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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:
γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά και 

ολλανδικά.

 Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία!



Η αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων για το πρόγραμμα 
Erasmus+ OLS

Η αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων OLS   είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 

κινητικότητας Erasmus+ με κύρια γλώσσα διδασκαλίας, εργασίας ή εθελοντισμού τα γερμανικά, τα 

αγγλικά, τα ισπανικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά η τα ολλανδικά.1

Για τους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων OLS είναι 

υποχρεωτική για τη συμμετοχή στη δράση κινητικότητας.2

1  με εξαίρεση αυτούς που έχουν τη γλώσσα αυτή ως μητρική
2  εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις

Πριν από την περίοδο 
κινητικότητας Erasmus+

Στο τέλος της περιόδου 
κινητικότητας Erasmus+
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Καλωσορίσατε στη διαδικτυακή γλωσσική 
υποστήριξη (OLS) του Erasmus+!

Αφού επιλεχθείτε για το Erasmus+,
θα λάβετε ένα email με τα προσωπικά 

σας στοιχεία σύνδεσης.
 

Συνδεθείτε στο   
www.erasmusplusols.eu

Συμπληρώστε την 
αξιολόγηση OLS!



Ελέγξτε το επίπεδο γλωσσομάθειάς σας!

Η αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων για   το πρόγραμμα Erasmus+ OLS

αποτελείται από 70 ερωτήσεις 

διαρκεί περίπου  

40 με 50 λεπτά

είναι κλιμακωτή και προσαρμόζεται 
στο επίπεδό σας



Δείτε τα αποτελέσματά σας αμέσως

Άμεσα αποτελέσματα

B1



Δείτε ποιο είναι το επίπεδό σας σε καθεμιά από τις 
παρακάτω δεξιότητες! 

 Προσδιορίστε το επίπεδό σας σε καθεμιά από αυτές τις δεξιότητες, 

σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ)*

* Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες

Γραμματική
(20 ερωτήσεις)

Λεξιλόγιο
(15 ερωτήσεις)









Βασικές επικοινωνιακές εκφράσεις
(15 ερωτήσεις)

Κατανόηση προφορικού λόγου
(10 ερωτήσεις)

Κατανόηση γραπτού λόγου
(10 ερωτήσεις)

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:



Αρχάριος χρήστης Ανεξάρτητος 
χρήστης Αυτάρκης χρήστης



Ποια είναι τα οφέλη για εσάς;

 Η ευκαιρία να συμμετέχετε σε  γλωσσικό μάθημα της OLS   και να έχετε πρόσβαση 

στο φόρουμ, τις συνεδρίες διδασκαλίας και τα μαζικά διαδικτυακά μαθήματα ανοικτής 

πρόσβασης προκειμένου να φτάσετε στο συνιστώμενο επίπεδο.

Λεπτομερής ανάλυση του επιπέδου 

γλωσσομάθειάς σας, σύμφωνα με το ΚΕΠΑ

Το ιστορικό της αξιολόγησής σας 

ως αποδεικτικό των γλωσσικών σας 

δεξιοτήτων

Εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία για να 

δημιουργήσετε ή να ενημερώσετε

  το γλωσσικό σας διαβατήριο

  το Europass σας 

  το Youthpass σας



Τι γίνεται στη συνέχεια;

Τα αποτελέσματά σας δεν θα σας αποκλείσουν από τη δυνατότητα 

συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+. Μπορείτε να 

βελτιώσετε το επίπεδο γλωσσομάθειάς σας συμμετέχοντας σε 

   γλωσσικό μάθημα της OLS. 



Το γοργόν και χάριν έχει!

Η αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων OLS είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες 

στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ με κύρια γλώσσα διδασκαλίας, εργασίας 

ή εθελοντισμού τα γερμανικά, τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά η τα 

ολλανδικά, με εξαίρεση αυτούς που έχουν τη γλώσσα αυτή ως μητρική.

Για τους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων 

OLS αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δράση κινητικότητας, με 

εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Φροντίστε να μην χάσετε την προθεσμία!



Απολαύστε την εμπειρία του Erasmus+ 
στο εξωτερικό!

Erasmus+
Διαδικτυακή Γλωσσική 

Υποστήριξη

Αξιοποιήστε στο έπακρο τη μοναδική αυτή ευκαιρία!


