Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο Πληροφορική για ενήλικες & παιδιά
19003 Πόρτο Ράφτη
Αξιότιμοι κύριοι,
Θα θέλαμε να εκφράσουμε την άποψή μας για το TEST4U, τεστ προσομοίωσης που διαθέτει η εταιρεία
σας.
Το Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο Πληροφορικής μας, CompuLearn Πόρτο Ράφτη, τα τελευταία
χρόνια εξασφαλίζουμε στους σπουδαστές μας (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες) το TEST4U ως εργαλείο
εκμάθησης και εξοικείωσης με τις εφαρμογές Microsoft Office (2007, 2010). Παρέχει την δυνατότητα να
εξασκούνται στο ίδιο περιβάλλον που θα εξεταστούν, προετοιμάζονται κατάλληλα χωρίς άγχος, τις
ώρες και τις μέρες που διαθέτουν, λόγω των πολλών υποχρεώσεων και επιβαρυμένου προγράμματός
τους. Η ύλη που καλύπτεται και οι απαντήσεις που εμφανίζονται σε βίντεο βοηθούν τους σπουδαστές
να κατανοήσουν την ίδια στιγμή την λανθασμένη απάντηση που έδωσαν. Τα στατιστικά στοιχεία που
προκύπτουν, από το TEST4U βοηθούν τους εισηγητές μας, να παρακολουθούν την πρόοδο των
σπουδαστών και να επιλύουν τα κενά που εμφανίζονται στα τεστ κατά την διάρκεια των μαθημάτων.
Σας αναφέρουμε ενδεικτικά, την σπουδαιότητα που παρείχε το TEST4U στους σπουδαστές του Κέντρου
μας, όπου στις 03 Μαΐου 2014 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
διαγωνίστηκαν στο Πρωτάθλημα που διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της Microsoft Hellas, και
αναδείχτηκε 1ος Πανελλήνιος Πρωταθλητής , σπουδαστής μας, ο Γιώργος Κοσμάς Αντωνόπουλος
μαθητής της Α’ Λυκείου στην ενότητα Word 2007 και 4ος Παγκόσμιος Πρωταθλητής εκπροσωπώντας την
χώρα μας στις ΗΠΑ.
Η επιθυμία συμμετοχής των σπουδαστών του Κέντρου μας στο φετινό Πανελλήνιο και κατ΄ επέκταση
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου διοργανώνεται ξανά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, βρήκε ανταπόκριση από την εταιρεία σας εξασφαλίζοντάς μας με το νέο TEST4U για το
Office 2013, έτσι ώστε να διαγωνιστούν με άνεση με τις επιπλέον γνώσεις που θα αποκτήσουν.
Δεν θα θέλαμε να μην ευχαριστήσουμε το Τεχνικό σας Τμήμα για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση
τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε, αλλά πιο σημαντικό για το Κέντρο μας είναι η δυνατότητα
που παρέχετε στους (μικρούς κυρίως) σπουδαστές μας να αναφέρουν λάθη που κατά την γνώμη τους
δεν είναι σωστά διατυπωμένα σε ερωτήσεις των τεστ και απαντάτε άμεσα και με τρόπο κατανοητό
γι΄αυτά.
Εν κατακλείδι, σκοπός του TEST4U, κατά την άποψή μας, είναι η επιπλέον παροχή γνώσεων, που
εξασφαλίζει στον χρήστη των εφαρμογών του Office, αυτοπεποίθηση για το αποτέλεσμα της παρουσίας
που θα δημιουργήσει, στο σχολείο, στην εργασία, στην καθημερινότητά του.
Με εκτίμηση,
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