
Wykorzystaj w pełni
pobyt w ramach 

programu Erasmus+

Online Erasmus+
WSPARCIE JĘZYKOWE



ERASMUS+: ZMIENIA ŻYCIE, OTWIERA UMYSŁY

Celami programu    Erasmus+   są zwiększenie umiejętności i 
szans na zatrudnienie, jak również modernizacja kształcenia, 

szkoleń i pracy z młodzieżą.

Erasmus+   przyczynia się do promowania

współpracy, różnorodności i wielojęzyczności.



4 MILIONY uczestników do 2020 r.

uczynią program Erasmus+ wyjątkową możliwością 
studiowania, szkolenia, zdobycia doświadczenia zawodowego lub 

wolontariatu za granicą.

ERASMUS+:  
UCZ SIĘ W DOWOLNYM MIEJSCU



ERASMUS+ OLS: 
 NAUKA JĘZYKÓW DLA CIEBIE

Języki leżą u podstaw wzajemnego kontaktu i zrozumienia,
więc należy promować ich naukę wśród uczestników 

mobilności w programie Erasmus+.

Aby Ci pomóc, uruchomiliśmy Wsparcie Językowe 
Online (OLS).



TEST BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ ERASMUS+ OLS:
WYJĄTKOWA OKAZJA

Jako uczestnik mobilności masz 

możliwość oceny i poprawy swoich umiejętności w 
języku obcym, którego będziesz używać podczas nauki, 

pracy lub wolontariatu za granicą, jak również umiejętności 

w języku lokalnym (językach lokalnych).*

*Każdy wynik testu biegłości językowej OLS umożliwia udział w mobilności.



ERASMUS+ OLS:
JĘZYKI

 

Przed wyjazdem oraz podczas pobytu za granicą masz okazję 

poprawić znajomość następujących języków dzięki OLS: BG, CS, DA, 

DE, ET, EL, EN, ES, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, 

SK, SL, FI & SV.

 
SKORZYSTAJ Z NIEJ!



TEST BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ
ERASMUS+ OLS

Test biegłości językowej OLS    jest obowiązkowy dla uczestników mobilności w progra-

mie Erasmus+, których głównym językiem nauki, pracy lub wolontariatu jest jeden 

z języków dostępnych w ramach OLS (wymienionych powyżej).1

Jeśli jesteś studentem, poddanie się testowi biegłości językowej OLS jest warunkiem 

uczestnictwa w mobilności.2

1  z wyjątkiem rodzimych użytkowników języka
2  z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków

Przed okresem trwania 

mobilności Erasmus+

Na koniec okresu trwania 

mobilności Erasmus+



321

WITAMY W
ERASMUS+ OLS!

Gdy zostaniesz wybrany/-a do wzięcia 
udziału w Erasmus+, otrzymasz 

wiadomość e-mail w celu aktywacji konta.

Zaloguj się na 

www.erasmusplusols.eu 
lub uruchom aplikację OLS.

Poddaj się testowi biegłości 

językowej OLS!



SPRAWDŹ SWÓJ POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA!

Test biegłości językowej    Erasmus+ OLS        

składa się z 55 pytań

trwa około  

30 do 35 minut

jest progresywny i dostosowuje się  

do Twojego poziomu językowego



B1

POZNAJ SWOJE WYNIKI NATYCHMIAST



✔

✔

✔

✔

POZNAJ SWÓJ POZIOM KAŻDEJ Z TYCH UMIEJĘTNOŚCI!

Poznaj swój poziom każdej z tych umiejętności zgodnie z ESOKJ* 

* Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Gramatyka
(20 pytań)

Słownictwo
(15 pytań)

Rozumienie ze słuch
(10 pytań)

Czytanie ze zrozumieniem
(10 pytań)

TEST OBEJMUJE

Poziom 
podstawowy

Poziom 
samodzielności

Poziom 
biegłości



 JAKIE KORZYŚCI ODNOSISZ?

Okazja do udziału w   kursie językowym OLS    i dostęp do forum, wirtualnych klas 

i MOOC – masowych otwartych kursów online, aby osiągnąć zalecany poziom.

Szczegółowa analiza poziomu 
znajomości języka zgodnie z ESOKJ

Wynik oceny jako dowód Twoich 

umiejętności językowych
Skorzystaj z okazji, aby

utworzyć lub zaktualizować 

Paszport Językowy

Europass

Youthpass



JAKI JEST NASTĘPNY ETAP?

Każdy wynik umożliwia udział  

w mobilności w programie Erasmus+.

Możesz poprawić swój poziom znajomości języka,  

biorąc udział w   kursie językowym OLS.



IM SZYBCIEJ, TYM LEPIEJ!

 obowiązkowy 

Jeśli jesteś studentem/studentką, poddanie się testowi biegłości językowej OLS 

jest warunkiem wstępnym uczestnictwa w mobilności, z wyjątkiem należycie 

uzasadnionych przypadków.

Nie przegap terminu!



ONLINE  ERASMUS+
WSPARCIE JĘZYKOWE

Wykorzystaj  w pełni tę wyjątkową okazję!

Skorzystaj z doświadczenia Erasmus+ za granicą!


