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Τηλεδιάσκεψη PALSO με το
Υπουργείο Παιδείας
Η PALSO στο moodlemoot
Greece
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με
φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης, διοργάνωσαν
στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2021 το 5ο Συνέδριο
MoodleMoot.
Το Moodle είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα και
η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα εικονικού
περιβάλλοντος
μάθησης
(Virtual
learning
environment-VLE), που χρησιμοποιείται σήμερα
από 120 εκατομμύρια και πλέον χρήστες. Πέρα από
τη εκτεταμένη χρήση του σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης, το Moodle χρησιμοποιείται από
πολλές μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως για την
εκπαίδευση προσωπικού και την εκπαίδευση και
υποστήριξη πελατών.
Σκοπός του Συνεδρίου MoodleMoot είναι να
προωθήσει τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο
στην εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση του
Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του
στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και να
παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών
του Moodle στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς.

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας αποτελούμενη από
τους Πρόεδρο κ. Βασίλη Κροντήρη, Γενικό Γραμματέα
κ. Σόλωνα Ευαγγελόπουλο και τον Έφορο περιουσίας
κ. Μιχάλη Χάρη πραγματοποίησε την Τρίτη
23/11/2021 τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Παιδείας
για θέματα του κλάδου.
Εκ μέρους του Υπουργείου στην τηλεδιάσκεψη
συμμετείχαν η Υφυπουργός κ. Ζέττα Μακρή, ο Γ.Γ. του
Υπουργείου κ. Αλ. Κόπτσης και η κ. Φένια Στριάνγκα,
συνεργάτης της υφυπουργού.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν
σημαντικά θέματα που αφορούν στον κλάδο όπως η
διαπίστευση
των
φορέων
πιστοποίησης
γλωσσομάθειας, η επικαιροποίηση των αδειών
Την PALSO εκπροσώπησαν οι κ. Σωτηρόπουλος
λειτουργίας των ΚΞΓ και πολλά άλλα.
Χρήστος εκ μέρους της επιτροπής υλοποίησης της
πλατφόρμας e-learning της PALSO και ο κ.
Μπακαγιάννης Γεώργιος, συνεργάτης της ΠΟΙΚΞΓ
και υπεύθυνος προγραμματισμού και ανάπτυξης
της πλατφόρμας palso-online.gr.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

To θέμα της παρουσίασης, η οποία έλαβε χώρα το
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου, είχε ως θέμα την
«Ξενόγλωσση Εκπαίδευση και την Υβριδική μάθηση με
την εργαλειοθήκη της Moodle» όπου οι δύο ομιλητές
παρουσίασαν το στήσιμο, την λειτουργία, την
διαχείριση αλλά και τις καλές πρακτικές στην
εφαρμογή σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης με
την χρήση του υβριδικού μοντέλου μάθησης στα
κέντρα ξένων γλωσσών.

Δοκιμάστε την πλατφόρμα
e-learning της PALSO
Για να εισέλθετε στην
πλατφόρμα πληκτρολογήστε:
demo.io.palso-online.gr

Για να εισέλθετε ως καθηγητής / καθηγήτρια
χρησιμοποιήστε:
Username: theteacher
Password: DDeem0#1
Για να εισέλθετε ως μαθητής / μαθήτρια
χρησιμο-ποιήστε:
Username: thestudent
Password: DDeem0#1
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN:
GR54 0172 0510 0050 5104 5781 111

Ανάμεσα σε άλλες επιλογές, επιλέξτε το Palso Demo
Online για να εισέλθετε σε αίθουσες διδασκαλίας, το
Moodle How to όπου υπάρχουν χρήσιμα video, το
ΒΒΒ tutorial και άλλα.

Συνεχίσαμε με την κ. Karen Lee και καταφέραμε να
ολοκληρώσουμε την Αγγλική έκδοση το 2016.
Έχοντας λάβει την έγκριση του ΔΣ της ομοσπονδίας
ξεκινήσαμε την εκτύπωση του χαρτοφυλακίου.
Σειρά πλέον είχαν και οι υπόλοιπες γλώσσες:
Γαλλική Γερμανική και Ιταλική.
.
Φέτος ολοκληρώσαμε την έκδοση του ΕΧ και στις 4
γλώσσες.

Συνέντευξη με τον κ.Μάρα
BIO

Ο κ. Μάρας υπήρξε επί σειρά
ετών πρόεδρος του ΣΙΚΞΓ
Πιερίας και αντιπρόσωπος του
νομού στην ΠΟΙΚΞΓ. Διατέλεσε
επίσης
Αντιπρόεδρος
της
Ομοσπονδίας και εκπρόσωπός
της στο ICC. Επίσης, υπήρξε
πρωτεργάτης της δημιουργίας
του Ευρωπαϊκού Portfolio της
ΠΟΙΚΞΓ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: To Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο
Γλωσσών είναι ένα έργο που χρειάστηκε κόπο και
χρόνο για να δημιουργηθεί. Πότε ξεκίνησε η
δημιουργία του και με ποιους συνεργαστήκατε για
την ολοκλήρωσή του;
Ν.Μάρας: Το 2012 ο τότε πρόεδρος Μιχαηλίδης, με
κάλεσε στο γραφείο του για να συζητήσουμε κάτι
σημαντικό. Το σημαντικό αυτό αφορούσε στη
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου
Γλωσσών. Θα ήμασταν ο πρώτος ιδιωτικός φορέας
στην Ελλάδα που θα αναλάμβανε κάτι τέτοιο.
Γνωρίζοντας την δυσκολία αυτής της διαδικασίας
ζήτησα τη βοήθεια της κ.Karen Lee, συνεργάτιδας μας
στη συγγραφή των θεμάτων LASS . Έτσι, αναζητήσαμε
χαρτοφυλάκια και άλλων Ευρωπαϊκών οργανισμών
για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε κάτι
ολοκληρωμένο αλλά προ πάντων εύχρηστο.
Ξεκινήσαμε λοιπόν τη δημιουργία του ενώ
βρισκόμασταν στο δεύτερο έτος λειτουργίας του ΕΧ.
Ταυτόχρονα μαθαίνουμε ότι το Ε.Σ σκόπευε να
σταματήσει την πιστοποίηση των ΕΧ καθώς ήταν ήδη
αρκετά για κάθε χώρα της ΕΕ. Στην Ελλάδα φυσικά δεν
υπήρχε ούτε ένας ιδιωτικός φορέας . Ολοκληρώσαμε
ένα προσχέδιο του ΕΧ και το υποβάλαμε στο Council
of Europe. Εν τέλει, πήραμε τη σφραγίδα και την
έγκριση καθώς η εργασία μας ήταν άψογη!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες
δυσκολίες ή προκλήσεις που αντιμετωπίσατε στην
παραμετροποίηση του στα ελληνικά δεδομένα;
Ν.Μάρας: Όπως όλοι γνωρίζουμε κάθε τι
καινούργιο αντιμετωπίζεται με δυσπιστία ,το ίδιο
συνέβη και με το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο
Γλωσσών.
Ενώ στο εξωτερικό το χαρτοφυλάκιο για οτιδήποτε
και για οποιοδήποτε επάγγελμα είναι ευρέως
διαδεδομένο, στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι.
Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σωστά
δομημένο χαρτοφυλάκιο, έπρεπε να ανατρέξουμε
σε χαρτοφυλάκια άλλων χωρών. Τα καταφέραμε,
όμως και έτσι το Χαρτοφυλάκιο μας είναι ένα από
τα καλύτερα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην
αγορά.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ποια θα λέγατε είναι τα
σημαντικότερα οφέλη της χρήσης του ΕΧΓ, τόσο
παιδαγωγικά όσο και πρακτικά;
Ν.Μάρας: Κύριος στόχος μας ήταν πρώτα η
εκπαιδευτική πλευρά ύπαρξης Χαρτοφυλακίου,
καθώς είναι πολύ σημαντικό ένας μαθητής από μικρή
ηλικία να θέτει στόχους και να τους καταφέρνει, αφού
η επίτευξη αυτών μεγιστοποιεί το κίνητρο αλλά και τη
διάθεση για δημιουργική συνέχεια.
.
Καταγράφοντας κάθε φορά τις επιτυχίες του νιώθει
ακόμα πιο σίγουρος για τον εαυτό του ότι μπορεί να
πετύχει. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι πολλοί από μας
έχουμε κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μας τα οποία
όμως έχουν περάσει στη λήθη, κάτι τέτοιο δεν
πρόκειται να συμβεί όταν έχουμε το Χαρτοφυλάκιο
όπου
καταγράφονται
οι
επιτυχίες
μας.
Από πρακτικής απόψεως είναι πολύ σημαντικό καθώς
όταν κάποιος κάνει μία αίτηση ή περνάει από μια
συνέντευξη για εργασία έχει να επιδείξει ένα πλούσιο
χαρτοφυλάκιο με τις επιδόσεις του κάτι το οποίο
αυτομάτως διαφοροποιεί και ενισχύει τη θέση του σε
σχέση με άλλους υποψηφίους.
.
Με την παράδοση στον κάθε μαθητή ενός ΕΧΓ
γλωσσών δεικνύουμε στο γονέα ότι εμείς
σκεφτόμαστε και ανησυχούμε για το μέλλον του
παιδιού γι’ αυτό και φροντίζουμε να το εφοδιάσουμε
με όσο γίνεται περισσότερα προσόντα ώστε να βγει
στην αγορά εργασίας πλήρως εφοδιασμένος
συγκριτικά με άλλους υποψηφίους.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πως μπορεί να το προμηθευτεί
κάποιος συνάδελφος που επιθυμεί να το
χρησιμοποιήσει;
Ν.Μάρας:
Η
προμήθεια
του
Ευρωπαϊκού
Χαρτοφυλακίου Γλωσσών συνιστά πολύ απλή
διαδικασία. Κάθε συνάδελφος επικοινωνεί με την
Ομοσπονδία και ζητάει να του στείλουν το
χαρτοφυλάκιο κάτι το οποίο πραγματοποιείται την
επόμενη μέρα. Είναι λοιπόν πολύ απλό για όλους τους
συναδέλφους να προμηθεύσουν τους μαθητές τους
με χαρτοφυλάκια, το δε κόστος όπως γίνεται
αντιληπτό είναι πολύ μικρό, διότι η ομοσπονδία δε
συνιστά κερδοσκοπικό οργανισμό.

Μηνιαία αποζημίωση για
όσους δουλεύουν ή… θα
δουλέψουν με τηλεργασία.

γ) ως ελάχιστο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού
ορίζεται το ποσό των 5 ευρώ.
Το ποσό της περ. β δεν καταβάλλεται, σε
περίπτωση που ο εργοδότης καλύπτει το σχετικό
κόστος απ’ ευθείας, μέσω χωριστής σύμβασης με
τον πάροχο διαδικτύου - κινητής και σταθερής
τηλεφωνίας.
Το ποσό της περ. γ δεν καταβάλλεται, σε περίπτωση
που η τηλεργασία παρέχεται με εξοπλισμό που
παρέχει ο εργοδότης.

Σε περίπτωση που η τηλεργασία παρασχεθεί για
λιγότερες από είκοσι δύο (22) ημέρες ανά μήνα
(λόγω παροχής της εργασίας στο χώρο του
εργοδότη, άδειας, απεργίας κ.λπ.), καταβάλλεται το
ένα εικοστό δεύτερο (1/22) των δαπανών, που
Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της
ισχύουν κατά περίπτωση, ανά ημέρα εργασίας.
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της
2. Η αποζημίωση της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν.
επικράτειας δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να
4808/2021 δεν επιτρέπεται να καταβάλλεται αντί
καθορίζει με απόφασή του το ποσοστό των
αμοιβής του εργαζομένου, καθώς αποτελεί
εργαζομένων με τηλεργασία, σύμφωνα με την παρ.
δαπάνη. Η τήρηση της παρούσας διάταξης
3α) του άρθρου 67 του ν. 4808/2021 (Α' 101) (Βλ.
ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές.
σημείο 4 της παρ. 2 του Πίνακα Β που περιλαμβάνεται
στην παρ. 1 του άρθρου 1 της τελευταίας εν ισχύ ΚΥΑ
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021).

«Προσεχώς»

Κατά την εφαρμογή του μέτρου αυτού, οι εργοδότες
συνεχίζουν να υποβάλουν στην «ΕΡΓΑΝΗ», μέχρι και
το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα εφαρμογής
του μέτρου, το έντυπο 4.1 «δήλωση εξ αποστάσεως
εργασίας-έντυπο Ειδικού Σκοπού».
Αποζημίωση για εξοπλισμό και τηλεπικοινωνίες
προβλέπει ο νόμος 4808/2021 για την Προστασία της
Εργασίας για το κόστος που επωμίζονται εξαιτίας της
τηλεργασίας.
Σύμφωνα με την απόφαση, το ελάχιστο ποσό που θα
καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους
τηλεργαζόμενους είναι:
1. Το ελάχιστο ποσό της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν.
4808/2021 ορίζεται σε μηνιαία βάση ως εξής, κατά
περίπτωση:
α) ως ελάχιστο μηνιαίο κόστος χρήσης του οικιακού
χώρου εργασίας ορίζεται το ποσό των 13 ευρώ.
β) ως ελάχιστο κόστος επικοινωνιών ορίζεται το ποσό
των 10 ευρώ.

Όλες οι
προθεσμίες
και σημαντικές
ημερομηνίες με μια ματιά!
Νοεμβρ.

30
Δεκεμβ.

03

Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι ανανεώσεις
αδειών διδασκαλίας στις Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Υποβολή στο ΠΣ Εργάνη από τις
επιχειρήσεις - εργοδότες, υπεύθυνης
δήλωσης
οικονομικών
στοιχείων
εργαζομένων που εντάχθηκαν στον
μηχανισμό «Συν-εργασία» τον μήνα
Νοέμβριο 2021 (Β' φάση)

