
Παγκόζμιο Ππυηάθλημα  
 

Microsoft  
Office Specialist 



Τι είναι ηο Παγκόζμιο Ππυηάθλημα; 

Τν Παγθόζκην Πξσηάζιεκα Microsoft Office Specialist 

είλαη έλαο παγκόζμιορ διαγυνιζμόρ πνπ αξιολογεί ηιρ 

δεξιόηηηερ καζεηώλ θαη θνηηεηώλ από όιν ηνλ θόζκν, 

ζηηο εθαπμογέρ ηος Microsoft Office.  



Πώρ αξιολογούνηαι οι ζςμμεηέσονηερ; 

Η αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ γίλεηαη κέζσ ηεο επίζημηρ 

εμέηαζεο Microsoft Office Specialist, κε βάζε ηελ 

οπθόηηηα θαη ηελ ηασύηηηα ησλ απαληήζεσλ. Η 

εμέηαζε είλαη ε ίδηα ζε ολόκληπο ηον κόζμο.  



Ποιοι ζςμμεηέσοςν; 

Σηνπο Πξνθξηκαηηθνύο Αγώλεο ζπκκεηέρνπλ καζεηέο θαη 

θνηηεηέο από όιν ηνλ θόζκν. Απηνί κε ηηο ςτηλόηεπερ 

βαθμολογίερ θαη ηνπο σαμηλόηεποςρ σπόνοςρ 

νινθιήξσζεο ησλ εμεηάζεσλ πξνζθαινύληαη λα 

εκπποζυπήζοςν ηη σώπα ηοςρ ζηον Παγκόζμιο 

Τελικό! 



Τι ζημαίνει Παγκόζμιο Ππυηάθλημα; 

 130 ρώξεο 

 12.000 εμεηαζηηθά θέληξα 

 400.000 κνλαδηθνί ππνςήθηνη 

 650.000 εμεηάζεηο 

Φέηνο αλακέλεηαη εθ λένπ αύμεζε ησλ ζπκκεηνρώλ 



Ποια είναι η Ελληνική εκπποζώπηζη; 

Σηνλ Παγκόζμιο Τελικό ζα ζπκκεηάζρνπλ γηα 14ε 

ρξνληά 

  

ν Πανελλήνιορ Ππυηαθληηήρ ζηο Word θαη  

ν Πανελλήνιορ Ππυηαθληηήρ ζηο Excel  

 

πνπ ζα αλαθεξπρηνύλ από ην  

αληίζηνηρν 14ο Πανελλήνιο Ππυηάθλημα. 



Διάπθπυζη Ππυηαθλήμαηορ 

1η θάζη: Πξνθξηκαηηθνί Αγώλεο 

 

 

2η θάζη: Παλειιήληνο Τειηθόο 
 

 

3η θάζη : Παγθόζκηνο Τειηθόο  



Πποκπιμαηικοί αγώνερ (1η θάζη) 

>Ποιοι;  Μαζεηέο – θνηηεηέο 13 – 22 εηώλ 
  (γελλεζέληεο από 15/6/92 έσο 15/6/01) 

 

>Πού;   Δπίζεκα εμεηαζηηθά θέληξα 

 

>Μέσπι πόηε;  02/05/2015 

 

>Λογιζμικό;  WORD 2013, EXCEL 2013 

 

>Έπαθλα;  Σπκκεηνρή ζηνλ Παλειιήλην    
  Τειηθό (2ε θάζε) 
 



Πποκπιμαηικοί αγώνερ (1η θάζη) 

Οη ππνςήθηνη ζα εμεηαζηνύλ ζηελ ελληνική 

γλώζζα. 

 

Οη Πξνθξηκαηηθνί Αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζε 

επιηηπούμενο πεπιβάλλον, ζύκθσλα κε 

ηελ επίζεκε δηαδηθαζία επηηήξεζεο ηνπ 

ΔΟΠΠΔΠ, παποςζία επιηηπηηών. 

 

 



Πποκπιμαηικοί αγώνερ (1η θάζη) 

Οη ππνςήθηνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

επανεξεηαζηούν, εάλ επηζπκνύλ λα 

βειηηώζνπλ ηε βαζκνινγία ηνπο. 

 

Νικηηέρ νξίδνληαη απηνί πνπ ζα έρνπλ ηελ 

πςειόηεξε βαζκνινγία ζηνλ θαιύηεξν 

ρξόλν ζηελ εμέηαζε Microsoft Word 2013 ή 

Microsoft Excel 2013. 

 



Λήξη Πποκπιμαηικών αγώνυν (1η 

θάζη) 
Με ηε ιήμε ησλ Πξνθξηκαηηθώλ Αγώλσλ, ζα 

ζπγθεληξσζνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ππνςεθίσλ όιεο ηεο Διιάδαο. 

 

Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

ζα θνηλνπνηεζνύλ ζηα επίζεκα εμεηαζηηθά 

θέληξα ηα νλόκαηα ησλ Νηθεηώλ, πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Παλειιήλην Τειηθό.  

 



Κόζηορ Πποκπιμαηικών αγώνυν (1η 

θάζη) 

>Τν θόζηνο εμέηαζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ 

ππνςεθίσλ ζηνπο Πξνθξηκαηηθνύο Αγώλεο 

είλαη 65€, με δυπεάν επανεξέηαζη ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο.  

 

 



Πανελλήνιορ ηελικόρ (2η θάζη) 

>Ποιοι;  Οη 100 θαιύηεξνη ησλ πξνθξηκαηηθώλ 

 

>Πού;  Δγθαηαζηάζεηο Microsoft Διιάδνο 
 (Αζήλα) 

 

>Πόηε;  Σάββαην, 09/05/2015 

 

>Πώρ;  Δηδηθή εμέηαζε αμηνιόγεζεο 

 

>Νικηηέρ; Παλειιήληνο Πξσηαζιεηήο Word
 Παλειιήληνο Πξσηαζιεηήο Excel  
 



Πανελλήνιορ ηελικόρ (2η θάζη) 

 

Οη δηαγσληδόκελνη ζα εμεηαζηνύλ ζε ειδικά 

ζσεδιαζμένο ηεζη από ηνπο δηνξγαλσηέο, 

πξνζαξκνζκέλν ζηις απαιηήζεις ηου ηεζη 

που θα δώζουν ζηον Παγκόζμιο Τελικό. 

 

Η ζπκκεηνρή ηνπο ζα είλαη δυπεάν 



Πανελλήνιορ ηελικόρ (2η θάζη) 

>Οι Πανελλήνιοι Ππυηαθληηέρ θα 

κεπδίζοςν  

 

Γσξεάλ ηαμίδη θαη δηακνλή ζην  

Dallas, Texas, USA 

Τε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ Παγθόζκην Τειηθό 

Πιαθέηα ζπκκεηνρήο 

Πινύζηα θαη αλακλεζηηθά δώξα 



Πανελλήνιορ ηελικόρ (2η θάζη) 

Θα βξαβεπηνύλ επίζεο: 

 ν Γεπηεξαζιεηήο θαη Τξηηαζιεηήο ηνπ Word θαη ηνπ 

Excel 

 ν κηθξόηεξνο ειηθηαθά ζπκκεηέρνληαο  

 ην εμεηαζηηθό θέληξν κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

ζπκκεηέρνληεο 

 ηα εμεηαζηηθά θέληξα κε ηνπο ληθεηέο 

 εηδηθέο βξαβεύζεηο 



Παγκόζμιορ ηελικόρ (3η θάζη) 

>Ποιοι;   Οη 100 θαιύηεξνη ζηνλ θόζκν  

 

>Πού;   Dallas, Texas, USA 

 

>Πόηε;   09-12 Απγνύζηνπ 2015 

 

>Πώρ;   Δηδηθή εμέηαζε αμηνιόγεζεο 

 

>Νικηηέρ; Παγθόζκηνο Πξσηαζιεηήο Word 

  Παγθόζκηνο Πξσηαζιεηήο Excel  
 



Παγκόζμιορ ηελικόρ (3η θάζη) 

 Η ζςμμεηοσή ηεο Διιάδαο είλαη δεδομένη 

ζηνλ Παγκόζμιο Τελικό.  

 

Θα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνπο Δζληθνύο καο 

Πξσηαζιεηέο λα δηαγσληζηνύλ κε ηνπο 

καλύηεποςρ όλος ηος κόζμος, κε ζθνπό 

λα δηαθξηζνύλ θαη λα θεξδίζνπλ πινύζηα 

δώξα 



 Χξεκαηηθό έπαζιν $7.500.00 USD 

 Χξπζό Μεηάιιην θαη Κύπειιν Πξσηαζιεηή 

 Δπίζεκε Βεβαίσζε Βξαβείνπ 

 Χξεκαηηθό έπαζιν $3.750 USD 

 Αζεκέλην Μεηάιιην 

 Δπίζεκε Βεβαίσζε Βξαβείνπ 

Έπαθλα Παγκοζμίος Τελικού 

 Χξεκαηηθό έπαζιν $1.500 USD 

 Χάιθηλν Μεηάιιην 

 Δπίζεκε Βεβαίσζε Βξαβείνπ 



Ελληνικέρ επιηςσίερ 

2014: Αλησλόπνπινο Γηώξγνο, 4νο Word 

2013: Χξήζηνο Φηακέγθνο, 3os, Excel 

2010: Γηαλλόπνπινο Παλαγηώηεο, 2os, Word 

2008: Λακπξηαλίδεο Γηώξγνο, 2os, Word 

2007: Λαληέξεο Γηάλλεο, 2os, Word 



Facebook page 

>Καη θέηνο ζηελ εηδηθή ζειίδα καο ζην Facebook, ζα 

αλαξηώληαη νη επίζημοι όποι ηνπ Παγθνζκίνπ 

Πξσηαζιήκαηνο πνπ αθνξνύλ ηελ Διιάδα, θαζώο 

θαη ζρεηηθέο ανακοινώζειρ θαη θυηογπαθίερ από 

ηνπο Πξνθξηκαηηθνύο Αγώλεο, ηνλ Παλειιήλην θαη 

ηνλ Παγθόζκην Τειηθό.  

 

 

http://www.facebook.com/MOScompetitionGR
http://www.facebook.com/MOScompetitionGR


Πληποθοπίερ 

 

www.acta.edu.gr 

www.infotest.gr  

 

και ζηην επίζημη ζελίδα  μαρ 

για ηο Παγκόζμιο Ππυηάθλημα 

facebook.com/MOScompetition

GR 

http://www.acta.edu.gr/
http://www.infotest.gr/

