
                                                                                                        
 
 

Περιγραφή της νέας πλατφόρμας OLS (Online Language Support)  
και των υπηρεσιών που προσφέρει. 

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος Erasmus+ είναι η ενίσχυση των γλωσσικών 
δεξιοτήτων και η εκμάθηση ξένων γλωσσών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σχεδίασε τη Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη - Online Language Support (OLS), μια 
διαδικτυακή πλατφόρμα, με σκοπό οι φοιτητές/τριες που μετακινούνται για σπουδές ή για 
πρακτική άσκηση να αξιοποιήσουν στο έπακρον και να επιτύχουν καλύτερα μαθησιακά 
αποτελέσματα.  

Το νέο OLS αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέρη. Kαι τα δύο φιλοξενούνται στην πλατφόρμα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ονομάζεται EU Academy: 
 
1. Core area για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Erasmus+, με διαδραστικά στοιχεία 
μάθησης και μεγάλο κατάλογο μαθημάτων, καθώς και βοηθητικές λειτουργίες μάθησης για 
εκπαιδευτές (καθηγητές και λοιπό προσωπικό) για να συνοδεύουν τους εκπαιδευομένους 
τους και να παρακολουθούν την πρόοδό τους. Η Core area θα αναβαθμιστεί για να 
προσφέρει εξατομικευμένες διαδρομές εκμάθησης γλωσσών στους χρήστες βάσει των 
αναγκών και των συμμετεχόντων τους και θα παρέχει στις κοινότητες των εκπαιδευομένων 
τη δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τις γλώσσες. 
Ο σκοπός της Core area είναι να συνοδεύει και να βοηθά τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 
Erasmus+, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να ενισχύσουν την εμπειρία τους 
στην κινητικότητα. Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στην Core area του OLS 
για τρία χρόνια από την πρώτη τους είσοδο. 
 
2. Open area, προσβάσιμη σε οποιονδήποτε πολίτη ενδιαφέρεται να μάθει μια γλώσσα. 
Περιέχει βίντεο taster και teaser που προσφέρουν πολιτιστικές και γλωσσικές συμβουλές, 
καθώς και βασικό διαδικτυακό υλικό εκμάθησης γλωσσών. Ο σκοπός του Open area είναι να 
ενθαρρύνει την εκμάθηση γλωσσών και να ενισχύσει τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη. 
 
Η ανάπτυξη του νέου OLS θα γίνει σε διάφορες φάσεις από τον Ιούλιο του 2022 έως τον 
Μάρτιο του 2023, οπότε και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. 
 
Σε πρώτη φάση, από τον Ιούλιο του 2022, θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες οι ακόλουθες 
δυνατότητες: 

 
α) Στην OLS Core area: 

• Γλωσσικά μαθήματα και ασκήσεις στα Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά και 
Ιταλικά σε επίπεδο Α1, Α2, Β1 και Β2 (που καλύπτουν το 90% των γλωσσών 
κινητικότητας) 

• Δυνατότητα αυτοαξιολόγησης σε 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ 

• Ένα σύνολο διαδραστικών flashcards που καλύπτουν διαφορετικά θέματα στο 
επίπεδο Α1 σε πολλές γλώσσες. Πρόκειται για διαδραστικές και δυναμικές 
δραστηριότητες που δίνουν στους χρήστες την ευκαιρία να ανακαλύψουν βασικό 
λεξιλόγιο, να εκπαιδευτούν σε λειτουργικές προτάσεις και να εξασκήσουν τις 
γνώσεις τους μέσω δραστηριοτήτων αναγνώρισης φωνής. 
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β) Στην OLS Open area: 

• Βασικό υλικό εκμάθησης γλωσσών για αρχάριους μέσω μαζικών ανοικτών 
διαδικτυακών μαθημάτων (MOOCs) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 

• Εισαγωγικά MOOC για 22 γλώσσες της ΕΕ 

• Podcasts και διαδικτυακά σεμινάρια για να βοηθήσουν τους μαθητές. 
 


