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Πράσινο φως           
για την διεξαγωγή 
εξετάσεων πιστοποί-
ησης γλωσσομάθειας 
 

Επιτρέπεται η  διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων, 
όπως πιστοποίησης γλωσσομάθειας σύμφωνα με τη  
νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1558/17-4-
2021), εφόσον ληφθούν τα ανάλογα μέτρα 
προστασίας, τόσο από τους εξεταζόμενους όσο και 
όσων συμμετέχουν στην διεξαγωγή των εξετάσεων. 
Στα μέτρα προστασίας προβλέπονται τα παρακάτω: 
 
υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους μαθητές και 
εκπαιδευτικούς στους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους 
συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού 
και σαπουνιού ή αντισηπτικού διαλύματος  
καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και 
εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση 
εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των 
αιθουσών 
 

Είσοδος στο εξεταστικό κέντρο με  
Selftest, Rapid Test ή PCR Test 

 
η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται 
μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης 
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (Selftest), 
που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την 
εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου 
(Rapid test ή PCR test) που πραγματοποιείται έως 
και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται 
από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν 
πρόκειται για ανήλικο.*  
Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τους φορείς 
διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα 
όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που 
απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη 
διενέργεια των εξετάσεων. 
 
*Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον 
διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. 

 

Επικαιροποίηση Αδειών ΚΞΓ. 
Όλα τα δικαιολογητικά που θα 
χρειαστείτε. 

 
 
 Έντυπο αίτησης για Φροντιστήρια & Κέντρα 
Ξένων Γλωσσών  

https://bit.ly/3wV9Urp 

 

  Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών 
αναγράφει ότι: 
α) Δεν έχω την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, 
υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή κληρικού. 
β) δεν έχω καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με 
τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ) δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου 
ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για λόγους 
πειθαρχικούς. 
δ) δεν μου έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της 
ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας 
λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία 
δεκαετία. 
ε) επίσης δηλώνω υπεύθυνα τον τόπο της μόνιμης 
κατοικίας μου. 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα >> 
 
   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ΚΞΓ – PALSO 
   Υπεύθυνος Ύλης: Δημήτρης Κουρούπης 
   Email επικοινωνίας: enimerosi@palso.gr 
 

https://bit.ly/3wV9Urp
mailto:enimerosi@palso.gr


Κατεβάστε Δήλωση του ν.1599/1986 εδώ: 
 

https://bit.ly/3ae9JxL 
 

  Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος 
την επικαιροποίηση, φυσικού προσώπου, περί της 
μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της 
άδειας και των κτιριολογικών προδιαγραφών της. 
Παράδειγμα: 
 «Δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή των 
προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας και των 
κτιριολογικών προδιαγραφών του Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών μου με την επωνυμία (ΕΠΩΝΥΜΙΑ) που 
εδρεύει (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ).» 
 
*Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις 
χορήγησης της άδειας με την αναγγελία, κατατίθεται όλη 
η σχετική τεκμηρίωση που ορίζεται για τη χορήγηση της 
άδειας. 
 

 Ασφαλιστική ενημερότητα, από την οποία 
προκύπτει εάν το φυσικό πρόσωπο, είναι 
ασφαλιστικά ενήμερο από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ. 
 

 Φορολογική ενημερότητα από την οποία 
προκύπτει εάν το φυσικό πρόσωπο, είναι 
φορολογικά ενήμερο. 
 

 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας 
του αιτούντος : 
α) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του 
αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης. 
 
Η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά 
μέσω της ψηφιακής πύλης solon.gov.gr 
Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στην πύλη του 
ΟΣΔΔΥ μέσω της υπηρεσίας του TaxisNet. 

 
https://bit.ly/3sd2492 

 
 

 Για την επικαιροποίηση της άδειας Κέντρου 
Ξένων Γλωσσών (άνω ή κάτω των 75 ατόμων) και 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών  απαιτείται χρηματικό 
ποσό ύψους πενήντα ευρώ (50 €), ανά άδεια, υπέρ 
του Ε.Ο.Π. Π.Ε.Π.                                                                             . 
Η κατάθεση του χρηματικού ποσού γίνεται 
ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «e-ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» 
 

Κάντε την πληρωμή εδώ:     
       

                       https://bit.ly/3mMHj2Q 
 

 Στην περίπτωση λήξης του Πιστοποιητικού 
πυροπροστασίας απαιτείται να υποβληθεί το 
ανανεωμένο πιστοποιητικό εντός του φακέλου 
επικαιροποίησης που θα υποβληθεί.  
 

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
(Αν τα έχετε ήδη υποβάλλει με προηγούμενη 
επικαιροποίηση, δεν χρειάζεται να τα αποστείλετε) 
 

 Επιπλέον, για κάθε κτίριο με δυναμικότητα μέχρι 
75 εκπαιδευομένους ανά ώρα (στο πλαίσιο 
εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4589/2019, 
άρθρ.41, παρ.1 και εφόσον δεν έχουν ήδη 
υποβληθεί στο πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ): 
α. Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για 
σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 & 8 του άρθρου 
107 του ν. 4495/2017 (Α'167) 
β. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη 
μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης 
της υφιστάμενης κατάστασης. 
Για κάθε κτίριο με δυναμικότητα άνω των 75 
εκπαιδευομένων ανά ώρα (στο πλαίσιο εφαρμογής 
των διατάξεων του ν. 4589/2019, άρθρ.41, παρ.1 και 
εφόσον δεν έχουν ήδη υποβληθεί στο πρωτόκολλο 
του ΕΟΠΠΕΠ): 
α. Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για 
σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 6,7 & 8 του άρθρου 
107 του ν. 4495/2017 (Α'167), χρήσης 
εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κτηριοδομικού κανονισμού) 
β. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη 
μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης 
της υφιστάμενης κατάστασης {Κατόψεις με 
χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση 
της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται 
(τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα-κτήριο ή 
όροφο, ανά περιφέρεια)}. 
 

Η Αίτηση υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, σε κλειστό 
φάκελο, ταχυδρομικώς (ΕΛΤΑ) ή με courier (ή 
και αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο) στη 
διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: 

 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 

Τ.Κ. 14234, Νέα Ιωνία 

Επικαιροποίηση άδειας 

 

https://bit.ly/3ae9JxL
https://bit.ly/3sd2492
https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies_eparavolo_eoppep
https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies_eparavolo_eoppep
https://bit.ly/3mMHj2Q


 Με ποια κριτήρια θα 
ενταχθούν πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις στο 
πρόγραμμα «Γέφυρα 2». 

 

 
    

Ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρές και 
μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που έχουν πληγεί 
από την πανδημία και βάσει ΚΑΔ έχουν ενταχθεί σε 
έκτακτα μέτρα προστασίας θα μπορούν πλέον να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» για την 
επιδότηση δόσεων δανείων. 
Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται τόσο σε 
επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, 
όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.                                           
. 
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως και 9 Μαΐου 
2021 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της 
Γραμματείας Διαχείρισης  Ιδιωτικού Χρέους.  
Βρείτε την αίτηση στο παρακάτω link: 

 
https://bit.ly/3uMY7tf 

 
Ποιες οφειλές επιδοτούνται: 
Όλες οι οφειλές- (εξυπηρετούμενες και μη). Για τις 
ενήμερες ή σε καθυστέρηση λαμβάνεται ως βάση η 
31η Δεκεμβρίου 2020 ενώ από τις καταγγελμένες 
επιδοτούνται όποιες καταγγέλθηκαν μετά τις 
31.12.2018. 
 

Για να δείτε αναλυτικά ποιες οφειλές επιδοτούνται 
καθώς και ποιοι μπορούν να ενταχθούν 
ακολουθήστε το link: 
 

https://bit.ly/32dA9Lq 
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IOYNIOY LAAS 

Αιτήσεις Συμμετοχής στους 
Συλλόγους έως  

23/04/2021 
 
 

Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 1/3 
έως και την Παρασκευή, 23 Απριλίου (ώρα 23:59) 
για ιδιοκτήτες ΚΞΓ και ανεξάρτητους υποψήφιους 
(μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
της PALSO) .  
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.  

ΓΕΦΥΡΑ 2 

https://bit.ly/3uMY7tf
https://bit.ly/32dA9Lq


LAAS PASLO 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◼ ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 

 
 
 
 
 

 
 
NOCN 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 
Κατόπιν αιτημάτων από συλλόγους και 
συναδέλφους, συνεχίζουμε να δεχόμαστε 
υποψήφιους  late entries NOCN στους 
συλλόγους, μόνο εφόσον ο σύλλογος το 
εγκρίνει λόγω χωρητικότητας (για να τηρηθούν οι 
αποστάσεις). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μέχρι 19 Απριλίου οι αιτήσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7. 
 

 

 

Μέχρι 20 Απριλίου η υποβολή 
κατάστασης με τα συμφωνητικά που 
καταρτίστηκαν μεταξύ επιτηδευματιών 
ή τρίτων το αμέσως προηγούμενο 
τρίμηνο. 
 

 

 

Μέχρι 23 Απριλίου 2021 οι αιτήσεις 
συμμετοχής στις εξετάσεις LAAS. 

 

 

Μέχρι 28 Απριλίου η πληρωμή του 
Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους. 

 

 

Μέχρι 09 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων 
για το πρόγραμμα «Γέφυρα 2». 

 

 

Μέχρι 17 Μαΐου η υποβολή 
συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 
2020. 

 

 

Μέχρι 31 Μάϊου η Επικαιροποίηση 
Αδειών ΚΞΓ. 

 

 

Εξετάσεις NOCN θερινής περιόδου 
2021. 

 

 

Εξετάσεις LAAS 2021. 

 

 

Μέχρι 30 Ιουνίου η προθεσμία 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
Μη Μισθωτών έτους 2019 καθώς και 
δόσεων που προέκυψαν  από την 
τροποποίηση εκκαθαρίσεων ετών 2017 
-2018 

 

19 
Απρίλιος 

28 
Απρίλιος 

20 
Απρίλιος 

«Προσεχώς» 
Όλες οι  

προθεσμίες 

και σημαντικές 

ημερομηνίες με μια ματιά! 

31 
Μάιος  

Ιούνιος  

30 

Ιούνιος  

6 

Ιούνιος  

5 

17 
Μάιος  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

Εγγραφών 

έως και 

23/4 

23 
Απρίλιος 

09 
Μάιος  

LATE ENTRIES 

https://www.forin.gr/calendar/event/6893/upobolh-katastashs-me-ta-sumfwnhtika-pou-katartisthkan-metaksu-epithdeumatiwn-h-tritwn-to-amesws-prohgoumeno-trimhno
https://www.forin.gr/calendar/event/6893/upobolh-katastashs-me-ta-sumfwnhtika-pou-katartisthkan-metaksu-epithdeumatiwn-h-tritwn-to-amesws-prohgoumeno-trimhno
https://www.forin.gr/calendar/event/6893/upobolh-katastashs-me-ta-sumfwnhtika-pou-katartisthkan-metaksu-epithdeumatiwn-h-tritwn-to-amesws-prohgoumeno-trimhno
https://www.forin.gr/calendar/event/6893/upobolh-katastashs-me-ta-sumfwnhtika-pou-katartisthkan-metaksu-epithdeumatiwn-h-tritwn-to-amesws-prohgoumeno-trimhno
https://www.forin.gr/calendar/event/6893/upobolh-katastashs-me-ta-sumfwnhtika-pou-katartisthkan-metaksu-epithdeumatiwn-h-tritwn-to-amesws-prohgoumeno-trimhno


ICC  

 
Authenticity in language and leadership: 
what is it and do we need it? 
 

PALSO 

is delighted to invite you to the next ICC webinar 
with Ian McMaster 

Editor-in-chief, Business Spotlight Magazine 

 
Authenticity is everywhere in business books and 
articles nowadays. Leaders and other professionals 
are urged to “be more authentic” or “be 
themselves”. But what exactly is authenticity? In this 
talk, we will discuss various dimensions of 
authenticity in relation to both language and 
leadership. 
 

 
Thursday, 22nd April at 17:00 h (CET) 

 
                     https://icc-languages.eu/webinars/ 

 
The Zoom invitation will be sent to you within 48 
hours of the webinar. 
 
 
 
 

ICC Journal 
The ICC Journal is 
the journal of the 
ICC – the Interna-
tional Language 
Association. It is 
published three 
times a year in A4 
format, so it is 
easy to print out 
at home or work. 

The ICC Journal 
contains articles on theory and practice in language 
education, and more practical content such as new 
ideas for lesson development, teacher development 
materials, technology tools, new books etc. 
 
 

Download all the issues here: 

 
             https://icc-languages.eu/iccjournal/ 

 
 

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). 
 
 

Απαλλαγή από την υποχρέ-
ωση καταβολής ενοικίου για 
τον μήνα Απρίλιο 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε από 
το υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή, 16 
Απριλίου 2021 στη Βουλή, απαλλάσσονται πλήρως 
από την καταβολή του ενοικίου Απριλίου οι 
επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή. 
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ΣΙΚΞΓ Βορείου Ελλάδας 
 

O Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
Β.Ε. απηύθυνε ακόμη μία πρόσκληση προς τους 
γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των 
κ.ξ.γ. της PALSO και πραγματοποίησε την Κυριακή, 
11/4/2021 διαδικτυακή ενημέρωση Επαγγελματι-
κού Προσανατολισμού σε συνεργασία με την 
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και θέμα: "Τα 
επαγγέλματα του μέλλοντος - Σπουδές -Καριέρα" 

 
Μετά το καλωσόρισμα της προέδρου του 
συλλόγου, κ. Βαρβάρας Καρακίτσου ο κ. Γρηγόρης 
Σούγγαρης της ΑFS παρουσίασε τα επαγγέλματα 
του μέλλοντος και τις προκλήσεις των καιρών από 
την περιβαλλοντική αλλαγή ενώ αναφέρθηκε στο 
πλαίσιο, που οι χώρες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει 
να επιτύχουν  στόχους κατά τα προσεχή έτη για 
ένα «υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης 
της ποιότητας του περιβάλλοντος» 
Τέλος η κ. Φ. Μωυσιάδου Director of Institutional 
Recruitment, αναφέρθηκε στα "Hard & Soft Skills" 
που απαιτούνται στην post-Covid19 εποχή και το 
πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος στο οποίο 
μπορούν και οι μαθητές PALSO να συμμετέχουν 
κυρίως χάρη στην άριστη γνώση της αγγλικής που 
διαθέτουν.  
Οι συμμετέχοντες ευχαρίστησαν τους 
διοργανωτές και ομιλητές για την εποικοδομητική 
ενημέρωση και αφού έλυσαν τις απορίες τους 
μέσω chat, ευχήθηκαν σύντομα να 
πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις που οργάνωσε 
ο σύλλογος με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή 
για το #PalsoGoesGreen# 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στέλιος 

Καλογερόπουλος 
 

Ο κ. Καλογερόπου-

λος υπήρξε Ταμίας 

της Ομοσπονδίας επί 

σειρά ετών , μέλος 

του Δ.Σ. του Ταμείου 

Αρωγής και Αντιπρό-

σωπος του συλλόγου 

Αθηνών στην Ομο-

σπονδία. 

χρόνια 

PALSO 40  
Επιμέλεια: Γιώργος Λαυδαριάς 



 
 

Γνωρίστε το 

 
 

To loom (www.loom.com) είναι ένα εξαιρετικά 
χρήσιμο εργαλείο που σας επιτρέπει να 
δημιουργήσετε άμεσα ένα μήνυμα με βίντεο και 
να συνδεθείτε με τους μαθητές σας χωρίς να 
χρειάζεται να γράψετε μεγάλα κείμενα και να 
καταναλώσετε τον πολύτιμο χρόνο σας 
πληκτρολογώντας.  
Το χρησιμοποιούν πάνω από 10 εκατομμύρια 
άνθρωποι και 120,000 επιχειρήσεις και το έχει 
αγκαλιάσει η εκπαιδευτική κοινότητα.  

 
Το Loom είναι διαθέσιμο για Windows, Mac, IOS 
και Android. Παρέχει δύο πλάνα χρέωσης. Το 
πρώτο είναι δωρεάν για την δημιουργία 100 
βίντεο με διάρκεια εγγραφής βίντεο μέχρι 5 λεπτά. 
Με $8 τον μήνα παρέχει την δημιουργία 
απεριόριστων βίντεο και χρόνου εγγραφής ενώ αν 
έχετε επαληθευμένο εκπαιδευτικό λογαριασμό 
τότε όλες οι δυνατότητες παρέχονται δωρεάν. 
Επίσης παρέχει πρόσθετο για τον Firefox και τον 
Chrome για την χρήση μέσα από το πρόγραμμα 
περιήγησης. 
 

 Χρήσεις στην εκπαίδευση: 

• Συνοδευτικό βίντεο για να εξηγήστε μια 
άσκηση ή να θυμίστε στα γρήγορα κάποια 
γραμματικά φαινόμενα. 

• Αξιολόγηση εργασιών που στέλνετε στους 
μαθητές σας 

• Διόρθωση εκθέσεων – ακόμα καλύτερα αν 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μία 
ταμπλέτα σχεδίασης  

• Συνοδευτικό βίντεο με τους βαθμούς προόδου 
των παιδιών σας για τους γονείς 

• Καταγραφή μέρος του μαθήματος όπως 
παράδοση και επεξήγηση και αποστολή στους 
μαθητές που έλειπαν ώστε να μην χάσουν το 
μάθημα 

• Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την 
ασύγχρονη μελέτη  

. 
Το Loom μπορεί να καταγράψει την οθόνη ή και εσάς 
μαζί. Μπορείτε επίσης στην θέση του προσώπου σας 
να υπάρχει το logo του σχολείου σας. Με το που 
τελειώστε την εγγραφή το μόνο που έχετε να κάνετε 
είναι να αντιγράψτε τον σύνδεσμο του βίντεο και τα 
το μοιράστε. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να 
στέλνετε βίντεο μεγάλης διάρκειας που έχουν μεγάλο 
όγκο. Το βίντεο καταγράφεται στην προσωπική σας 
βιβλιοθήκη και μπορείτε να το οργανώστε όπως 
θέλετε εσείς.  

 
Οι μαθητές μου το έχουν λατρέψει γιατί τους 
διευκολύνει στην κατανόηση των λαθών που έχουν 
κάνει στις εκθέσεις τους και έχουν βελτιωθεί γιατί 
όπως και να το κάνουμε το βίντεο τους μένει σε σχέση 
με απλές διορθώσεις με ένα κόκκινο στυλό. 
 
Το Loom είναι από τα πιο πρακτικά εργαλεία που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  και σίγουρα αξίζει τα 
€80 που κοστίζει η ετήσια συνδρομή για την πλήρη 
έκδοση του. Στην σελίδα θα βρείτε ένα σύντομο οδηγό 
χρήσης που θα σας βοηθήσει να φτιάξετε τα πρώτα 
σας βίντεο. –Κάντε ένα δωρεάν λογαριασμό σήμερα 
και δοκιμάστε την πλήρη έκδοση για 14 μέρες.  

 
Και μην ξεχνάτε, στείλτε τις ερωτήσεις σας για 

θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο  
sotiropoulos@palso.gr  

 

http://www.loom.com/

