
Využite svoj pobyt 
Erasmus+ naplno! 

ERASMUS+
ONLINE LINGUISTIC SUPPORT



ERASMUS+: MENÍ ŽIVOTY A ROZŠIRUJE OBZORY

Cieľom programu Erasmus+   je zlepšiť zručnosti a 
zamestnateľnosť, ako aj modernizovať vzdelávanie, odbornú 

prípravu a prácu s mládežou.

Program Erasmus+   prispieva k podpore

spolupráce, rozmanitosti a viacjazyčnosti.



So 4 MILIÓNMI účastníkov do roku 2020 predstavuje program 

Erasmus+  jedinečnú príležitosť na štúdium, 

prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

ERASMUS+:  
UČTE SA KDEKOĽVEK



ERASMUS+ OLS: 
JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE PRE VÁS

Keďže ovládanie jazykov tvorí základ vzájomného 
porozumenia a pochopenia, podpora jazykového 

vzdelávania pre účastníkov programu mobility Erasmus+ je 

nevyhnutná.

V rámci tejto podpory sme pre vás pripravili online jazykovú 
podporu (OLS).



JAZYKOVÝ TEST ERASMUS+ OLS: 
JEDINEČNÁ PRÍLEŽITOSŤ

Ako účastník mobility máte

 príležitosť posúdiť a zlepšiť si zručnosti 
v cudzom jazyku, ktorý budete používať pri štúdiu, práci 

alebo dobrovoľníctve v zahraničí, ako aj v miestnom jazyku 

(miestnych jazykoch).*

*Výsledky jazykového testu OLS vám nebudú brániť v účasti na mobilite. 



ERASMUS+ OLS:
JAZYKY

 

Pred svojím pobytom v zahraničí i po ňom si svoje jazykové

znalosti môžete zlepšiť pomocou OLS v týchto jazykoch:

BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, ES, FR, HR, GA, IT, LV, LT, HU, MT,

NL, PL, PT, RO, SK, SL,FI & SV.

 

VYUŽITE TÚTO MOŽNOSŤ!



JAZYKOVÝ TEST
ERASMUS+ OLS

Jazykový test OLS   je povinný pre účastníkov mobility OLS, pre ktorých je hlavným 

jazykom výučby, práce alebo dobrovoľníckej činnosti jeden z jazykov dostupných na 

platforme OLS (uvedené nižšie).1

Ak ste vysokoškolským študentom, absolvovanie jazykového testu Erasmus+ OLS je ne-

vyhnutnou podmienkou vašej mobility.2

1  okrem rodených hovoriacich týchto jazykov
2  okrem riadne odôvodnených prípadov

Pred ich obdobím 

mobility Erasmus+
Na konci ich obdobia 

mobility Erasmus+



321

Po výbere na účasť na programe 
Erasmus+ dostanete e-mail, s ktorým si 

svoj účet aktivujete.

Prihláste sa na stránky    

www.erasmusplusols.eu
alebo otvorte aplikáciu OLS.

Absolvujte test OLS!

VITAJTE V
PROGRAME ERASMUS+ OLS!



SKONTROLUJTE SI SVOJU JAZYKOVÚ ÚROVEŇ!

Jazykový test   Erasmus+ OLS    

pozostáva zo 55 otázok 

trvá približne 

30 až 35 minút

je progresívny  a prispôsobí sa  
vašej jazykovej úrovni
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SVOJE VÝSLEDKY SI MÔŽETE POZRIEŤ OKAMŽITE



✔

✔

✔

✔

ZISTITE SVOJU ÚROVEŇ V PRÍPADE V KAŽDEJ Z TÝCHTO ZRUČNOSTÍ!

Zistite svoju úroveň v prípade každej z týchto zručností pomocou Spoločného 

európskeho referenčného rámca (CEFR)*
 

* Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

Gramatika
(20 otázok)

Slovná zásoba
(15 otázok)

Počúvanie s porozumením
(10 otázok)

Čítanie s porozumením
(10 otázok)

TEST POZOSTÁVA Z:

Základný 
používateľ

Nezávislý 
používateľ

Pokročilý 
používateľ



AKÉ SÚ VÝHODY PRE VÁS?

Možnosť absolvovať  jazykový kurz OLS  a mať prístup k fóru, súkromným hodinám a hodinám MOOC 

s cieľom dosiahnuť odporúčanú úroveň.

Podrobná analýza vašej jazykovej 
úrovne v súlade s rámcom CEFR

Váš záznam z hodnotenia ako dôkaz 

vašich jazykových znalostí
Využite túto príležitosť a vytvorte alebo 

aktualizujte 
       jazykový pas

Europass

Youthpass



ČO BUDE ĎALEJ?

Vaše výsledky vám nebudú brániť v účasti na programe mobility 

Erasmus+.

Svoje jazykové zručnosti si môžete zlepšiť absolvovaním 

jazykového kurzu Erasmus+ OLS.



CU CÂT MAI REPEDE, CU ATÂT MAI BINE!

Jazykový test OLS je povinný pre účastníkov programu mobility Erasmus+.

Ak ste vysokoškolským študentom, absolvovanie jazykového testu OLS je

nevyhnutnou podmienkou vašej mobility (okrem riadne odôvodnených prípadov).

Dajte si pozor, aby ste nepremeškali termín.



ERASMUS+
ONLINE JAZYKOVÁ PODPORA

Využite čo najlepšie túto
 jedinečnú prí ležitosť!

Veľa príjemných skúseností s programom Erasmus+ v zahraničí!


