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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

 ΜΕ TH ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
ΤΗΣ ACTA & ΤΗΣ CERTIPORT

Το Σχολείο μας είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά, επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις 
πιστοποίησης Microsoft® Office Specialist (MΟS)!

Παρέχουμε δηλαδή, τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες Γυμνασίου – Λυκείου – 
ΙΒ του Σχολείου μας να προετοιμαστούν κατάλληλα, να εξεταστούν στον γνώριμο χώρο τους 
και να λάβουν μια πολύ σημαντική και χρήσιμη πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων για το 
ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους μέλλον. 

Η προετοιμασία γίνεται με την υποστήριξη της ACTA, τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης που 
ίδρυσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αποκλειστικό αντιπρόσωπο της 
Certiport σε Ελλάδα & Κύπρο. Η Certiport είναι ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης στον 
κόσμο σε ψηφιακές δεξιότητες.

Τι είναι το MOS – Microsoft Office Specialist;

Η πιστοποίηση Microsoft® Office Specialist (MΟS) αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο 
παραγωγικότητας και γνώσης των εφαρμογών Microsoft® Office 2013, 2016 & 2019. Αποδει-
κνύει την υψηλή απόδοση του χρήστη στις εφαρμογές αυτές και είναι σημαντικό εφόδιο για 
την επαγγελματική του εξέλιξη και σταδιοδρομία σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματι-
κούς τομείς, καθώς η χρήση του υπολογιστή είναι πλέον απαραίτητη σε όλα τα επαγγέλματα. 
Η πιστοποίηση Microsoft® Office Specialist (MΟS) είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το νέο 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ECVET). Δίνει έτσι τη δυνατότητα στους πιστοποιημένους να μεταφέρουν πιστω-
τικές μονάδες σε περισσότερα από 1.800 πανεπιστήμια και κολλέγια σε όλο τον κόσμο.
Η πιστοποίηση Microsoft® Office Specialist (MOS) παρέχεται για μία ή περισσότερες από τις 
διαθέσιμες εξετάσεις εφαρμογών:
Using Microsoft® Office Word®, Excel®, Outlook®, PowerPoint®, Access® και 365®.

Ποια είναι η ACTA; 

Η ACTA είναι Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, που ίδρυσε το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει δημιουργήσει πάνω από εκατό (100) σχήματα πιστοποί-
ησης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε 12 γενικές κατηγορίες. Διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων. Είναι αναγνωρισμένος φο-
ρέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατο-
λισμού του Υπουργείου Παιδείας. Είναι διαπιστευμένος φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. 



Στο Σχολείο μας, η ACTA θα αναλάβει την προετοιμασία για την πιστο-
ποίηση MOS αλλά και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MOS που αξιο-
λογεί τις δεξιότητες μαθητών από όλο τον κόσμο στις εφαρμογές του 
Microsoft Office. Ο τελικός διεξάγεται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ και οι προ-
κριματικοί στην Ελλάδα, με τους 100 καλύτερους να διαγωνίζονται στον 
Ελληνικό Τελικό. Οι 3 νικητές ταξιδεύουν στην Αμερική, με πληρωμένα 
τα έξοδα, για να διεκδικήσουν μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Ποια είναι η CERTIPORT;

Η Certiport είναι ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης στον κόσμο σε ψηφιακές δεξιότητες 
με 12.000 εξεταστικά κέντρα και πάνω από 6.500.000 εξετάσεις. Προσφέρει πιστοποιήσεις σε 
συνεργασία με παγκόσμιες εταιρίες, όπως: Microsoft, Adobe και Autodesk. Η ACTA είναι η 
αποκλειστική αντιπρόσωπος των πιστοποιήσεων της  Certiport σε Ελλάδα & Κύπρο.

Γιατί τα Εκπαιδευτήρια Δούκα έγιναν εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο MOS?

• Για να μπορούν οι μαθητές μας να επωφεληθούν από άλλη μία σημαντική ευκαιρία
πιστοποίησης υψηλού κύρους και αξίας,

• να διαγωνίζονται στον γνώριμο χώρο του Σχολείου μας,
• να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και πρωταθλήματα παγκοσμίου κύρους.

Τι προσφέρουμε στους μαθητές μας εάν δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή
στις πιστοποιήσεις MOS τη σχολική χρονιά 2022-23;

- Μπορούν να χρησιμοποιούν τη εκπαιδευτική πλατφόρμα (ασύγχρονης εκπαίδευσης)
Jasperactive και τα προσομοιωτικά τεστ GMetrix στην προνομιακή τιμή για μαθητές του
σχολείου μας των 30€, αντί 200€ περίπου της τιμής αγοράς. Κάθε άδεια/κωδικός για τις
πλατφόρμες Jasperactive/GMetrix έχει διάρκεια ενός έτους (λήξη: Σεπτέμβριος 2023 - οι
μαθητές που έχουν εξοφλήσει το παραπάνω ποσό την προηγούμενη σχολική χρονιά 20021-
22, δεν θα πληρώσουν φέτος άλλη συνδρομή).

- Μέσα σε λίγες ώρες από την εγγραφή, γονείς και υποψήφιοι μαθητές που υπέβαλαν δήλω-
ση προστίθενται στην ομάδα Teams / MOS Μαθήματα - Ανακοινώσεις και αποκτούν πρό-
σβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Jasperactive (αφορά τους νέους μαθητές). Οι παλαιοί
μαθητές και γονείς συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στην ομάδα.

 Ποια είναι τα εξέταστρα; 

Το κόστος για τα εξέταστρα είναι:
- 60€ ανά ενότητα (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
- 150€ εάν δηλώσετε 3 ενότητες
- 200€ εάν δηλώσετε 4 ενότητες

Πότε προγραμματίζονται οι εξετάσεις;

Για τις ακριβείς ημερομηνίες θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή, 
παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

Πληροφορίες: 
στο 210 6186000 ή στο e-mail: 
MOScertifications@doukas.gr

: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j1sLC7qOjkeOI1gfgl5fWGs47E0kfh9MhUWKyeN-3TFUQlNKQTVXOU9ZS0pSVjBXSFU5OVRDRVNUQy4u
mailto:MOScertifications@doukas.gr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j1sLC7qOjkeOI1gfgl5fWGs47E0kfh9MhUWKyeN-3TFUQlNKQTVXOU9ZS0pSVjBXSFU5OVRDRVNUQy4u&wdLOR=c38FEF5F8-2B82-49B8-9ACB-6DDF11E0FA47



