Δελτίο Τφπου
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

12 χρόνια βραβεφουμε τθν αριςτεία!
Το Σάββατο, 27 Απριλίου 2013, διοργανϊκθκε ςτα γραφεία τθσ Microsoft Hellas, από τθν Infotest και τθν
ACTA, για 12θ ςυνεχι χρονιά, ο Πανελλινιοσ Τελικόσ του 12ου Πανελλινιου Πρωτακλιματοσ Microsoft
Office.
Ο διαγωνιςμόσ αυτόσ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι του
Παγκοςμίου Πρωτακλιματοσ Microsoft Office, που διοργανϊνεται
από τθν Certiport, το μεγαλφτερο φορζα πιςτοποίθςθσ ςτον κόςμο
ςε ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, με 12.000 εξεταςτικά κζντρα και πάνω
από 7.000.000 εξετάςεισ παγκοςμίωσ. Στον Παγκόςμιο Διαγωνιςμό
ςυμμετζχουν ετθςίωσ πάνω από 500.000 ςπουδαςτζσ από 85 και
πλζον χώρεσ.

Ο φετινόσ Τελικόσ ιταν ςυναρπαςτικόσ! Οι καλφτεροι
υποψιφιοι από όλθ τθν Ελλάδα απζδειξαν τισ γνϊςεισ και τισ
δεξιότθτζσ τουσ ςτθ χριςθ του Microsoft Word και του
Microsoft Excel. Το επίπεδο των διαγωνιηομζνων ιταν τόςο
υψθλό, αφοφ, και φζτοσ, θ ανάδειξθ των νικθτϊν κρίκθκε
κυριολεκτικά ςτο δευτερόλεπτο!
Συγκεκριμζνα, τισ υψθλότερεσ βακμολογίεσ ςυγκζντρωςαν οι:

Microsoft Word
1θ κζςθ
2θ κζςθ
3θ κζςθ

Microsoft Excel

Διμθτρα Μαρι

Χριςτοσ Φιαμζγκοσ

(Safe Pc Education)

(Knowledge Dynamics)

Γεώργιοσ Τρφφωνασ

Nicola Cili

(Knowledge Dynamics)

(Technokids Technoplus Σπάρτθσ)

Φοίβοσ Νθχωρίτθσ

Κωνςταντίνοσ Παπαμιχελάκθσ

(Technokids Technoplus Π. Φαλιρου)

(Technokids Technoplus Ηρακλείου)

Οι Πανελλινιοι Πρωτακλθτζσ μασ για το 2013, Διμθτρα
Μαρι από το εξεταςτικό κζντρο Safe Pc Education, για το
Microsoft Word, και Χριςτοσ Φιαμζγκοσ, από το
εξεταςτικό κζντρο KNOWLEDGE DYNAMICS, για τον
Microsoft Excel, κζρδιςαν πλοφςια δϊρα και ζνα δωρεάν
ταξίδι ςτθν Washington των Η.Π.Α, όπου κα
εκπροςωπιςουν τθν Ελλάδα ςτον Παγκόςμιο Τελικό, που
κα διεξαχκεί από τισ 31 Ιουλίου ζωσ τισ 3 Αυγοφςτου 2013!
Τουσ ευχόμαςτε ολόψυχα Καλι Επιτυχία!!!

Στθν εκδιλωςθ που ακολοφκθςε, για τθ βράβευςθ των νικθτϊν, απθφκυναν χαιρετιςμό ο κ. Ιωάννθσ
Ανδρονικίδθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ACTA A.E, και ο κ. Αλζξθσ Χατηόπουλοσ, Πρόεδροσ τθσ Infotest.
Επίςθσ τθν εκδιλωςθ χαιρζτιςε θ κα. Έλενα Ζαγλαρίδου, υπεφκυνθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ
«Συνεργάτεσ ςτθ Μάκθςθ» τθσ Microsoft Hellas, ενϊ το παρόν ζδωςε και ο περςινόσ Πανελλινιοσ
Πρωτακλθτισ, Μιχάλθσ Κόςςυβασ, που μοιράςτθκε με όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ τθν απίςτευτθ, όπωσ
χαρακτθριςτικά είπε, περςινι του «εμπειρία ηωισ» ςτον Παγκόςμιο Τελικό ςτο Las Vegas.
Άπαντεσ, αφοφ, ςυνεχάρθςαν όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ,
τόνιςαν τθ ςθμαςία τθσ κατοχισ διεκνϊσ αναγνωριςμζνων
πιςτοποιθτικϊν, κακϊσ και το πόςο ςθμαντικι ιταν θ
ςυμμετοχι τουσ ςτο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα του Microsoft
Office.

Στο τζλοσ τθσ εκδιλωςθσ, πραγματοποιικθκε κλιρωςθ με
πλοφςια δϊρα και μοιράςτθκαν βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ και
αναμνθςτικά ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.

Για να δείτε περιςςότερεσ φωτογραφίεσ πατιςτε εδϊ.
Για τθν INFOTEST και τθν ACTA A.E.
Τμιμα Ανάπτυξθσ και Υποςτιριξθσ Δικτφου

