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Μάθετε περισσότερα!

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) του
προγράμματος Erasmus+ βοηθά τους συμμετέχοντες
στο πρόγραμμα Erasmus+
να βελτιώσουν τις
γλωσσικές τους δεξιότητες στην ξένη γλώσσα που θα
χρησιμοποιήσουν για να σπουδάσουν, να εργαστούν
ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό,
έτσι ώστε να επωφεληθούν κατά το μέγιστο από
αυτή την εμπειρία.
Το πρόγραμμα είναι επί του παρόντος διαθέσιμο
στα τσεχικά, δανέζικα, γερμανικά, ελληνικά,
αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά,
πολωνικά, πορτογαλικά και σουηδικά. Σταδιακά
θα προστεθούν περισσότερες γλώσσες.
Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) παρέχει
γλωσσική υποστήριξη με ευέλικτο και εύκολο τρόπο
και συμβάλλει στην προώθηση της εκμάθησης ξένων
γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας. Έχει
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της μαθησιακής
κινητικότητας, καθώς και τη μέτρηση της επίδρασης
του προγράμματος Erasmus+ στις γλωσσικές
δεξιότητες.
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Τι είναι;
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Επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.erasmusplusols.eu
Ακολουθήστε μας στο Facebook (Erasmus+)
Ακολουθήστε μας στο Twitter
(@EUErasmusPlus, #languages4life)
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Τι κάνει τόσο ξεχωριστή αυτή την εμπειρία;
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Το γνωρίζατε;
Από την έναρξή της τον Οκτώβριο του 2014,
η OLS βοηθά κάθε χρόνο περίπου 300
000
συμμετέχοντες
σε
δραστηριότητες
κινητικότητας οι οποίοι μεταβαίνουν στο εξωτερικό
με το πρόγραμμα Erasmus+. Τους παρέχει τη
δυνατότητα να αξιολογήσουν το γλωσσικό τους
επίπεδο, να το βελτιώσουν με διαδικτυακά
γλωσσικά μαθήματα , όταν χρειάζεται, και να
μετρήσουν την πρόοδό τους μόλις επιστρέψουν.

Απολαύστε την εμπειρία του
Erasmus+

Τι προσφέρει;
Η OLS προσφέρει στους συμμετέχοντες σε
δραστηριότητες κινητικότητας μεγάλης διάρκειας
του προγράμματος Erasmus+ στην Ανώτατη
Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση και τη Νεολαία (Ευρωπαϊκή
Εθελοντική Υπηρεσία) τη δυνατότητα να
αξιολογούν τις δεξιότητές τους στην ξένη
γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν για να
σπουδάσουν, να εργαστούν ή να προσφέρουν
εθελοντική εργασία στο εξωτερικό, πριν και μετά
το πέρας της δράσης κινητικότητας στην οποία
συμμετέχουν.
Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
ένα γλωσσικό μάθημα στο πλαίσιο της OLS με
στόχο τη βελτίωση του επιπέδου τους, εάν
χρειάζεται.
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Γιατί θα πρέπει να κάνω την
αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων;
Η αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων OLS είναι
υποχρεωτική, αλλά το σπουδαιότερο, σάς επιτρέπει να
αξιολογήσετε την επάρκειά σας σε κάθε γλωσσική
δεξιότητα.
Με την αξιολόγηση, θα έχετε επίσης την ευκαιρία να
βελτιώσετε το επίπεδό σας παρακολουθώντας ένα
γλωσσικό μάθημα στο πλαίσιο της OLS.
Στο τέλος της επίσκεψής σας στο εξωτερικό, και αφού
έχετε ήδη υποβληθεί στην τελική αξιολόγηση, θα είστε
έτοιμοι να ελέγξετε την πρόοδό σας στη γλώσσα
που μάθατε και να λάβετε αποδεικτικό λεπτομερούς
αξιολόγησης που θα σάς ενημερώνει για το νέο σας
επίπεδο. Είναι επίσης μια ευκαιρία να ενημερώσετε
εύκολα το βιογραφικό σας σημείωμα Europass ή
Youthpass!

Τώρα, με τις νέες δραστηριότητες
«Διδασκαλία
σε απευθείας σύνδεση» (Μαζικά Διαδικτυακά
Μαθήματα Ανοικτής Πρόσβασης, Φόρουμ
και
Συνεδρίες Διδασκαλίας), μπορείτε να επωφεληθείτε από
τις διαδραστικές συνεδρίες σε απευθείας σύνδεση καθώς
και από την ειδική στήριξη που παρέχουν καθηγητές σας
που είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας.
Αδράξτε την ευκαιρία να συνδεθείτε με άλλους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ και να
μιλήσετε μαζί τους για την εμπειρία που αποκομίσατε από
το Erasmus+!
Η «Διδασκαλία σε Απευθείας Σύνδεση» της OLS έχει
σχεδιαστεί για να δώσει ώθηση στην πρόοδό σας στην
εκμάθηση της γλώσσας και να βελτιώσει το επίπεδό
σας ακόμη γρηγορότερα διαδραστικά σε απευθείας
σύνδεση. Γι’ αυτό μη χάνετε την ευκαιρία να επωφεληθείτε
στο έπακρο από την εμπειρία αυτή.

Τι θα αποκομίσω;
Χάρη στις διαδραστικές δραστηριότητες στις
οποίες συμμετέχει ο καθένας με τον ρυθμό
του, τα γλωσσικά μαθήματα OLS σάς επιτρέπουν
να βελτιώσετε την επάρκειά σας είτε στην κύρια
γλώσσα την οποία διδάσκεστε ή στην οποία εργάζεστε
ή προσφέρετε εθελοντική εργασία είτε στη γλώσσα
της χώρας υποδοχής.
Παρακολουθώντας ένα γλωσσικό μάθημα OLS, έχετε
πρόσβαση σε όλες τις ενότητες και σε όλα τα
επίπεδα στην εν λόγω γλώσσα. Είστε ελεύθεροι να
συμμετάσχετε σε όσες δραστηριότητες επιθυμείτε, με
τον δικό σας ρυθμό και με τη σειρά που επιλέγετε, από
οποιοδήποτε μέρος και οποτεδήποτε.
Με αυτή την ευελιξία, εσείς σχεδιάζετε την πορεία
μάθησης που θέλετε να ακολουθήσετε ανάλογα με τις
ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, και εσείς επιλέγετε
πώς θα επιτύχετε τους στόχους σας.
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