Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων
& Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Online Linguistic Support (OLS) for Refugees
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο της αποστολής του για την παροχή ποιοτικής
εκπαίδευσης σε ολόκληρη την κοινωνία, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους
πρόσφυγες στο νησί της Λέσβου σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες.

Γενικά
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει από το 2014
μια υπηρεσία διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης (Online Linguistic Support) σε
συμμετέχοντες / ουσες στο Πρόγραμμα Erasmus+ (π.χ. φοιτητές, μαθητές, εθελοντές κ.ά)
με στόχο την ενδυνάμωση των γλωσσικών δεξιοτήτων τους πριν και κατά τη διάρκεια της
κινητικότητάς τους.
Από το τρέχον έτος (2016), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει την υπηρεσία αυτή προς
διάθεση 100.000 περίπου προσφύγων για χρονικό διάστημα 3 ετών με στόχο την
ενσωμάτωση τoυς στα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Δικαιούχοι οργανισμοί και Ιδρύματα που μπορεί να
συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή είναι πανεπιστήμια, οργανισμοί επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, Μ.Κ.Ο., οργανώσεις νέων, κ.λ.π.
OLS FOR REFUGEES / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμός αδειών OLS – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η Εθνική Μονάδα Erasmus+ / IKY κατένειμε στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μετά από σχετική του αίτηση, 2.000 γλωσσικές άδειες προκειμένου
να χορηγηθούν σε πρόσφυγες που δέχονται τα νησιά του Αιγαίου όπου εδρεύει το
Πανεπιστήμιο με σκοπό την υποστήριξη τους σε μια από τις διαθέσιμες γλώσσες του OLS.
Σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμη η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη OLS;
Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη προσφέρεται αυτήν τη στιγμή σε 12 γλώσσες (Τσέχικη,
Δανέζικη, Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Ολλανδική, Πολωνική,
Πορτογαλική και Σουηδική) στο εργαλείο Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης (OLS Tool).
Τι περιλαμβάνει η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη OLS;
Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη OLS περιλαμβάνει:
α) τη χορήγηση μιας διαδικτυακής δοκιμασίας (τεστ) σε μια από τις παραπάνω διαθέσιμες
γλώσσες, και β) τη χορήγηση άδειας παρακολούθησης μαθημάτων γλώσσας μετά την
ολοκλήρωση του τεστ.
Ποια είναι δυνητικά τα μέσα πρόσβασης στη διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη OLS;
Η OLS είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή από Η/Υ, ταμπλέτα ή smartphone με σύνδεση
στο Διαδίκτυο.

Ποιος κατανείμει τις γλωσσικές άδειες αξιολόγησης και μαθημάτων στους πρόσφυγες;
Οι γλωσσικές άδειες αξιολόγησης και μαθημάτων στους πρόσφυγες θα κατανεμηθούν
στους πρόσφυγες από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Ποιος θα παρέχει οδηγίες και υποστήριξη προς τους πρόσφυγες σχετικά με την OLS;
To IKY έχει ήδη κατανείμει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 50 άδειες για operators. Οι operators
θα είναι εκείνοι που θα παρέχουν οδηγίες και υποστήριξη στους πρόσφυγες που θα
συμμετέχουν στην εν λόγω δράση. Οι operators θα οριστούν είτε από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου απευθείας είτε από τον συνεργαζόμενο φορέα/εταίρο και θα έχουν πρόσβαση
στην πλατφόρμα OLS.
Ενημέρωση προσφύγων για OLS for Refugees:
Ως προς την επιμέρους διαδικασία γλωσσικής υποστήριξης των προσφύγων, το δικαιούχο
Ίδρυμα ή ο συνεργαζόμενος φορέας/εταίρος υποδεικνύει στον/στην πρόσφυγα τις
διάφορες γλώσσες και τα επίπεδα γλωσσών που διατίθενται στην OLS (από Α1 έως C2),
ανάλογα με τις ανάγκες του/της. Αρχικά, ο/η πρόσφυγας λαμβάνει μέρος σε μια
διαδικτυακή αξιολόγηση των γλωσσικών του/της ικανοτήτων (τεστ) και στη συνέχεια
αποκτά πρόσβαση σε μαθήματα γλώσσας (εφόσον υπάρχει το επιθυμητό επίπεδο) για
μέγιστο διάστημα 13 μηνών. Αν ο/η πρόσφυγας πετύχει επίπεδο ίσο του Β1 ή χαμηλότερο
αυτού, τότε αυτομάτως θα λάβει πρόσβαση από το σύστημα OLS σε διαδικτυακά μαθήματα
παρακολούθησης της εν λόγω γλώσσας. Διαφορετικά, αν το επίπεδο που πετύχει είναι άνω
του Β1, τα διαδικτυακά μαθήματα γλώσσας θα του χορηγηθούν από το δικαιούχο Ίδρυμα
απευθείας ή τον συνεργαζόμενο φορέα.
Μια δεύτερη, μη υποχρεωτική, για τους πρόσφυγες γλωσσική αξιολόγηση (τεστ)
προσφέρεται μετά την ολοκλήρωση των γλωσσικών μαθημάτων.
Υπάρχει κόστος συμμετοχής;
Όχι, οι πρόσφυγες δεν επιβαρύνονται με έξοδα συμμετοχής.
Λήξη παρόντος σχεδίου:
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Περισσότερες πληροφορίες στο http://erasmusplusols.eu/el/ols4refugees/

