
OLS 
– online jazyková podpora

Stretnutie Erasmus+ koordinátorov na vysokých školách, 13. – 14. december 2022

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach



Od 1.júla 2022 sa zmenili poskytovatelia služby OLS:
• CLL Centres de Langues – koordinátor projektu, zodpovedný za obsah kurzov a 

hodnotení
• Consortium of European Service Network (ESN), Berlitz Language and Business Training

and Tremend – tvorcovia videí a voľného prístupu pre verejnosť, propagácia a sociálne 
siete

Technické zabezpečenie
• OLS bude na platforme EU Academy (https://academy.europa.eu/)

https://academy.europa.eu/


Možnosti a povinnosti

• povinné úvodné hodnotenie v jazyku mobility pre študentov s dĺžkou mobility 14
dní a viac

• pre zamestnancov VŠ a študentov na krátkodobej mobilite do 14 dní je OLS
voliteľné

• účastník môže sledovať OLS kurz v hocijakom dostupnom jazyku (29 jazykov k
dispozícii) a môže si vybrať aj viac jazykov



Čo už funguje:
- Placement test vo všetkých jazykoch
- 9 OLS komunít má prístup k fóru
(English, German, French, Italian, Spanish, Dutch, Polish, 
Czech and Portuguese)



Pojmy
Core area - časť pre účastníkov mobility

- hodnotenia a kurzy pre študentov i zamestnancov
- individualizovaná cesta jazykového vzdelávania založená na potrebách a 

záujmoch, diskusné fóra, interaktívne vzdelávacie prvky
Open area - časť pre širokú verejnosť

- ochutnávka kurzov, základné vzdelávacie materiály, videá, podcasty
Placement test – povinné hodnotenie pred mobilitou
OLS manager – kontaktná osoba na národnej úrovni
Learning manager - kontaktná osoba na inštitucionálne úrovni

Community manager – manažér danej komunity v konkrétnom jazyku











Fázy zavádzania nového OLS

1. Prípravná – účastníkom sa posiela pozvánka s linkom, účastník sa musí sám registrovať 
prostredníctvom EU loginu a vyhľadať si placement test

2. Learning Manager (poverená osoba na VŠ) bude vkladať emaily účastníkov v Exceli do 
OLS nástroja a tým sa vygeneruje a odošle link účastníkovi

3. Prepojenie s Beneficiary Module – po zadaní mobility do BM sa odošle automaticky 
link



Dokumenty
• Zmluva o poskytnutí grantu – OLS pre všetky typy mobilít, aj 

virtuálne
• Príloha III
• Toolkit pre OLS 
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Ďakujeme za 
pozornosť

erasmus@saaic.sk

mailto:erasmus@saaic.sk
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