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Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist.
6η θέση παγκοσμίως και 1η θέση ευρωπαϊκά στο Word και 15η παγκοσμίως στο Excel.

Για 15η συνεχή χρονιά η συμμετοχή της Ελλάδας στον Τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Microsoft Office
Specialist στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία.
Στο αποκορύφωμα του πιο δημοφιλούς διαγωνισμού τεχνολογικών δεξιοτήτων στο Microsoft Office και του μοναδικού
που υποστηρίζεται από την ίδια την Microsoft, από την πρώτη χρονιά που διοργανώθηκε το 2002 έως και σήμερα, οι
Έλληνες Πρωταθλητές σημείωσαν αξιοσημείωτες επιτυχίες.
Η Ηρώ Λυγνού κατετάγη 6η σε παγκόσμιο επίπεδο και 1η σε
ευρωπαϊκό στο Microsoft Word 2013 και η Ελένη Ζώη-Μωραΐτη
κατετάγη 15η παγκοσμίως στο Microsoft Excel 2013.
Οι επιτυχίες αυτές των Πρωταθλητριών μας αποκτούν ιδιαίτερη
βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
υπήρξαν περισσότερες 1.000.000 συμμετοχές από περισσότερους
από 700.000 μοναδικούς υποψηφίους, από 120 χώρες.
Ο Παγκόσμιος Τελικός έλαβε χώρα στη Disneyworld, στο Orlando,
Florida, USA, ενώ το ελληνικό σκέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
Microsoft Office Specialist διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
«Καθώς γιορτάζουμε την 15η χρονιά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος,
παρατηρούμε ότι γίνεται πιο δημοφιλές από ποτέ», είπε ο Bob Whelan, πρόεδρος του παγκόσμιου διοργανωτή
Pearson. «Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, αυτοί οι νέοι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι η γνώση του Microsoft
Office και η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist τους δίνει ένα πλεονέκτημα και τους προετοιμάζει για την
μελλοντική τους επαγγελματική επιτυχία. Το Πρωτάθλημα είναι σίγουρα διασκεδαστικό, αλλά παράλληλα δίνει στους
συμμετέχοντες μια πολύτιμη, αναγνωρισμένη από την παγκόσμια αγορά εργασίας πιστοποίηση, που μπορούν να
εντάξουν στο βιογραφικό τους.»
«Η Microsoft συνεχίζει να εντυπωσιάζεται από το επίπεδο των
διαγωνιζομένων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Microsoft Office
Specialist και είμαστε περήφανοι που το υποστηρίζουμε» είπε η
Anneleen Vaandrager, senior director of Worldwide Public
Sector – Education της Microsoft. «Αυτοί οι μαθητές και φοιτητές
είναι Master στο Microsoft Office και καταλαβαίνουν ότι η αριστεία
τους σε αυτές τις εφαρμογές θα τους βοηθήσει τόσο στην ακαδημαϊκή
όσο και την επαγγελματική τους καριέρα.»
Για τη συμμετοχή τους στον Παγκόσμιο Τελικό οι Πρωταθλήτριές μας
ταξίδεψαν και διέμειναν δωρεάν στην Disneyworld, με χορηγία των
διοργανωτριών εταιριών ACTA (www.acta.edu.gr) και ACTA-infotest
(www.infotest.gr).
Εκτός από το διαγωνιστικό σκέλος η Ηρώ και η Ελένη έζησαν μια
μοναδική εμπειρία έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με μαθητές και φοιτητές από όλο τον
κόσμο, καταξιωμένους ανθρώπους του χώρου και στελέχη των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της πληροφορικής,
όπως η Microsoft, η Autodesk και η Adobe, αλλά και να απολαύσουν ένα ψυχαγωγικό τετραήμερο στην Disneyworld
των Η.Π.Α.!
«Μπορώ να δηλώσω μαγεμένη από την εμπειρία που έζησα στα πλαίσια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Microsoft
Office Specialist» είπε η 6η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του Word Ηρώ Λυγνού. «Στόχος μου ήταν πάντα να
αναβαθμίζω τις γνώσεις μου και να τις αποδεικνύω με πιστοποιήσεις. Έτσι, μέσω της πιστοποίησης Microsoft Office
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Specialist, προέκυψε η συμμετοχή μου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και έπειτα το ταξίδι μου στο Orlando της Florida.
Σκοπός μου φέτος θα είναι να πείσω όσους περισσότερους μαθητές και φοιτητές μπορώ να κυνηγήσουν τις ευκαιρίες
που τους δίνονται, να συμμετάσχουν στο επόμενο πρωτάθλημα και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στον
Παγκόσμιο Τελικό, που θα αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία ζωής και ένα πολύτιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
το βιογραφικό, το μέλλον και τη ζωή τους.»
«Η συμμετοχή μου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία» είπε η Ελένη Ζώη Μωραΐτη, 15η
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο Excel. «Μέσα απ’ αυτό μου δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψω στην Αμερική, να
συναναστραφώ με παιδιά απ’ όλο τον κόσμο, να ακούσω ξεχωριστούς ανθρώπους και να αποκτήσω στο σύνολο μια
νέα κατεύθυνση πραγμάτων. Εύχομαι κάθε συμφοιτητής μου να μπορούσε να ζήσει κάτι τέτοιο και παροτρύνω τον
καθένα πολύ απλά να κυνηγήσει και να εκμεταλλευτεί τέτοιου είδους μοναδικές ευκαιρίες.»
Ο επόμενος Παγκόσμιος Τελικός για το 2017 θα λάβει χώρα στη Disneyland της California των ΗΠΑ. Οι αναλυτικοί
όροι για το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα ανακοινωθούν σύντομα στην επίσημη σελίδα του ελληνικού σκέλους
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist στο www.facebook.com/MOScompetitionGR, σε όλα τα
Εξουσιοδοτημένα Εξεταστικά Κέντρα και από τις διοργανώτριες εταιρίες ACTA (www.acta.edu.gr) και ACTA-infotest
(www.infotest.gr).
Δείτε εδώ τα ονόματα των 10 νικητών κάθε διαγωνιστικής ενότητας, εδώ φωτογραφίες από τον Παγκόσμιο Τελικό και
εδώ τις συνεντεύξεις των Παγκόσμιων Πρωταθλητών.

Για την ACTA-infotest
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