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Αγαπητοί συνεργάτες,
με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 18ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
Microsoft Office Specialist, που έχει γίνει πλέον θεσμός και στη χώρα μας! Το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα, η σπουδαιότερη διοργάνωση στον τομέα των γνώσεων και της χρήσης
υπολογιστών, διοργανώνεται στην Ελλάδα από την ACTA - Infotest και την ACTA και οι νικητές
θα λάβουν μέρος στον Παγκόσμιο Τελικό, που τελεί υπό την αιγίδα της Certiport και της
Microsoft.
Στους Ελληνικούς Προκριματικούς Αγώνες μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και φοιτητές 13 –
22 ετών, οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν τις γνώσεις τους στο Microsoft Office 2013 και
συγκεκριμένα στις εφαρμογές Word, Excel και PowerPoint.
Η ελληνική αποστολή για τον Παγκόσμιο Τελικό θα αποτελείται από 3 μαθητές, τους
Πανελλήνιους Πρωταθλητές στο Word, το Excel και το PowerPoint.
Σας ενημερώνουμε λεπτομερώς για τους κανόνες του πρωταθλήματος:

1η Φάση ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
Ποιοι;

Μαθητές – φοιτητές 13 – 22 ετών (γεννηθέντες από 16/6/96 έως 15/6/06)

Πού;

Επίσημα εξεταστικά κέντρα της ACTA & ACTA - Infotest

Μέχρι πότε;

26/04/2019

Λογισμικό;

WORD 2013, EXCEL 2013, POWERPOINT 2013

Έπαθλα;

Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Τελικό (2η φάση)

Τι πρέπει να γνωρίζετε:
•
•
•
•
•

Σκοπός των Προκριματικών Αγώνων είναι να ανακηρυχθούν οι 100 καλύτεροι
συμμετέχοντες πανελλαδικά.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα ελληνικά.
Οι προκριματικοί αγώνες θα διενεργούνται, σε όλα τα επίσημα εξεταστικά κέντρα της
ACTA & ACTA – Infotest.
Οι Προκριματικοί Αγώνες θα διεξαχθούν σε επιτηρούμενο περιβάλλον, σύμφωνα με την
επίσημη διαδικασία επιτήρησης του ΕΟΠΠΕΠ, παρουσία επιτηρητών.
Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επανεξεταστούν, εάν επιθυμούν να βελτιώσουν
τη βαθμολογία τους.

Απαιτούμενες ενέργειες:
•

Κάθε Εξεταστικό Κέντρο που συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, καλείται να
διενεργήσει Προκριματικούς Αγώνες.
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•
•

•

•

•

Κάθε εξεταστικό κέντρο μπορεί να αγοράσει εξετάσεις σε προνομιακή τιμή,
συμπληρώνοντας την ειδική επισυναπτόμενη φόρμα παραγγελίας εξετάσεων.
Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να δηλώνουν 24 ώρες νωρίτερα στο φορέα τα
ονόματα των υποψηφίων που θα συμμετέχουν στα προκριματικά του πρωταθλήματος,
εντός του πλαισίου, των κοινώς, προγραμματισμένων εξετάσεών τους.
Τα εξεταστικά υποχρεούνται να αποστέλλουν τα αποτελέσματα και τους χρόνους των
υποψηφίων τους μετά το πέρας των εξετάσεων σύμφωνα με την ειδική επισυναπτόμενη
φόρμα αποτελεσμάτων.
Με τη λήξη των Προκριματικών Αγώνων, τα εξεταστικά κέντρα θα αποστείλουν
συγκεντρωτική φόρμα αποτελεσμάτων στο φορέα, αυστηρά μέχρι τη Πέμπτη 2 Μαΐου
2019 μέχρι τις 12:00 μμ.
Ο φορέας θα ανακοινώσει στην επίσημη ιστοσελίδα του, τους 100 επιτυχόντες των
προκριματικών την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019.

Νικητές:
•

Νικητές ορίζονται:
o Oι τριαντά τρεις υποψήφιοι (33) που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και
τον καλύτερο χρόνο στο MS Word 2013
o Oι τριαντά τρεις υποψήφιοι (33) που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία και
τον καλύτερο χρόνο στο MS Excel 2013
o Oι τριαντά τέσσερις υποψήφιοι (34) που θα έχουν την υψηλότερη βαθμολογία
και τον καλύτερο χρόνο στο MS PowerPoint 2013

2η Φάση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Ποιοι;

Οι 100 καλύτεροι των προκριματικών

Πού;

Εγκαταστάσεις Microsoft Ελλάδος (Αθήνα)

Πότε;

Σάββατο, 11/05/2019

Πώς;

Ειδική εξέταση αξιολόγησης

Νικητές

Πανελλήνιος Πρωταθλητής Word, Excel, PowerPoint

Τι πρέπει να γνωρίζετε:
•
•
•

Οι διαγωνιζόμενοι θα εξεταστούν σε ειδικά σχεδιασμένο τεστ, προσαρμοσμένο στις
απαιτήσεις του τεστ που θα δώσουν στον Παγκόσμιο Τελικό.
Οι διαγωνιζόμενοι θα εξεταστούν στην ενότητα που προκρίθηκαν.
Η συμμετοχή τους θα είναι δωρεάν

Απαιτούμενες ενέργειες:
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•

•

Η παρουσία όλων των υποψηφίων και των συνοδών τους είναι υποχρεωτική μέχρι το
τέλος της εκδήλωσης, προκειμένου να αναδείξουμε μαζί, τους 3 εκπροσώπους της
ελληνικής αποστολής, που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον Παγκόσμιο Τελικό.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται με την ταυτότητά τους ή με άλλο έγγραφο
ταυτοπροσωπίας το Σάββατο 11 Μαΐου, στα κεντρικά γραφεία της Microsoft Hellas,
Κηφισίας 221, Μαρούσι.

Νικητές:
•

•

Οι Πανελλήνιοι Πρωταθλητές θα κερδίσουν
o Δωρεάν ταξίδι & διαμονή στην Νέα Υόρκη των Η.Π.Α.
o Τη συμμετοχή τους στον Παγκόσμιο Τελικό.
o Μετάλλια συμμετοχής.
o Πλούσια και αναμνηστικά δώρα.
Θα βραβευτούν επίσης:
o ο Δευτεραθλητής και Τριταθλητής του Word, του Excel και του PowerPoint.
o ο μικρότερος ηλικιακά συμμετέχοντας
o το εξεταστικό κέντρο με τους περισσότερους συμμετέχοντες στα προκριματικά.
o το εξεταστικό κέντρο με τους περισσότερους συμμετέχοντες στον Πανελλήνιο
Τελικό.
o τα εξεταστικά κέντρα με τους νικητές.

3η Φάση ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Ποιοι;

Οι 100 καλύτεροι στον κόσμο

Πού;

Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.

Πότε;

28 Ιουλίου – 31 Ιουλίου 2019

Πώς;

Ειδική εξέταση αξιολόγησης

Νικητές;

Παγκόσμιος Πρωταθλητής Word, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Excel και
Παγκόσμιος Πρωταθλητής PowerPoint

•
•
•

Η συμμετοχή της Ελλάδας είναι δεδομένη στον Παγκόσμιο Τελικό.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα ελληνικά
Θα δοθεί η δυνατότητα στους Εθνικούς μας Πρωταθλητές να διαγωνιστούν με τους
καλύτερους όλου του κόσμου, με σκοπό να διακριθούν και να κερδίσουν πλούσια δώρα.
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