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Več informacij

Spletna jezikovna podpora (Online Linguistic
Support − OLS) programa Erasmus+ služi kot
pomoč udeležencem programa Erasmus+ pri
izboljšanju znanja jezika, ki ga bodo uporabljali
pri delu, študiju ali prostovoljstvu v tujini, da
bodo lahko iz svoje izkušnje iztisnili kar največ.
Trenutno je na voljo za češčino, danščino,
nemščino, grščino, angleščino, španščino,
francoščino, italijanščino, nizozemščino,
poljščino, portugalščino in švedščino.
Postopno bo uvedenih več jezikov.
Spletna jezikovna podpora omogoča jezikovno
podporo na prilagodljiv in preprost način ter
prispeva k spodbujanju učenja jezika in jezikovne
raznolikosti. Namenjena je zagotavljanju boljše
kakovosti učne mobilnosti ter merjenju vpliva
programa Erasmus+ na jezikovne sposobnosti.

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
(EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu
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Kaj je OLS?
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Uživajte v izkušnji, ki
jo prinaša
program Erasmus+
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Obiščite spletno mesto
www.erasmusplusols.eu
Spremljajte nas na Facebooku (Erasmus+)
Spremljajte nas na Twitterju
(@EUErasmusPlus, #languages4life)

Erasmus+

Zakaj je OLS tako posebna?
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Ali ste vedeli?
Od njenega začetka oktobra 2014 spletno jezikovno
podporo vsako leto koristno uporablja okrog
300.000 udeležencev mobilnosti, ki se v okviru
programa Erasmus+ odpravijo v tujino. Omogoča
jim, da preverijo svojo stopnjo znanja tujega
jezika, ga izboljšajo s pomočjo spletnih
jezikovnih tečajev, če je to potrebno, in ocenijo
napredek po koncu programa.

Uživajte v izkušnji v okviru
programa Erasmus+ v tujini!

Kaj ponuja?
S spletno jezikovno podporo lahko udeleženci
dolgoročnega programa mobilnosti Erasmus+
na področju višješolskega oz. visokošolskega
izobraževanja, poklicnega izobraževanja
in usposabljanja ter mladih (Evropske
prostovoljne službe) preverijo svoje znanje
jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju, delu ali
prostovoljstvu v tujini, in sicer pred začetkom in
po koncu svojega programa mobilnosti.
Poleg tega se imajo v okviru spletne jezikovne
podpore možnost udeležiti jezikovnega tečaja
za izboljšanje jezikovne stopnje, če je to
potrebno.

Zakaj je dobro, da preverim svoje
jezikovno znanje?
Preverjanje jezikovnega znanja prek spletne jezikovne
podpore je obvezno, a še pomembneje je, da vam
omogoča, da ocenite svojo usposobljenost za
vsako jezikovno spretnost.
Na osnovi preverjanja jezikovnega znanja boste imeli
tudi možnost izboljšati svojo jezikovno stopnjo,
tako da se boste udeležili jezikovnega tečaja v
okviru spletne jezikovne podpore.
Po koncu izmenjave v tujini, potem ko boste opravili
zaključno preverjanje znanja jezika, boste lahko
preverili svoj napredek in prejeli podrobno
ocenjevalno poročilo, s čimer boste obveščeni,
kakšna je vaša nova stopnja znanja jezika. To je
tudi priložnost, da na preprost način posodobite svoj
življenjepis Europass ali svoj Youthpass.

Nove aktivnosti »inštrukcij v živo« (prosto
dostopni spletni učni programi, forum
in učne ure) prinašajo možnost uporabe
interaktivnih učnih ur v živo in posebne podpore
tutorjev, ki so govorci maternega jezika.
Izkoristite možnost, da se povežete z drugimi
udeleženci programa Erasmus+ in z njimi
delite svojo izkušnjo v okviru programa
Erasmus+.
»Inštrukcije v živo« v okviru spletne jezikovne
podpore so namenjene spodbujanju vašega
napredka pri učenju in še hitrejšemu
izboljšanju vaše jezikovne stopnje prek
interakcij v živo, zato ne zamudite priložnosti in
jih v celoti izkoristite.

Kakšne koristi mi prinaša?
Z jezikovnimi tečaji v okviru spletne jezikovne
podpore, ki vsebujejo posamezniku prilagojene
in interaktivne aktivnosti, lahko izboljšate
usposobljenost v glavnem jeziku, ki ga boste
uporabljali pri študiju, delu ali prostovoljstvu
oziroma v jeziku države gostiteljice.
Z udeležbo na jezikovnem tečaju v okviru spletne
jezikovne podpore boste dobili dostop do vseh
modulov in vseh stopenj za ta jezik. Ukvarjate
se lahko s poljubnim številom aktivnosti, v
lastnem tempu in v želenem vrstnem redu, od
koder koli in kadar koli.
Ob tolikšni meri prilagodljivosti si lahko
sami začrtate svojo učno pot v skladu s
svojimi potrebami in željami ter tako dosežete
zastavljene cilje.

