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Ενημέρωση  
 Πανελλήνια   Ομοσπονδία    Ιδιοκτητών    Κέντρων    Ξένων    Γλωσσών  
 Αρ. 83                                                                               26 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 Αφιέρωμα: Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σε όλη την Ευρώπη, σχεδόν 700 εκατομμύρια Ευρωπαίοι από τα 46 κράτη μέλη του Συμβουλίου 

της Ευρώπης ενθαρρύνονται να μάθουν όλο και περισσότερες ξένες γλώσσες!  Το Συμβούλιο της 

Ευρώπης πιστεύει ακράδαντα ότι η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την 

επίτευξη ευρύτερης διαπολιτισμικής κατανόησης και βασικό στοιχείο στην πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά της ηπείρου μας. 

Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, από το 2001 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ έχει επιλέξει για εσάς μερικές δραστηριότητες τις οποίες ελπίζουμε πως θα βρείτε 

χρήσιμες και διασκεδαστικές, τόσο εσείς όσο και οι μαθητές και μαθήτριές σας! 

 
Το γλωσσικό ταξίδι της Λάρας στην Ευρώπη 

Στη διάρκεια αυτού του σύντομου ταξιδιού, θα 
ανακαλύψετε πολλές ομοιότητες ανάμεσα στις 
γλώσσες. Οι ευρωπαϊκές γλώσσες, σε γενικές γραμμές 
διακρίνονται σε τρεις κυρίως κατηγορίες: τις 
Σλαβικές, τις Ρομανικές και τις Γερμανικές. Οι 
γλώσσες   π ο υ        
α ν ή κ ο υ ν    σε 
καθεμία από τις     
π α ρ α π ά ν ω       
κ α τ η γ ο ρ ί  ε ς 

έχουν τις ίδιες ρίζες. Ωστόσο, με το πέρασμα των αιώνων, οι 
γλώσσες αυτές εξελίχθηκαν με διαφορετικό τρόπο. Θα 
πληροφορηθείτε ακόμα τις διαφορές τους, δηλαδή την 
ποικιλία των αλφαβήτων (όπως το  Λατινικό, το Κυριλλικό, 
το Ελληνικό, το Αρμενικό, και το Γεωργιανό), τα οποία συχνά χρησιμοποιούν καλλιτεχνική γραφή.  
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Ακόμα θα μάθετε με ποιον τρόπο δημιουργούνται λέξεις για νέες εφευρέσεις και τη μυστηριώδη 
μερικές φορές προέλευσή τους. Όλες έχουν μια μοναδική ταυτότητα και τη δική τους ιστορία να 
μας διηγηθούν! ! 
Κατεβάστε το αρχείο (pdf) στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά κα άλλες 
19 γλώσσες. Εκτυπώστε το ή χρησιμοποιήστε το στην τάξη προβάλλοντάς το με τον προτζέκτορα!  
Για να το κατεβάσετε πατήστε εδώ: https://bit.ly/3StagPN 

 
 
 

Ερωτήσεις που δεν τόλμησες ποτέ να κάνεις για τις γλώσσες 

Για τη φετινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, έχει 

δημιουργηθεί μια σειρά από σύντομα βίντεο 

κλιπ που επικεντρώνονται στις «Ερωτήσεις 

που δεν τόλμησες να ρωτήσεις για τις 

γλώσσες» με ειδικούς που καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα από κλάδους και ειδικότητες να 

απαντούν.  

Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, οι ερωτήσεις είναι αυτές που ίσως δεν θέλουμε να 

κάνουμε μπροστά σε ένα κοινό, αλλά στην πραγματικότητα τονίζουν σημαντικά 

ζητήματα και αντιμετωπίζουν ορισμένες συχνές παρανοήσεις/λανθασμένες 

απόψεις σχετικά με τις γλώσσες και την εκμάθηση γλωσσών. 

Έχετε κάποια ερώτηση που θα θέλατε να κάνετε σε έναν ειδικό; 
Μπορείτε να δείτε τα βίντεο με υπότιτλους! Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία κάνοντας 

κλικ στο «Υπότιτλοι» στο μενού του YouTube κάτω από το βίντεο. Για να αλλάξετε γλώσσα, 

κάντε κλικ στο γρανάζι και επιλέξτε υπότιτλοι> «αυτόματη μετάφραση» και επιλέξτε τη 

γλώσσα που θέλετε (η αυτόματη μετάφραση παρέχεται από το YouTube).  

Δείτε όλα τα βίντεο εδώ: https://bit.ly/3SsAfXA 

 
 

Και…η μεγάλη γλωσσική πρόκληση…. 

 

Φέτος το Συμβούλιο της Ευρώπης σας προσκαλεί να πάρετε μέρος σε 

μια γλωσσική πρόκληση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας 

Γλωσσών! Οι 51 προκλήσεις που περιέχονται στο εγχειρίδιο παρακάτω 

ενθαρρύνουν τους μαθητές να πάνε λίγο παραπέρα από τη ζώνη άνεσής 

τους και να επωφεληθούν από τις άφθονες ευκαιρίες που τους δίνονται 

να εξασκήσουν ή να μάθουν εκτός τάξης περισσότερα πράγματα για μια 

γλώσσα. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εύκολες προκλήσεις που δεν 

απαιτούν πολύ χρόνο (π.χ. «μέτρησε από το 1-10 σε 3 διαφορετικές 

γλώσσες μέσα σε ένα λεπτό») έως και προκλήσεις που είναι λίγο πιο 

απαιτητικές (π.χ. «μαζί με έναν φίλο, γράψτε τις λέξεις από ένα 

τραγούδι / ραπ σε μια ξένη γλώσσα»). Όλο και κάποια πρόκληση θα σας κινήσει το ενδιαφέρον 

να τη δοκιμάσετε ενώ είναι πιθανό να ανακαλύψετε ότι τελικά γνωρίζετε πολύ περισσότερα από 

όσα νομίζετε για τις γλώσσες!                                                                            . 

https://bit.ly/3StagPN
https://bit.ly/3SsAfXA
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Εάν δεν μπορείτε να αποφασίσετε με ποια 

πρόκληση να ξεκινήσετε, ας αποφασίσει η 

τύχη για σας κάνοντας κλικ στον τροχό 

παρακάτω. Εάν απολαμβάνετε τις προκλήσεις 

τόσο ώστε να καταφέρετε να ολοκληρώσετε 

10 ή και περισσότερες, μπορείτε να 

ανταμείψετε τον εαυτό σας με ένα 

πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας τον παρακάτω 

σύνδεσμο και, εάν είστε πρόθυμοι να δείξετε 

στον κόσμο τις  γλωσσικές σας ικανότητες, γιατί 

να μην φέρετε εις πέρας την 51η πρόκληση «τι 

τολμάς να κάνεις σε μια ξένη γλώσσα;» (βλ. 

παρακάτω). 

https://bit.ly/3R6dvf1 

 
 

Ποια γλώσσα είναι αυτή; 

Όλοι μας το έχουμε βιώσει: σε ένα λεωφορείο, σε 

μια καφετέρια, στο δρόμο ακούμε δύο άτομα που 

μιλάνε σε ξένη μια γλώσσα. Και αναρωτιόμαστε 

ποια γλώσσα είναι. Ας κάνουμε μια εξάσκηση εδώ 

και την επόμενη φορά που θα σας συμβεί αυτό, θα 

την αναγνωρίσετε εύκολα! 

Βρείτε τη δραστηριότητα εδώ: https://bit.ly/2npJHSC  

 
 

Άλλες Δραστηριότητες  
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΚΟΥΙΖ  https://bit.ly/2maqGD5 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ https://bit.ly/2p3nffq 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΛΕΞΕΙΣ https://bit.ly/2xzDZQc 

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ https://bit.ly/2OaI0Eq 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Υπεύθυνος Ύλης: Κουρούπης Δημήτριος 

Επικοινωνία: enimerosi@palso.gr  

Photos: Dreamstime©   

https://bit.ly/3R6dvf1
https://bit.ly/2npJHSC
https://bit.ly/2maqGD5
https://bit.ly/2p3nffq
https://bit.ly/2xzDZQc
https://bit.ly/2OaI0Eq
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 Η PALSO στη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ 
 

Στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 52η Γενική 

Εκλογοαπολογιστική  Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα. Στη Γ.Σ. 

συμμετείχε και η ΠΟΙΚΞΓ με τους αντιπροσώπους της Σόλωνα 

Ευαγγελόπουλο, Κυριάκο Μαστοράκη, Χρήστο Σωτηρόπουλο και 

Γιώργο Χατζηδάκη.   

Το πρώτο θέμα που έθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΙΚΞΓ                                          

κ. Ευαγγελόπουλος, απευθυνόμενος στο 

σώμα, ήταν τα «μαύρα ιδιαίτερα» που 

μαστίζουν τον κλάδο. Τόνισε επίσης, πως 

πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα καθώς 

το θέμα αφορά σε πολλούς κλάδους. 

Συνεχίζοντας έθεσε το θέμα των 

πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που εξετάζουν δυο δεξιότητες και πως 

δεν θα πρέπει να προσλαμβάνονται δημόσιοι λειτουργοί με προσόντα 

δύο ταχυτήτων. Στην αποστροφή του λόγου του ο κ. Ευαγγελόπουλος 

μίλησε για την ανάγκη ακόμη μεγαλύτερης συμμετοχής σε συνελεύσεις 

και μεγαλύτερη μαζικότητα.  

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο κ. Χατζηδάκης ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο του ως μέλος του 

Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ καθώς και το έργο της ΓΣΕΒΕΕ την τριετία 2019-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Χατζηδάκης, με τη σύμφωνη γνώμη των κ. Ευαγγελόπουλου και κ. 

Σωτηρόπουλου συμμετείχε ως υποψήφιος στις εκλογές για την 

ανάδειξη του νέου ΔΣ με τον συνδυασμό του κ. Κουράση (ΕΝΩΤΙΚΗ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑΣ),ενώ ο κ. Μαστοράκης συμμετείχε επίσης ως υποψήφιος για 

το ΔΣ με τον συνδυασμό του κ. Καββαθά (ΠΑΣΚΜΜΕ-

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ).  

 

Τόσο ο κ. Χατζηδάκης όσο και ο κ. Μαστοράκης εκλέχθηκαν στο νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ. 
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 ISO 9001:2015 για την PALSO 
 

 
Η PALSO πέρασε με επιτυχία την ετήσια επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης & Ελέγχου EQA 

HELLAS Α.Ε. και ανανέωσε την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της σύμφωνα 

με το πρότυπο ISO 9001:2015.                                                           . 

Με τακτικό έλεγχο της αξιοπιστίας και της ορθής λειτουργίας των υπηρεσιών της, η Ομοσπονδία 

συνεχίζει με συνέπεια στη δέσμευση της για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους 

Συλλόγους και διοργάνωση αξιόπιστων και αδιάβλητων εξετάσεων γλωσσομάθειας. 
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Εξετάσεις 
Πιστοποίησης 

Γλωσσομάθειας 
NOCN 

 
 

Γραπτές Εξετάσεις: 

Σάββατο 
17 Δεκεμβρίου 2022 

 
Υποβολή Αιτήσεων: 

28/09/2022 – 24/10/2022 
Late Entries 

έως και 24/11/2022 
 
 

 

Επίπεδο Ώρα  Εξετάσεων Εξέταστρα Late Entries  

B1 
17/12/2022 
09:00 – 11:35 
 

90 €  115 €  

B2 
17/12/2022 
14:00 – 16:35 
 

175 €  200 €  

C1 
17/12/2022 
14:00 – 17:10 
 

185 €  210 €  

C2 
17/12/2022 
09:00 – 12:10 
 

195 €  220 €  
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

• Για την ημερομηνία προφορικής εξέτασης θα ενημερωθείτε από το Σύλλογο σας.  

• Εμπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους από 28/09 έως 24/10. Αιτήσεις Late 

Entry έως και 24/11. Τα εξέταστρα των αιτήσεων late entry επιβαρύνονται με διαχειριστικό 

κόστος διαδικασίας (+25 €) σε σχέση με τις εμπρόθεσμες εγγραφές.  

• Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των κ.ξ.γ. πρέπει να επισυνάπτονται οι αποδείξεις κατάθεσης στην 

τράπεζα. Σε περίπτωση online πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα) το παραστατικό 

δημιουργείται και επισυνάπτεται αυτόματα. Στο σύλλογο αποστέλλονται τα αντίγραφα 

αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του 

υποψηφίου εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας 

για τον τρόπο αποστολής. 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). 

• Εμπρόθεσμες αιτήσεις ανεξάρτητων υποψηφίων μπορούν να γίνουν μέσω της πλατφόρμας  

https://exams.palso.gr/candidate από 28/09 έως 24/10 και αιτήσεις Late Entry έως και 24/11 

και πρέπει να επισυνάπτεται η απόδειξη κατάθεσης εξετάστρων + αντίγραφο αστυνομικής 

ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου  

• (βλέπε οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων on-line ανεξάρτητων υποψηφίων). Σε περίπτωση 

online πληρωμής (πιστωτική/χρεωστική κάρτα) το παραστατικό δημιουργείται και 

επισυνάπτεται αυτόματα. 

Οδηγός χρήσης του συστήματος online 

αιτήσεων για ιδιοκτήτες ΚΞΓ 

 

 Video: Οδηγίες για online πληρωμή 
εξετάστρων NOCN και LAAS για ΚΞΓ 

 

https://bit.ly/3BobQf2  https://bit.ly/3qNlGT2 
   

Video: Οδηγίες για ανάρτηση 

αποδεικτικών κατάθεσης εξετάστρων 

NOCN και LAAS για ΚΞΓ 

 

 Οδηγός χρήσης του συστήματος online 

αιτήσεων για ανεξάρτητους υποψηφίους 

 

 

https://bit.ly/3UhBpHo  https://bit.ly/3RTGqnU 

https://exams.palso.gr/candidate
https://www.youtube.com/watch?v=tSi4AafKg2U
https://www.youtube.com/watch?v=tSi4AafKg2U
https://bit.ly/3BobQf2
https://bit.ly/3qNlGT2
https://www.youtube.com/watch?v=iSS8YIz6rHo
https://www.youtube.com/watch?v=iSS8YIz6rHo
https://www.youtube.com/watch?v=iSS8YIz6rHo
https://bit.ly/3UhBpHo
https://bit.ly/3RTGqnU
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• Τρόποι πληρωμής: α) με κάρτα (epos) β) με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό Tράπεζας 

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 Δεκεμβρίου 2019, η 

τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Δεκεμβρίου 2022. Απαιτείται η 

εισαγωγή του Refer ID Code της τελευταίας συμμετοχής στις εξετάσεις στο ίδιο επίπεδο. 

• Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών. ΝΕΟ! Στο site της Esol Exams, στο παρακάτω link: 

https://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html μπορείτε 

να επισυνάψετε την ιατρική γνωμάτευση (από δημόσιο φορέα) και να υποβάλετε 

ηλεκτρονικά το αίτημά σας για εξέταση με ειδικές συνθήκες λόγω μαθησιακών και άλλων 

δυσκολιών έως τις 24/10/2022.  

Προσοχή: Η παραπάνω διαδικασία αφορά μόνο στην υποβολή δικαιολογητικών για 

μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Η εγγραφή για συμμετοχή στις εξετάσεις πραγματοποιείται 

μέσω της πλατφόρμας της Palso. 

• Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων για τους υποψήφιους που έχουν κάνει εμπρόθεσμη 

εγγραφή αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις (και 

για τα κ.ξ.γ. και για ανεξάρτητους υποψηφίους). Τα Δελτία Συμμετοχής των υποψηφίων που 

κάνουν Late Entry εγγραφή αποστέλλονται μέσω των τοπικών Συλλόγων σε δεύτερο χρόνο. 

• Εκδοτικοί οίκοι με βιβλία προετοιμασίας για το NOCN: Sylvia Kar (τηλ. 210 6390030)/ 

Andrew Betsis  (τηλ.  210  4920871)/  Grivas  (τηλ.  2105573470)/  Archer Editions (τηλ. 

2105561920-1, 2109803293)/ Hamilton House  (τηλ. 2109626166)/ Express Publishing (τηλ. 

2102120800) 

• Βιβλία προετοιμασίας για το NOCN. 

 

 

https://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTER-LEARNING-DIFFICULTIES-13.html
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Εκδοτικός Οίκος Επίπεδα 

Andrew Betsis ELT                   τηλ. 210 4920871 B1, B2, C1, C2 

Archer Editions                        τηλ.2105561920-1 B2, C2 

Express Publishing                  τηλ. 2102120800 B1, B2, C1, C2 

Grivas Publications                 τηλ. 2105573470 B2, C2 

Hamilton House                      τηλ.2109626166 B2 

Sylvia Kar Publications          τηλ.2106390030 B2, C2 

 

 

• Past papers & Sample tests υπάρχουν διαθέσιμα στο σύνδεσμο:   

http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html 

 
 
 
 

Near Pass Advantage with nocn 

 

 
 

✓Οι υποψήφιοι που έχουν αξιολογηθεί σε 1 δεξιότητα με Near Pass (έως και 3 marks κάτω 

από τη βάση) και έχουν περάσει τις άλλες 3 δεξιότητες, είναι επιτυχόντες. 

✓Το Near Pass Advantage εφαρμόζεται και στους Refer υποψήφιους. Όταν επανεξετάζονται 

σε 2 ή περισσότερες δεξιότητες, το Near Pass «διατηρείται» ως επίδοση, εάν στην επανεξέταση 

ο υποψήφιος δεν επιτύχει υψηλότερη βαθμολογία. 

✓ΔΩΡΕΑΝ εξέταστρα για τους Refer υποψήφιους για όσες φορές χρειαστεί στις επόμενες 5 

εξεταστικές περιόδους που έχουν δικαίωμα επανεξέτασης. 

 
 

http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html


10 | Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  
 

Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών  

στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά 
 

 

 

 

 

 

Ένα σημαντικό έργο της Ομοσπονδίας PALSO είναι  και η διάθεση βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού προς όλες 

και όλους τους συναδέλφους. Ένα από αυτά είναι και το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Ξένων Γλωσσών. 

Στόχος του χαρτοφυλακίου είναι να βοηθήσει τον μαθητή να καταλάβει πως μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 

γλώσσες που μαθαίνει και  να τον παρακινήσει να αποκτήσει γλωσσικές  δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα τηρώντας 

ταυτόχρονα  αρχείο  προόδου. 

Όλα αυτά θα φανούν χρήσιμα όταν ο μαθητής κάνει  κάποια αίτηση σε ένα σχολείο  ή όταν αναζητήσει εργασία 

στη χώρα του ή στο εξωτερικό. 

                                      

Το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσών συνδέεται με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για  τις γλώσσες 

και συμμορφώνεται με ένα κοινό σύνολο αρχών  και κατευθυντήριων γραμμών που έχουν εγκριθεί από την 

επιτροπή  υπουργών του Συμβουλίου  της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη που αφορούν στις σύγχρονες γλώσσες. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες, επικοινωνήστε με την Ομοσπονδία: 

2103636052 

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης: κ. Σαλάπας 
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 Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εκπαίδευση με ένα Click 
 

Απόκτησε τη δική σου πλατφόρμα με την επωνυμία σου 

εύκολα, γρήγορα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς! 
Επισκέψου την ιστοσελίδα της PALSO στο www.palso.gr  

ή ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο για την εγγραφή σου 

www.palso.gr/e-learning 

Επίλεξε το πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ΚΞΓ σου! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα καταβάλλεται το δικαίωμα εγγραφής €70. Η εξόφληση του 

«πακέτου» μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:  α)άμεση εξόφληση εντός 30 ημερών από την ημέρα εγγραφής   

β) σε 4 μηνιαίες δόσεις. 

 

Αξιοποίησε τις δυνατότητες που σου δίνει η πλατφόρμα 

eLearning της PALSO με τα πιο δυνατά εργαλεία! 

 

 

Αποκτάς την δική σου (υπο)πλατφόρμα με την επωνυμία σου! 

H Ομοσπονδία προσφέρει την πλατφόρμα της σε κάθε ένα κέντρο ξένων γλωσσών το οποίο θα έχει τη δυνατότητα 

κάτω από την πλατφόρμα e-learning της Palso, να έχει την δική του πλατφόρμα (subPlatform)  την οποία θα 

διαχειρίζεται αυτοβούλως και θα διαθέτει τις αναγκαίες ηλεκτρονικές αίθουσες για τη σύγχρονη εκπαίδευση (Βig 

Βlue Βutton), καθώς για την πλατφόρμα της Moodle ώστε να αναπτύσσει εκεί τα μαθήματα της ασύγχρονης 

εκπαίδευσης που αφορά μόνο το δικό του κέντρο ξένων γλωσσών. 
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 Τα ΝΕΑ των Συλλόγων 
 

 

 

ΣΙΚΞΓ Κοζάνης-Γρεβενών 

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κοζάνης -

Γρεβενών κατά τη διάρκεια της οποίας οι 

συνάδελφοι ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες 

εξελίξεις του κλάδου. Ο Αντιπρόεδρος εξετάσεων 

της Ομοσπονδίας κ.Γιώργος Λαυδαριάς  

ενημέρωσε για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε 

απορίες συναδέλφων σχετικά με τις εξετάσεις 

πιστοποίησης γλωσσομάθειας LAAS Palso και 

NOCN. Μετά τη Γ.Σ. ακολούθησε γεύμα σε φιλική 

και συναδελφική ατμόσφαιρα με την ευγενική 

χορηγία της Express Publishing.                                                                      . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεχίζουμε δυναμικά με νέες δράσεις! Μείνετε 

συντονισμένοι! 

Τα δώρα των νικητών των 

διαγωνισμών σύντομης  

ιστορίας & ποίησης και 

ζωγραφικής  

θα αποσταλούν στα ΚΞΓ 

των νικητών εντός του 

Σεπτεμβρίου. 
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Γίνε σήμερα 

κιόλας μέλος του 

Ταμείου Αρωγής & 

Αλληλοβοήθειας 

της Ομοσπονδίας 

 με λιγότερο 

από 1 ευρώ  
την ημέρα  

✓ Έκτακτο Βοήθημα 

Αποτροπής Κινδύνου Ζωής 

✓ Επίδομα Νοσοκομειακής 

περίθαλψης (44 ευρώ/ημέρα) 

✓ Επίδομα Τοκετού 

✓ Επικουρία Χριστουγέννων, Πάσχα, Θέρους 

✓ Εφάπαξ Επίδομα και πολλά άλλα. 

 

Κάνε την 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

σου τώρα! 


