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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτήν την έκδοση  δεν συνιστά  πράξη αποδοχής των 
περιεχομένων, τα οποία αντικατοπτρίζουν μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται. 

  

 

Διοικητικές Απαιτήσεις 

 

Πριν την κινητικότητα – Λίστα ελέγχου 

1.Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης 

 Οργανώστε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης  με τον φορέα υποδοχής , 

συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτή, των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των  γνώσεων, 

ικανοτήτων  και δεξιοτήτων  που θα αποκτηθούν σύμφωνα με την περίοδο εκκίνησης και  

ολοκλήρωσης που θεσπίστηκε από τον οργανισμό σας 

 Συμπληρώστε και υπογράψτε το ‘Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης’σε όλα του τα πεδία ή 

ζητήστε από τον εκπαιδευτή της επιχείρησης υποδοχής να το συμπληρώσει 

 Αποστείλετε το ‘Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης’ στους φορείς υποδοχής για επίσημη 

υπογραφή  

 Αποστείλετε το υπογεγραμμένο ‘Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης’ στον επόπτη του 

οργανισμού σας για υπογραφή  

 Αποστείλετε το πλήρως υπογεγραμμένο ‘Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης’ ( περιλαμβάνει την 

υπογραφή σας, την υπογραφή του εκπαιδευτή του οργανισμού υποδοχής και την υπογραφή 

του επόπτη του οργανισμού σας) στο Διεθνές Τμήμα του οργανισμού σας τουλάχιστον ένα 

μήνα πριν την κινητικότητα 

2. Χρηματοδοτική σύμβαση (εάν χορηγηθεί επιχορήγηση) 

 Συμπληρώστε και αποστείλετε τις  ‘Λεπτομέρειες  τραπεζικού λογαριασμού΄ στον πάροχο της 

επιχορήγησης 

 Μόλις παραλάβετε από τον πάροχο επιχορήγησης τη ‘Χρηματοδοτική συμφωνία’, ελέγξτε ότι 

οι συμπληρωμένες πληροφορίες είναι σωστές και υπογράψτε την  

 Στείλετε/ Παραδώστε προσωπικά τη ‘Χρηματοδοτική συμφωνία’ στον πάροχο επιχορήγησης 

και κρατήστε ένα αντίγραφο  
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3. Αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων 

 Πραγματοποιείστε την τελική αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων στα πλαίσια της γλωσσικής 

υποστήριξης OLS. Είναι υποχρεωτικό για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας  Erasmus+ να 

πραγματοποιηθεί αξιολόγηση στη κύρια γλώσσα του ιδρύματος υποδοχής. Θα συμπληρώσετε 

την αξιολόγηση δύο φορές, μία πριν και μία μετά την κινητικότητά σας, για να 

παρακολουθήσετε την πρόοδό σας στη γλώσσα της κινητικότητας. Το ίδρυμά σας θα σας 

καταχωρήσει, ώστε να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα. Δεν θα έχετε συνέπειες εάν περάσετε 

ή δεν περάσετε τη δοκιμή, είναι απλώς μια αξιολόγηση. Μόλις συμπληρωθεί η αξιολόγηση, η 

πλατφόρμα θα σας δώσει πρόσβαση σε ένα online μάθημα αγγλικών που θα κάνετε κατά τη 

διάρκεια της κινητικότητάς σας. Πλατφόρμα OLS: https://erasmusplusols.eu/  

https://erasmusplusols.eu/

