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Erasmus+: új élet, táguló látókör

Az   Erasmus+   célja a készségek és a foglalkoztathatóság 

javítása, valamint az oktatás, képzés és ifjúsági munka 

modernizálása.

Az   Erasmus+   hozzájárul az együttműködés,

a sokszínűség és a többnyelvűség népszerűsítéséhez.



Erasmus+:  bárhol tanulhat

A 2020-ra 4 MILLIÓ résztvevővel  büszkélkedő

Erasmus+ egyedülálló lehetőség  arra, hogy külföldön

tanuljon, munkatapasztalatot szerezzen vagy önkénteskedjen.





Erasmus+ OLS:  személyre szabott nyelvtanulás

 Mivel a kölcsönös megértés alapját a nyelvek jelentik, feltétlenül ösztönözni 

kell a nyelvtanulást az Erasmus+ mobilitás résztvevői körében.

Ehhez dolgoztuk ki az   online nyelvi támogatást (OLS).



Erasmus+ OLS nyelvi szintfelmérő: egyedülálló lehetőség

A mobilitás résztvevőjeként 

lehetősége van arra, hogy felmérje és javítsa 

a külföldi tanulmányokhoz, munkához vagy 

önkéntességhez szükséges nyelvtudását.*

*Az OLS nyelvi szintfelmérő eredménye nem akadályozza meg a mobilitásban való részvételt.



Erasmus+ OLS: nyelvek

A külföldi tartózkodás előtt és közben

az OLS segítségével a következő nyelveken

fejlesztheti nyelvtudását:

német, angol, spanyol, francia, olasz, holland.

 Éljen a lehetőséggel!



Erasmus+ OLS nyelvi kurzusok: jó lehetőség

Az Erasmus+ program résztvevői hozzáférhetnek egy OLS nyelvi kurzushoz.

Miután kiválasztották az Erasmus+ 
résztvevőjének, arra fogják kérni, hogy 
végezze el az OLS nyelvi szintfelmérőt.

Jelentkezzen be a
www.erasmusplusols.eu oldalon, 
végezze el az OLS szintfelmérőt,
és tekintse meg az eredményeit.

Lehet, hogy az eredmények alapján
részt kíván majd venni
egy nyelvi kurzuson.

NYELVI KURZUS MEGKEZDÉSE    
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Az önnek szóló nyelvi kurzus mindig elérhető. 

A kurzus a nap 24 órájában, 
heti 7 napon igénybe vehető.

Bárhol be tud kapcsolódni,
hogy gyakorolja nyelvtudását.

Az Erasmus+ OLS kompatibilis
az összes nagyobb böngészővel,
és mobileszközökön is elérhető.

Tanuljon nyelvet bárhol, bármikor!



Korlátlan nyelvi kurzusok minden szinten

Kezdők, középhaladók, haladók:
az Erasmus+ OLS mindenkinek szól.
Válassza ki személyre szabott tanulási programját, A1-től C2 szintig.

 A kurzusok korlátlanul igénybe vehetőek:
az összes modulhoz és az összes nyelvi szinthez hozzáférhet.
Haladjon a saját tempójában, abban a sorrendben, ahogy szeretné!

Alapszintű 
nyelvhasználó

Önálló 
nyelvhasználó

Mesterfokú 
nyelvhasználó



Fejlessze a nyelvtudását!

Írás

Beszéd Hallás utáni szövegértés

Olvasás

Ragadja meg a lehetőséget, fejlessze a tudását!



Számtalan modul a továbbhaladáshoz

A mindennapi életből és a szakmai 
környezetből vett tematika

Kiejtési gyakorlatok, hangfelvételek

Minden nap friss hírvideók

Nyelvtani gyakorlatok



Diktálási és hallás utáni szövegértési 
gyakorlatok











Erasmus+ OLS élő coaching: több mint tanfolyam

Fórum

Tanórák

Tömeges nyílt online kurzusok

Használja ki az Erasmus+ OLS élő coaching 
lehetőségét!



Erasmus+ OLS élő coaching: fórum

Fórum Az Erasmus+ OLS a közös tanulásról is szól.
Velünk soha nincs egyedül.

Itt a tanulási tippek mellett az összes kérdésére választ kap.

Vegye fel a kapcsolatot más Erasmus+ résztvevőkkel,
és támogassák egymást!

A külföldi tartózkodás alatt ossza meg ötleteit,
élményeit és felfedezéseit...

Az oktatók az út minden lépésénél ott vannak, hogy 
segítsenek. 

Csatlakozzon az Erasmus+ közösséghez!



Erasmus+ OLS élő coaching: tömeges nyílt online 
kurzusok

Tömeges nyílt online kurzuson minden héten részt vehet. Ezek 
mindenki előtt nyitva állnak.

Regisztráljon előre az 
„Élő coachingra” kattintással

Vegyen részt a tömeges nyílt 
online kurzuson, és sajátítson el 

hasznos ismereteket számos 
témakörben

Ha valamilyen kérdése van, 
megbeszélheti az oktatóval

A korábbi tömeges nyílt online 
kurzusok videofelvételeit is elérheti



Tanórák

Erasmus+ OLS élő coaching: tanórák

 Az oktatóval közvetlenül is társaloghat,
1–6 fős csoportokban.

Az oktatók gondoskodnak egyedi igényeiről.

A tanórák némelyike tematikus,
máskor saját témát választhat magának.

Ha szerencséje van, az is előfordulhat,
hogy az oktató csak önnel foglalkozik!



Erasmus+ OLS: élvezze a tanulást!

Az Erasmus+ OLS a szórakozásról is gondoskodik.

A tanulás szórakoztató is lehet!



Minél előbb, annál jobb!

Minél előbb teljesíti az OLS nyelvi szintfelmérőt,
annál jobban fel tud készülni.

A nyelvi kurzust az Erasmus+
mobilitásának ideje alatt veheti igénybe.

A jogosultsági időszak akkor kezdődik,
amikor először belép az Erasmus+ OLS nyelvi kurzusra.



Érezze jól magát az Erasmus+ külföldi 
tapasztalatszerzésen!

Erasmus+
Online nyelvi támogatás

Hozza ki a legtöbbet ebből a páratlan lehetőségből!


