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• Εργαλείο OLS=Οn-line Linguistic Support
•Βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων
μετακινουμένων
• Καταγραφή βελτίωσης (αξιολόγηση)
• Διασφάλιση ποιότητας και έλεγχος
αποτελεσματικότητας κινητικότητας
•Μεγιστοποίηση μαθησιακών
αποτελεσμάτων

1. ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΟLS



•Φοιτητές που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα κινητικότητας (εκπαίδευση/εργασία)
διάρκειας 2-12 μηνών
• Βασική γλώσσα εκπαίδευσης/εργασίας μία από τις
παρακάτω: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά,
Ισπανικά, Oλλανδικά

2. ΚΟΙΝΟ-ΣΤΟΧΟΣ

Εξαίρεση: μόνο για φοιτητές που η
μητρική τους γλώσσα συμπίπτει με
γλώσσα εκπαίδευσης/εργασίας



3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ



•Με την υποβολή της αίτησης για κινητικότητα, ο φοιτητής δηλώνει email
επικοινωνίας στο οποίο θα λάβει πρόσκληση για το 1ο τεστ αξιολόγησης (το 1ο

τεστ θα γίνει πριν την αναχώρησή του).
•Μετά την ολοκλήρωση του 1ου τεστ, αυτόματα αποδίδεται ή όχι άδεια για
παρακολούθηση γλωσσικών μαθημάτων (Β1 και κάτω: αποδίδεται άδεια, Β2 και
πάνω, δεν αποδίδεται άδεια).
• Σε περίπτωση που φοιτητής έχει επιτύχει σκορ Β2 και πάνω και επιθυμεί να
πάρει άδεια για γλωσσικά μαθήματα, μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο
Erasmus+.
• 15 ημέρες πριν την ολοκλήρωση της περιόδου μετακίνησης, μαζί με την
Έκθεση Σπουδών ο φοιτητής λαμβάνει στο email του πρόσκληση για το 2ο τεστ
αξιολόγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει και το 2ο τεστ
αξιολόγησης ανεξάρτητα από το αν έλαβε άδεια (license) παρακολούθησης

online γλωσσικών μαθημάτων ή όχι.

4. ΣΤΑΔΙΑ



• Ο φοιτητής αναλαμβάνει την ευθύνη ολοκλήρωσης των on-line αξιολογήσεων
& παρακολούθησης των διαδικτυακών γλωσσικών μαθημάτων (δέσμευση σε
Σύμβαση Επιχορήγησης).

• Μη ολοκλήρωση 2ου τεστ αξιολόγησης σημαίνει μη καταβολή υπόλοιπου
υποτροφίας.

• Κάθε μετακινούμενος λαμβάνει 1 άδεια χρήσης για κάθε περίοδο
κινητικότητας.

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ η δήλωση σωστού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – σε περίπτωση
απώλειας κωδικών, κλεισίματος λογαριασμού, κτλ. άμεση επικοινωνία με
Γραφείο Erasmus+.

• Σε περίπτωση δήλωσης λάθος γλώσσας, άμεση επικοινωνία με το Γραφείο
Εrasmus+.

• Η περίοδος χρήσης των γλωσσικών μαθημάτων εξαρτάται από την περίοδο
κινητικότητας και δεν παρατείνεται.

• Η άδεια χρήσης γλωσσικών μαθημάτων είναι υποχρεωτικά ίδια με την
γλώσσα αξιολόγησης και δεν αλλάζει.

• Κατά τη διάρκεια των γλωσσικών μαθημάτων θα υπάρχει δυνατότητα online
tutoring σε προκαθορισμένες ώρες.

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



• Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας, ο φοιτητής υποχρεούται
να υποβάλλει σε εύλογο χρονικό διάστημα (το αργότερο εντός 15 ημερών)
τελική αναφορά.

• Η τελική αναφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email που δήλωσε ο
φοιτητής με τη μορφή on-line ερωτηματολογίου μέσω υπερσυνδέσμου που
αποστέλλεται σε αυτοματοποιημένο μήνυμα από το Mobility Tool+ (επίσημο
εργαλείο διαχείρισης κινητικοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

• ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση μη υποβολής της τελικής αναφοράς ο φοιτητής δεν
λαμβάνει το 20% της υποτροφίας που δικαιούται, ενώ ενδέχεται να ζητηθεί
από το Ίδρυμα Αποστολής η επιστροφή του συνόλου ή μέρους της ήδη
καταβληθείσας υποτροφίας.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

• Η υποβολή της τελικής
αναφοράς αποτελεί συμβατική
υποχρέωση του φοιτητή που
αναγράφεται στη σύμβαση που
υπογράφει με το Ίδρυμα
Αποστολής.



7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας
παρουσίασης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά
τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει

ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
εμπεριέχονται σε αυτό
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