
Využite svoj pobyt 
Erasmus+ naplno! 

Erasmus+
Online jazyková 
podpora (OLS)



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.



Erasmus+: učte sa kdekoľvek

So 4 MILIÓNMI účastníkov do roku 2020 predstavuje 

program Erasmus+  jedinečnú príležitosť na štúdium, 

prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.





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 otestovať a zlepšiť svoje zručnosti

v cudzom jazyku, ktorý budete používať pri štúdiu, 

práci či dobrovoľníckej práce v zahraničí.*

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



Erasmus+ OLS: jazyky

Pred svojim pobytom v zahraničí i po ňom si svoje jazykové 

znalosti môžete zlepšiť pomocou OLS v týchto jazykoch: 

nemčina, angličtina, španielčina, francúzština, taliančina a 

holandčina

Využite túto možnosť!



Erasmus+ OLS jazykové kurzy: príležitosť

Účastníci programu Erasmus+ majú možnosť zúčastniť sa na jazykovom kurze OLS.

Po výbere do programu Erasmus+
sa požaduje, aby ste absolvovali

jazykový test OLS.

Prihláste sa na stránky
www.erasmusplusols.eu, 

absolvujte test OLS a nechajte si 
zobraziť svoje výsledky.

Na základe vašich výsledkov
možno budete chcieť získať prístup

k jazykovému kurzu.

ZAČNITE SVOJ JAZYKOVÝ KURZ    
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Váš jazykový kurz je vždy k dispozícii.

Kurz je dostupný
24 hodín denne, 7 dní v týždni.

  Môžete sa kdekoľvek pripojiť
a precvičovať si svoje jazykové 

znalosti.

Erasmus+ OLS je kompatibilný
so všetkými hlavnými 

prehliadačmi a dostupný na 
mobilných zariadeniach.

Učte sa jazyky  kdekoľvek a kedykoľvek



Neobmedzené jazykové kurzy pre všetky úrovne

Začiatočníci, stredne pokročilí alebo pokročilí:
Erasmus+ OLS je určený pre vás všetkých.
Od úrovne A1 po C2, vyberte si svoj osobný program výučby.

 Kurzy sú neobmedzené:
Máte prístup ku všetkým modulom a všetkým jazykovým úrovniam.
Pokračujte vlastným tempom a v takom poradí, aké si vyberiete.

Základný používateľ Nezávislý používateľ Pokročilý používateľ



Zlepšite si svoje jazykové znalosti

Písanie

Ústny prejav Počúvanie

Čítanie

Využite príležitosť zlepšiť svoje schopnosti!



Rozličné moduly  na dosiahnutie pokroku

Témy z každodenného života a profe-
sionálneho prostredia

Cvičenia na výslovnosť, záznamy

Videá so správami zverejnené každý deň

Gramatické cvičenia



Diktáty a cvičenia na počúvanie











Vyučovanie naživo Erasmus+ OLS: viac než len kurz

Fórum

Súkromné hodiny

Hromadné otvorené online kurzy 
(MOOC)

Využite vyučovanie naživo Erasmus+ OLS!



Vyučovanie naživo Erasmus+ OLS: Fórum

Fórum Erasmus+ OLS znamená tiež spoločné učenie sa.
Nikdy nie ste sami.

Získajte rady, ako sa učiť a odpovede na všetky svoje otázky.

Spojte sa s ostatnými účastníkmi programu Erasmus+ a 
podporujte sa navzájom.

V priebehu vášho pobytu v zahraničí si vymieňajte názory,
vaše skúsenosti a zistenia...

K dispozícii máte vyučujúceho, ktorý vám bude pomáhať pri 
každom vašom kroku.

Pripojte sa ku komunite programu Erasmus+!



Vyučovanie naživo Erasmus+ OLS: 
Hromadné otvorené online kurzy (MOOC)

Zúčastňujte sa na kurzoch MOOC každý týždeň. Zúčastniť sa 
môže každý.

Zaregistrujte sa vopred kliknutím 
na možnosť Vyučovanie naživo

Zúčastnite sa na hodinách MOOC 
a získajte užitočné zručnosti na 

rôzne témy

Ak máte otázku, môžete chatovať s 
vyučujúcim

Tiež budete mať prístup k videozáz-
namom z predchádzajúcich hodín 

MOOC



Súkromné hodiny

Vyučovanie naživo Erasmus+ OLS: Súkromné hodiny

V skupine s 1 – 6 účastníkmi
využite priamy kontakt s vyučujúcim!

Vyučujúci sa prispôsobí vašim špecifickým 
potrebám.

Niektoré súkromné hodiny sú tematické,
na iných si môžete zvoliť vlastnú tému.

Pri troche šťastia môžete dokonca
mať individuálne súkromné hodiny!



Erasmus+ OLS: príjemné učenie!

Erasmus+ OLS by malo byť tiež potešením.

Učenie môže byť zábavné!



Čím skôr, tým lepšie!

Čím skôr absolvujete váš jazykový test OLS,
tým lepšie sa môžete pripraviť.

Jazykový kurz bude pre vás užitočný
počas mobility Erasmus+.

Vaše obdobie platnosti začína plynúť od chvíle, keď sa po 
prvýkrát pripojíte k jazykovému kurzu Erasmus+ OLS.



Veľa príjemných skúseností s programom 
Erasmus+ v zahraničí!

Erasmus+
Online jazyková podpora

Využite čo najlepšie túto jedinečnú príležitosť!


