
Αξιοποιήστε
στο έπακρο την

εμπειρία του 
Erasmus+!

Erasmus+
Διαδικτυακή Γλωσσική 

Υποστήριξη



Erasmus+:  ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

To  Erasmus+   έχει ως στόχο την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και τον 

εκσυγχρονισμό του έργου στον τομέα της εκπαίδευσης, 

της κατάρτισης και της νεολαίας.

 To  Erasmus+   συμβάλλει στην προαγωγή της 

συνεργασίας, της πολυμορφίας. και της πολυγλωσσίας.



Erasmus+:  μαθαίνετε οπουδήποτε κι αν 
βρίσκεστε

Με 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ συμμετέχοντες έως το 2020,

το Erasmus+ αποτελεί μοναδική ευκαιρία για σπουδές, 

παροχή κατάρτισης, απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 

ή εθελοντισμό στο εξωτερικό.





Erasmus+ OLS:  η εκμάθηση γλωσσών στην υπηρεσία σας

 Καθώς οι γλώσσες βρίσκονται στο επίκεντρο της αμοιβαίας συνεννόησης 

και κατανόησης, είναι απαραίτητη η προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών για 

τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+.

Προκειμένου να στηρίξουμε την προσπάθειά σας, δημιουργήσαμε το 

πρόγραμμα   διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης (OLS).



Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων για το πρόγραμμα Erasmus+ OLS: 
μια μοναδική ευκαιρία

Ως συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κινητικότητας, σάς 

δίνεται η ευκαιρία να αξιολογήσετε και να βελτιώσετε τις 

δεξιότητές σας στην ξένη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσετε 

για να σπουδάσετε, να εργαστείτε ή να προσφέρετε 

εθελοντική εργασία στο εξωτερικό.*

*Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γλωσσικών ικανοτήτων OLS δεν θα σας αποκλείσουν από τη δυνατότητα 
συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας. 



Erasmus+ OLS: γλώσσες

Τόσο πριν από την αναχώρησή σας όσο και κατά τη 
διάρκεια της παραμονής σας στο εξωτερικό, σας δίνεται η 
δυνατότητα να βελτιώσετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες 

μέσω της OLS στις παρακάτω γλώσσες:

CS, DA, DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT & SV.

 Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία!



Γλωσσικά μαθήματα Erasmus+ OLS: η ευκαιρία

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν γλωσσικά μαθήματα της OLS.

Αφού επιλεχθείτε για το Erasmus+, 
θα σας ζητηθεί να υποβληθείτε στην 
αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων

OLS.

Συνδεθείτε στο 
www.erasmusplusols.eu, 

συμπληρώστε την αξιολόγηση OLS και 
δείτε τα αποτελέσματα.

Ανάλογα με τα αποτελέσματά σας, 
μπορείτε να επιλέξετε να

παρακολουθήσετε ένα
γλωσσικό μάθημα.

   ΕΝΑΡΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    
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Τα γλωσσικά μαθήματα είναι διαθέσιμα  
ανά πάσα στιγμή.

Τα μαθήματα είναι προσβάσιμα
24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την 

εβδομάδα.

Μπορείτε να συνδεθείτε από 
οπουδήποτε για να εξασκήσετε 
τις γλωσσικές σας δεξιότητες.

Η Erasmus+ OLS είναι συμβατή
με όλα τα βασικά προγράμματα 

περιήγησης και προσβάσιμη από 
κινητές συσκευές.

Εκμάθηση γλωσσών οπουδήποτε, οποτεδήποτε



Απεριόριστα γλωσσικά μαθήματα για όλα τα επίπεδα

Είτε βρίσκεστε σε επίπεδο αρχαρίων, ενδιάμεσο επίπεδο 
ή επίπεδο πολύ καλής γνώσης, η Erasmus+ OLS είναι 
σχεδιασμένη ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.
Επιλέξτε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκμάθησης, στα 
επίπεδα από A1 έως C2.

 Η πρόσβαση στα μαθήματα είναι απεριόριστη:
Έχετε πρόσβαση σε όλες τις ενότητες και σε όλα τα επίπεδα εκμάθησης.
Ακολουθήστε τα με τον δικό σας ρυθμό και με τη σειρά που εσείς 
επιθυμείτε.

Αρχάριος χρήστης Ανεξάρτητος 
χρήστης Αυτάρκης χρήστης



Βελτιώστε τις γλωσσικές σας δεξιότητες

Παραγωγή γραπτού 
λόγου

Παραγωγή 
προφορικού λόγου

Κατανόηση 
προφορικού λόγου

Κατανόηση 
γραπτού λόγου

Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να 
βελτιώσετε τις δεξιότητές σας!



Πρόοδος με πολλές διαφορετικές ενότητες

Θεματολογία από την καθημερινή ζωή και 
το εργασιακό περιβάλλον

Ασκήσεις προφοράς, ηχογραφήσεις

Ανάρτηση νέων βίντεο σε καθημερινή 
βάση

Ασκήσεις γραμματικής



Ασκήσεις υπαγόρευσης και κατανόησης 
προφορικού λόγου











Διδασκαλία σε απευθείας σύνδεση της Erasmus+ OLS: 
κάτι παραπάνω από ένα μάθημα

Φόρουμ

Συνεδρίες διδασκαλίας

Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα 
Ανοικτής Πρόσβασης

Επωφεληθείτε από τη διδασκαλία σε απευθείας 
σύνδεση της Erasmus+ OLS!



Διδασκαλία σε απευθείας σύνδεση της Erasmus+ OLS: 
το Φόρουμ

Φόρουμ Η Erasmus+ OLS δίνει επίσης έμφαση στη συνεργατική μάθηση.
Δεν είστε μόνοι σ’ αυτή την προσπάθεια.

Λάβετε συμβουλές και απαντήσεις σε όλες τις απορίες σας.

Επικοινωνήστε με άλλους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 
Erasmus+ και υποστηρίξτε ο ένας τον άλλο.
 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο εξωτερικό, 
ανταλλάξτε ιδέες, εμπειρίες και ανακαλύψεις...

Υπάρχουν καθηγητές που θα σας βοηθούν σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας.

Γίνετε μέλος της κοινότητας του Erasmus+!



Διδασκαλία σε απευθείας σύνδεση της Erasmus+ OLS: 
Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα Ανοικτής Πρόσβασης

Μπορείτε να συμμετέχετε στα μαζικά διαδικτυακά μαθήματα 
ανοικτής πρόσβασης κάθε εβδομάδα. Είναι ανοιχτά για όλους.

Εγγραφείτε εκ των προτέρων 
κάνοντας κλικ στην επιλογή 

«Διδασκαλία σε απευθείας σύνδεση».

 Παρακολουθήστε το μαζικό 
διαδικτυακό μάθημα ανοικτής 

πρόσβασης και αποκτήστε 
χρήσιμες δεξιότητες σε διάφορα 

θέματα.

Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να 
συνομιλήσετε με τον καθηγητή.

Αποκτήστε πρόσβαση σε 
βίντεο προηγούμενων μαζικών 

διαδικτυακών μαθημάτων ανοικτής 
πρόσβασης.



Συνεδρίες διδασκαλίας

Διδασκαλία σε απευθείας σύνδεση της Erasmus+ OLS: 
Συνεδρίες διδασκαλίας

Επωφεληθείτε από την άμεση αλληλεπίδραση με 
έναν από τους καθηγητές σε ομάδες ενός έως έξι 
ατόμων!

Στόχος των καθηγητών είναι να ανταποκρίνονται 
στις επιμέρους ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα.

Κάποιες συνεδρίες διδασκαλίας έχουν
συγκεκριμένη θεματολογία, ενώ σε άλλες έχετε τη 
δυνατότητα να επιλέξετε εσείς το θέμα.

Με λίγη τύχη, είναι πιθανό να σάς παρέχεται ακόμη 
και ατομική διδασκαλία



Erasmus+ OLS: διασκεδάστε μαθαίνοντας!

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (OLS) του Erasmus+ 
πρέπει εκτός των άλλων να σας προσφέρει μια ευχάριστη 

εμπειρία.
H μάθηση μπορεί να γίνει διασκεδαστική!



Το γοργόν και χάριν έχει!

Όσο πιο σύντομα ολοκληρώσετε την αξιολόγηση 
γλωσσικών δεξιοτήτων της OLS, τόσο το καλύτερο 

για την προετοιμασία σας.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τα γλωσσικά μαθήματα καθ’ 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ 

στο οποίο θα συμμετάσχετε.

Η περίοδος ισχύος ξεκινά με την πρώτη σας σύνδεση στο
γλωσσικό μάθημα της Erasmus+ OLS.



Απολαύστε την εμπειρία του Erasmus+ 
στο εξωτερικό!

Erasmus+
Διαδικτυακή Γλωσσική 

Υποστήριξη

Αξιοποιήστε στο έπακρο τη μοναδική αυτή ευκαιρία!


