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Συγχαρητήρια στους νέους πρωταθλητές !
Συγχαρητήρια Γιώργο και Ιωάννα !
Το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Πιστοποίησης Microsoft Office είναι η σπουδαιότερη διοργάνωση
γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η Ελλάδα έχει επιτύχει σηµαντικές
διακρίσεις καταλαµβάνοντας τη 2η θέση στην παγκόσµια κατάταξη το 2010 στην Utah, το 2008 στη
Hawaii και το 2007 στη Disney World της Florida.
Ο 10ος Πανελλήνιος Τελικός του Πρωταθλήµατος Microsoft Office, διεξήχθη το Σάββατο 7 Μαΐου, στις
εγκαταστάσεις της Microsoft Hellas. Η προσέλευση ήταν µεγάλη, µε συνολικά 71 υποψήφιους, οι οποίοι
είχαν την υψηλότερη βαθµολογία στους τοπικούς τελικούς, που πραγµατοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα.
Το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα διοργανώθηκε άψογα από την Infotest, Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου
∆υναµικού και αποκλειστικό διανοµέα των εξετάσεων της πιστοποίησης Microsoft στην Ελλάδα, σε
συνεργασία µε την ACTA, Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου ∆υναµικού που ίδρυσε το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, και τελέστηκε υπό την αιγίδα της Certiport, του µεγαλύτερου Φορέα
Πιστοποίησης Ψηφιακών ∆εξιοτήτων στον κόσµο.
Πανελλήνιοι Πρωταθλητές αναδείχθηκαν στο Excel ο µαθητής του
σχολείου «Ελληνική Παιδεία» Γεώργιος Τρύφωνας, και στο Word η
φοιτήτρια
του
Πανεπιστηµίου
Αθηνών του τµήµατος Γερµανικής
Φιλολογίας
Ιωάννα
Λεκοσιώτη,
µαθητές του Εξεταστικού Κέντρου
Knowledge Dynamics.
Οι
Πανελλήνιοι
Πρωταθλητές
κέρδισαν ένα δωρεάν ταξίδι στο San
Diego των Η.Π.Α., µαζί µε την ευκαιρία να διεκδικήσουν το τίτλο του
Παγκόσµιου
Πρωταθλητή,
στον
Παγκόσµιο
Τελικό
του
Πρωταθλήµατος!

Στην εκδήλωση που ακολούθησε, για τη βράβευση των νικητών, µίλησαν ο κ. Αλέξης Χατζόπουλος,
Γενικός ∆ιευθυντής της Infotest, ο κ. Ιωάννης Ανδρονικίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ACTA, και η κα.
Έλενα Ζαγλαρίδου, υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Συνεργάτες στη Μάθηση» της Microsoft
Hellas, οι οποίοι, αφού, συνεχάρησαν όλους τους συµµετέχοντες, τόνισαν τη σηµασία της κατοχής διεθνώς
αναγνωρισµένων πιστοποιητικών.
Στο τέλος της εκδήλωσης, πραγµατοποιήθηκε κλήρωση µε πλούσια δώρα και µοιράστηκαν βεβαιώσεις
συµµετοχής και αναµνηστικά σε όλους τους συµµετέχοντες.
Για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ:
http://www.infotest.gr/protathlima/protathlima_2011/photos/index.html
Με εκτίµηση,
Για την ACTA A.E.
Τµήµα Ανάπτυξης και Υποστήριξης ∆ικτύου

