
 

Ενημέρωση  
 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών  
 Αρ.10                                                                               05 Απριλίου 2021 

 

Μέτρα στήριξης της αγοράς 
και για τον Απρίλιο 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναστολή πληρωμής δόσεων ρυθμισμέ-
νων φορολογικών εισφορών 
Αναστέλλεται η πληρωμή δόσεων ρυθμισμένων 
φορολογικών εισφορών για τις επιχειρήσεις στις 
οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και 
πλήττονται άμεσα. Η δόση μεταφέρεται στο τέλος 
της ρύθμισης. 
 

Μείωση ενοικίου 1οο% και για τον 
Απρίλιο 
Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί 
περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, 
δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 
100% στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον 
μήνα Απρίλιο. 
Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας 
τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια, 
δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% για 
την κύρια κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των 
εξαρτώμενων μελών αυτών. 
 

Συνεχίζεται η αποζημίωση ειδικού 
σκοπού 
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που πλήττονται 
σημαντικά, δύναται να τεθούν σε προσωρινή 
αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι 
δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 
αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε 
αναστολή, υπολογιζόμενη επί ποσού 534 ευρώ 
μηνιαίως.  Γ ι α    το  ανωτέρω  χρονικό  διάστημα  
καλύπτονται  αναλογικά  κ α ι   οι  πλήρεις  >> 

ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του 
ονομαστικού μισθού. 
 

Δώρο Πάσχα επί της αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού 

Δίνεται δώρο Πάσχα επί της αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού, επί αναλογία των ημερών αναστολής, την 
περίοδο Ιανουάριου-Απρίλιου 2021. 
 
 

NOCN 
Computer Based Εξετάσεις   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με επιτυχία διεξήχθησαν οι Computer Based 
εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού 
NOCN στα επίπεδα Β2 και C2  το Σαββατοκύριακο 3 
και 4 Απριλίου με την συμμετοχή υποψηφίων από 
τους νομούς: (Β2 All – LRW) Ζακύνθου και Χίου 
(B2 All -LRW & C2 Refer) Αιτωλοακαρνανίας, 
Άρτας, Αττικής, Αχαΐας, Δράμας, Δωδεκανήσου, 
Έβρου, Εύβοιας, Καβάλας, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής, 
Χανίων  (B2 All + LRW & C2 All +C2 Refer) Κιλκίς, 
(C2 All + LRW) Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κοζάνης 
και Πρέβεζας-Λευκάδας (C2 All & Refer)  
Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Καστοριάς-
Φλώρινας, Κομοτηνής, Κορίνθου, Λάρισας, 
Λασιθίου, Λέσβου, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, 
Ρεθύμνου και Τρικάλων (C2 Refer)Ηλείας, 
Ημαθίας, Ηρακλείου, Λακωνίας και Μεσσηνίας. 
 
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΚΞΓ – PALSO 
   Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης 
   Email επικοινωνίας: enimerosi@palso.gr 
 

27-28 Μαρτίου 

3-4 Απριλίου 

mailto:enimerosi@palso.gr


Πρόγραμμα Εξετάσεων ΝΟCN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εξετάσεων για 10 

και 11 Απριλίου 2021. 
Ακολουθήστε το παρακάτω link για τις ημερομηνίες: 
 

 
 
◼ ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 
 

Δώρο Πάσχα 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που δεν 
βρίσκονται σε αναστολή αναμένεται να λάβουν το 
Δώρο Πάσχα 2021 κανονικά (πληρωμή μέχρι Μ. 
Τετάρτη). Αναλυτικά,  οι μισθωτοί που αμείβονται 
με μισθό δικαιούνται από τους εργοδότες 
τους Δώρο Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό ενώ οι 
αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται 15 
ημερομίσθια. 
Για τους εργαζόμενους σε αναστολή σύμβασης 
εργασίας, το Δώρο Πάσχα θα υπολογιστεί με βάση 
την αποζημίωση ειδικού σκοπού (€534), δηλαδή οι 
εργαζόμενοι θα λάβουν το Δώρο αναλογικά με το 
διάστημα που βρίσκονται σε αναστολή (από 1η 
Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου). 
 

Προφορικές ΟΝLINE Εξετάσεις 
NOCN  
10-11 και 17-18 Απριλίου 2021 
 

Για την online εξέταση ισχύει ότι και στις δια ζώσης 

εξετάσεις με καθαρό χρόνο εξέτασης ανά υποψήφιο 
ως εξής: 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ Διάρκεια Εξέτασης 

Β1 9’ 
Β2 9’ 
C1 13’ 
C2 13’ 

 
Οι υποψήφιοι θα λάβουν το σχετικό Δελτίο 
Συμμετοχής στο οποίο θα αναγράφονται η ημέρα 
και ώρα καθώς και οι κωδικοί σύνδεσης. Επίσης, θα 
λάβουν και γραπτές οδηγίες.  
◼ ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 
 

Υποβολή δηλώσεων αναστο-
λής συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Από την Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021 λειτουργεί το 
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για υποβολή 
δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων για τον μήνα Απρίλιο 2021. 
Από 1/4/2021 και μέχρι την Παρασκευή 9/4/2021 θα 
μπορούν να υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής 
συμβάσεων εργασίας, που μπορούν να αφορούν 
είτε όλο τον μήνα Απρίλιο, είτε μέρος αυτού. 
Από 10/4/2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα 
μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές 
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη 
δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για χρονικό 
διάστημα από 1/4/2021 έως και 9/4/2021. 
Υπενθυμίζεται  ότι λόγω του προαναγγελτικού 
συστήματος δεν επιτρέπονται οι ορθές επαναλήψεις 
δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργαζομένων για 
προγενέστερα χρονικά διαστήματα.  
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Για τους υποψήφιους Δεκεμβρίου 2020 
 

◼Οι υποψήφιοι του Δεκεμβρίου 2020, εκτός από 
όσους δίνουν online, «μεταφέρονται» * στις δια 
ζώσης εξετάσεις 5/6/2021. 

◼Οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις online 
εξετάσεις Μαρτίου 2021, μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή και στις δια ζώσης εξετάσεις που θα 
διεξαχθούν στις 5/6/2021 στο επίπεδο που 
επιθυμούν. 

◼Λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων, 
τα αποτελέσματα της online εξεταστικής του 
Μαρτίου θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία λήξης 
των αιτήσεων για τις εξετάσεις της 5/6 όπως μας 
ενημέρωσαν από την GLOBAL. 
 

◼Για τους υποψήφιους που θα λάβουν μέρος στις 
online εξετάσεις Μαρτίου 2021 και μετά την 
έκδοση των αποτελεσμάτων θελήσουν να 
συμμετέχουν σε επόμενο επίπεδο ή να 
επανεξετασθούν, θα ανακοινωθεί νέα online 
θερινή εξεταστική περίοδος μετά την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων.  
 

◼Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που όλοι 
βιώνουμε και με γνώμονα τη στήριξη των 
υποψηφίων NOCN ώστε να μην χάσουν την 
εξεταστική τους, η GlobalCert προσάρμοσε τα 
εξέταστρα των online εξετάσεων ώστε να μην 
επιβαρυνθούν επιπλέον οι υποψήφιοι.  
 

◼Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψήφιους 
της online εξεταστικής Μαρτίου/Απριλίου, ότι αν 
επιθυμούν να εξεταστούν και πάλι online θα 
πρέπει πλέον να καταβάλλουν τα εξέταστρα που 
αντιστοιχούν στις online εξετάσεις.  
Οι REFER υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα της 
δωρεάν επανεξέτασης για τις δεξιότητες (1, 2, ή 3) 
που εκκρεμούν.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ---------------------------------------------- 
Τα ΚΞΓ πρέπει να δηλώσουν τους «εκκρεμείς» 
υποψηφίους Δεκεμβρίου 2020 καθώς και οι 
ανεξάρτητοι «εκκρεμείς» υποψήφιοι να ξανά-
καταχωρήσουν αίτηση στην πλατφόρμα γιατί 
ΔΕΝ μεταφέρονται αυτόματα. 

Επίπεδο Ώρα Εξετάσεων Εξέταστρα 

 

05/06/2021 
13:00 – 15:35 

85 € * 

   

 

05/06/2021 
09:00 – 11:35 

160 € * 

   

 

05/06/2021 
09:00 – 12:10 

140 € * 

   

 

05/06/2021 
13:00 – 16:10 

180 € * 

   

* Κόστος επανεξέτασης για 1,2,3 part(s): ΔΩΡΕΑΝ 

 
◼Προκειμένου να ανταποκριθούμε στην 
πολυπλοκότητα της εξεταστικής περιόδου 5/6 δε θα 
δοθεί επιπλέον χρόνος για late entries. 

 
* Τα ΚΞΓ να μην ξεχάσουν να δηλώσουν τους 
«εκκρεμείς» υποψηφίους Δεκεμβρίου 2020 καθώς και 
οι ανεξάρτητοι «εκκρεμείς» υποψήφιοι να ξανά-
καταχωρήσουν αίτηση στην πλατφόρμα γιατί ΔΕΝ 
μεταφέρονται αυτόματα. Τα παλιά (με ημερομηνία 
έτους 2020) καταθετήρια ΔΕΝ επισυνάπτονται, αλλά 
πρέπει να σημειώσουν 0 αν επιλέξουν να δώσουν για 
το ίδιο επίπεδο ή να σημειώσουν π.χ. 75 € ή 20 € (τη 
χρηματική διαφορά) αν επιλέξουν ανώτερο επίπεδο 
και πρέπει να επισυνάψουν μόνο το νέο καταθετήριο 
(με τη χρηματική διαφορά λόγω αλλαγής επιπέδου 
και με ημερομηνία Μαρτίου-Απριλίου 2021) γιατί 
αλλιώς ΔΕΝ θα βγαίνει ο οικονομικός έλεγχος. Αν 
από επίπεδο Β2 (160 €) θελήσουν να δώσουν C1 
(140€) η χρηματική διαφορά επιστρέφεται από την 
Ομοσπονδία με την εκκαθάριση. Σε αυτή την 
περίπτωση, στη στήλη «Εξέταστρα» (Fees) να 
σημειώσουν 0. 

 
◼Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 1/3 έως 
11/4. Τα κ.ξ.γ. υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά 
μόνο, αλλά για να καταχωρηθούν τα ονόματα των 
υποψηφίων, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τις 
αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα και αντίγραφο 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου 
πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου. 
Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας για τον τρόπο 
αποστολής των καταθετηρίων. Επίσης το ΚΞΓ, για να 
δηλώσει τους υποψηφίους του, πρέπει να έχει το 
έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα το 
οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται). 

 
◼Οι   ανεξάρτητοι   υποψήφιοι   από 1/3 έως 11/4  
μπορούν   μέσω   της   πλατφόρμας 
https://exams.palso.gr/candidate να υποβάλλουν >> 

Εγκύκλιος Εξετάσεων NOCN 

Παράταση Εγγραφών 

11 Απριλίου 2021 

https://exams.palso.gr/candidate


>> ηλεκτρονικά την αίτησή συμμετοχής αν αυτοί ή 
ο γονέας διαθέτουν προσωπική διεύθυνση email. 
Σε αυτή την περίπτωση τους ζητείται να 
επισυνάψουν υποχρεωτικά απόδειξη κατάθεσης 
εξετάστρων + αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού 
ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου + 
υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης για τα 
προσωπικά δεδομένα. (βλέπε οδηγίες για την 
υποβολή αιτήσεων online ανεξάρτητων 
υποψηφίων) 

 
Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς 

6551-102029-397 
(IBAN GR14 0171 5510 0065 5110 2029 397) 

Δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ 
 

Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί 
οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη 
κ.ξ.γ. ή για ανεξάρτητους υποψήφιους το όνομα 
υποψηφίου) και στην αιτιολογία οπωσδήποτε 
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN 
- ΒΟΙΩΤΙΑ.  
Υποψήφιοι REFER:  
Για τους υποψηφίους που είναι refer της 
περιόδου Μαΐου 2018, η τελευταία εξεταστική 
περίοδος στα parts είναι εκείνη του Ιουνίου 2021. 
Απαιτείται η εισαγωγή του Refer ID Code της 
τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις στο ίδιο 
επίπεδο. 
Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών:  
Ειδική Φόρμα για Υποψηφίους με Μαθησιακές  
δυσκολίες  (Special Request Form). Απαραίτητα 
δικαιολογητικά και οδηγίες αποστολής (έως τις 
6/4/2021) δείτε εδώ:) 
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-
LEARNING-DIFFICULTIES-13.html 
Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων αναρτώνται 
στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες 
πριν τις εξετάσεις (και για τα κ.ξ.γ. και για 
ανεξάρτητους υποψηφίους). 
 

Past papers & Sample tests υπάρχουν διαθέσιμα 
στους συνδέσμους: 
https://www.palso.gr/exams/language-
schools/laas-nocn-past-papers/                                                     
http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-
PAPERS-6.html 
 
 
 
 
 

  
 
  

6 

IOYNIOY LAAS 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

18/04/2021 
 

Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 1/3 έως 
18/4. Τα Κ.Ξ.Γ. υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά 
μόνο. Για να καταχωρηθούν τα ονόματα των 
υποψηφίων, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τις 
αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα. Επίσης το ΚΞΓ, 
για να δηλώσει τους υποψηφίους του, πρέπει να έχει 
το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα 
το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ (δεν αποστέλλεται). 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ 

Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
First Step Αναμένεται * 30 € 
   

Pre A1 Αναμένεται * 45 € 
   

A1 Αναμένεται * 50 € 
   

A2 Αναμένεται * 55 € 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
Pre-A1 Αναμένεται * 45 € 
   

A2 Αναμένεται * 55 € 
   

B1 Αναμένεται * 55 € 
   

 

ΙΤΑΛΙΚΑ 
Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
A2 Αναμένεται * 55 € 
    

B1 Αναμένεται * 55 € 
   

 

ΓΑΛΛΙΚΑ 
Επίπεδο Ώρα Εξ. Εξέταστρα 
Pre A1 Αναμένεται * 45 € 
   

A2 Αναμένεται * 55 € 
   

 
Αριθμός λογαριασμού για LAAS στην τράπεζα 
Πειραιώς 5051-045781-111  
(IBAN: GR54 0172 0510 0050 5104 5781 111).  
Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί 
οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη κ.ξ.γ.) και 
στην αιτιολογία οπωσδήποτε ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ LAAS + 
Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ LAAS - ΒΟΙΩΤΙΑ.  
Δεν υπάρχει προμήθεια κατάθεσης. Ενημερωθείτε 
από το σύλλογό σας για τον τρόπο αποστολής των 
καταθετηρίων. 
 
*Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί 
μετά το πέρας της επεξεργασίας των αιτήσεων και 
αφού  υπάρξει ο ακριβής αριθμός συμμετοχών 
υποψηφίων ανά επίπεδο.  
 

Εξετάσεις LAAS 

https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/10/Request-for-special-arrangements.pdf
https://www.palso.gr/wp-content/uploads/2019/10/Request-for-special-arrangements.pdf
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
https://www.palso.gr/exams/language-schools/laas-nocn-past-papers/
https://www.palso.gr/exams/language-schools/laas-nocn-past-papers/
http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html
http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html


 

Τα     

 

                           

 

 

ΣΙΚΞΓ Αιτωλοακαρνανίας  
Σεμινάριο: How to create 
online tests & digitize your 
worksheets  

   
 
 
 
 
 
 
 

Τα μέλη της PALSO αποδεικνύουν συνεχώς πως η 

γνώση οφείλει να μοιράζεται και πως τα καλύτερα 
αποτελέσματα προέρχονται μέσα από 
ομαδική προσπάθεια και συνεργασία. Μέσα στο 
πνεύμα αυτό ΣΙΚΞΓ Αιτωλοακαρνανίας απέστειλε 
ανοιχτή πρόσκληση και  διεξήγαγε ενημερωτικό 
Webinar την Κυριακή 28 Μαρτίου με θέμα                              
"Διαδικτυακή Πλατφόρμα Teacher Made και 
Βέλτιστη Χρήση Αυτής"  με εισηγήτρια την κ. 
Νικολέτα Τσουκαλά ,μέλος του Δ.Σ. PALSO 
Αιτωλοακαρνανίας,  
 
Η κ.Τσουκαλά μοιράστηκε τις πολύτιμες γνώσεις 
της πάνω στο σχεδιασμό tests και αυτόματης 
βαθμολόγησης  / αξιολόγησης αυτών ενώ 
παράλληλα εξήγησε και τον τρόπο με τον οποίο 
όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν "κοινό έδαφος" 
για όσους ενδιαφέρονται να τα χρησιμοποιήσουν 
-και γιατί όχι να συνεισφέρουν - μέσω της 
πλατφόρμας Teacher Made.  
 
Σημαντικό να αναφερθεί είναι επίσης πως τη 
Δευτέρα 29/03/21 οι Σύλλογοι PALSO σε όλη την 
Ελλάδα έλαβαν mail  μέσω του οποίου 
προωθούνται έτοιμα προς χρήση τα τέσσερα 
πρώτα ( ένα για κάθε επίπεδο)  tests LAAS  με το 
νέο τους format.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χρόνια 

PALSO 40  
Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς 

Γεώργιος 

Κουτρούλης 
 

Ο κ. Κουτρούλης  

διετέλεσε πρόεδρος 

του ΣΙΚΞΓ Χανίων 

και πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας. 

των Συλλόγων 
ΝΕΑ 



 

 

              

             tech tips 
             Eπιμέλεια:  

             Χρήστος Σωτηρόπουλος 

 
 

Tips για επιτυχημένα 

μαθήματα μέσω 
πλατφόρμας  
 
Να έχετε πάντα ένα σχέδιο Β. Πως θα κάνετε το 
μάθημα αν κολλήσει λόγω κακής ποιότητας του 
Internet; Πολλές από τις πλατφόρμες δίνουν την 
επιλογή σύνδεσης μέσω τηλεφώνου με αστική 
χρέωση. Δείτε πως δουλεύει στην δική σας 
πλατφόρμα. Ενημερώστε τους μαθητές σας πως σε 
περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης θα συνδεθείτε 
εναλλακτικά με κάποιο άλλο πρόγραμμα όπως 
Messenger, Viber, Whatsup κ.α. 
 

 
Αποφύγετε τις εξωτερικές παρεμβάσεις: Σκυλιά, 
γατιά, παιδάκια μπορεί να είναι χαριτωμένα αλλά 
μπορούν να σας αποσπάσουν την προσοχή και να 

διακόψουν το μάθημα σας. 
 
Αποφύγετε να έχετε πίσω σας μία 
πόρτα που μπορεί να ανοίξει και 
να αποσπάσει την προσοχή σας 
αλλά και των μαθητών σας. Αν 
δεν μπορείτε να το αποφύγετε 
τότε βάλτε ένα σημείωμα στην 
πόρτα να μην την ανοίξουν.  

Για τις κυρίες συναδέλφους το επόμενο tip:  
 
Αποφύγετε να φορέσετε στράπλες ή βαθύ ντεκολτέ.  
Στην πρώτη περίπτωση όπως σας κόβει το περιθώριο 
της κάμερας θα φαίνεστε γυμνή και στην 2η 
περίπτωση μην ξεχάστε ότι η κάμερα βρίσκετε πιο 
ψηλά…χμ χμ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για αντίστοιχο λόγο αποφύγετε τα πολύ φανταχτερά 
κοσμήματα ή μπλούζες που έχουν πολλά σχέδια ή 
γυαλίζουν όπως επίσης πολύ λευκό ή πολύ μαύρο 
γιατί ο αισθητήρας της κάμερας εστιάζει σε αυτό και 
θα σας βγάζει υποφωτισμένες ή… υπερφωτισμένες 
αντίστοιχα.  

 
 
 
 
 
 
 

                             . 
 

Και μην ξεχνάτε, στείλτε τις ερωτήσεις σας για 
θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο  

 
sotiropoulos@palso.gr   

 

ALSO P 


