Αυτοί είναι οι Πανελλήνιοι Πρωταθλητές της Microsoft!
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο εντυπωσιακός Ελληνικός Τελικός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Microsoft
Office Specialist, το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Από τη διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε για 19η χρονιά από την ACTA – Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναδείχθηκαν οι τρεις μεγάλοι νικητές που θα διαγωνιστούν διεθνώς στις 9 – 11
Νοεμβρίου 2021.
Οι Πανελλήνιοι Πρωταθλητές για το 2021 είναι:
•

Στο Microsoft Word (έκδοση 2019) τερμάτισε πρώτος ο Αντώνιος Κοντοράβδης

•

Στο Microsoft Excel (έκδοση 2019) κέρδισε την πρώτη θέση ο Ανδρέας Ναλμπάντης!

•

Στο Microsoft PowerPoint (έκδοση 2019) ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου η Μιχαέλα Μαρία
Προκόπου!

Το φετινό ελληνικό σκέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MOS διεξήχθη υπό την αιγίδα του υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ μεγάλος χορηγός ήταν η Microsoft.
Συνολικά 100 παιδιά ηλικίας 13 – 22 ετών, μαζί με τους γονείς, φίλους, καθηγητές και εκπροσώπους των
εξεταστικών κέντρων, βρέθηκαν από το πρωί του Σαββάτου στον «Φάρο» του ΚΠΙΣΝ για να δώσουν τον καλύτερό
τους εαυτό. Πρόκειται για τους 100 καλύτερους στις Microsoft Office εφαρμογές, από εξεταστικά κέντρα όλης της
Ελλάδας, που διαγωνίστηκαν με ενθουσιασμό για να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα.
Οι τρεις Πανελλήνιοι Πρωταθλητές θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε έναν κορυφαίο διεθνή
διαγωνισμό, να ζήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία και να διεκδικήσουν – γιατί όχι; – μια θέση στο παγκόσμιο βάθρο
της κατηγορίας τους, που συνοδεύεται από δώρα και χρηματικά έπαθλα.
Στην εκδήλωση, χαιρετισμό απηύθυναν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ACTA, Κος Ιωάννης Ανδρονικίδης και η
Future Skills Development Lead, Microsoft Education Central Eastern Europe, Κα. Έλενα Ζαγλαρίδου, συγχαίροντας
όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθειά τους. Τονίστηκε η σημασία της κατοχής διεθνώς αναγνωρισμένων
πιστοποιητικών, καθώς αποτελούν σημαντικά αποδεικτικά γνώσεων για τη σταδιοδρομία και την μετέπειτα καριέρα
κάθε μαθητή.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της απονομής βραβεύτηκαν:
•

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Σπάρτης ως το εξεταστικό κέντρο με τους Πανελλήνιους Πρωταθλητές στο MS Word
2019 & στο MS PowerPoint 2019.

•

To ExpertIn Καβάλας ως το εξεταστικό κέντρο με το Πανελλήνιο Πρωταθλητή στο MS Excel 2019.

•

Η Αναστασία Φάλκου ως η μικρότητερη ηλικιακά συμμετέχοντας στον Πανελλήνιο Τελικό!

•

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη ως το εξεταστικό κέντρο με τους περισσότερους συμμετέχοντες στον
Πανελλήνιο Τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος!

•

Η Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά "Ο Άγιος Παύλος" - Saint-paul du Piree ως το εξεταστικό κέντρο με τις
περισσότερες συμμετοχές στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος!

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MOS και πώς μπορούν οι μαθητές και
σπουδαστές 13 – 22 ετών να λάβουν μέρος στα Προκριματικά του 2022, επικοινωνήστε με την με την ACTA.

Για την ACTA ΑΕ,
Τμήμα Διενέργειας Πανελληνίου Τελικού,
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist

