
W pełni 
wykorzystaj swój 
pobyt za granicą!

WSPARCIE JĘZYKOWE ONLINE
(OLS)  



OLS: 
 NAUKA JĘZYKA W SAM RAZ DLA CIEBIE

Języki leżą u podstaw wzajemnego kontaktu i zrozumienia,
konieczne jest promowanie nauki języków wśród uczestników 

programów Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności. 

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



TEST BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ OLS:
NIEPOWTARZALNA OKAZJA

Jako uczestnik mobilności będziesz miał/-a możliwość 

przetestowania i poprawienia swoich umiejętności 
w zakresie języka obcego, jak również języka lokalnego 

używanego podczas studiów, pracy lub wolontariatu za 

granicą.*

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



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, HR, IT, LV, LT,  

HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI & SV.

 
SKORZYSTAJ Z NIEJ!



KURSY JĘZYKOWE OLS:
SZANSA

Uczestnicy Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności mają możliwość skorzystania z kursu językowego OLS.

Gdy zostaniesz wybrany/-a, 

zostaniesz poproszony/-a o wypełnienie 

testu biegłości językowej OLS.

Zaloguj się na 

www.erasmusplusols.eu, 

www.europeansolidaritycorpsols.eu 

lub otwórz aplikację OLS, wypełnij test 

OLS i poznaj swój wynik. 

 W zależności od wyniku

możesz podjąć decyzję o udziale

w kursie językowym.

ROZPOCZNIJ KURS JĘZYKOWY
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Twój kurs językowy jest zawsze dostępny.

 Możesz uzyskać dostęp do kursu

24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu.

Swoje umiejętności językowe możesz 

ćwiczyć, logując się z dowolnego 
miejsca.

Platforma OLS jest kompatybilna ze 
wszystkimi głównymi przeglądarkami 

i jest dostępna na urządzeniach 
mobilnych.

UCZ SIĘ JĘZYKÓW GDZIE CHCESZ I KIEDY CHCESZ



NIELIMITOWANE KURSY JĘZYKOWE NA WSZYSTKICH POZIOMACH

Osoby na poziomie początkującym, średnio zaawansowanym i 

zaawansowanym: OLS jest dla wszystkich.

Wybierz spersonalizowany program nauczania na 

poziomie od A1 do C2.

Kursy są nielimitowane:

Masz dostęp do wszystkich modułów i wszystkich poziomów 

językowych.

Ucz się we własnym tempie, wybierając moduły w dowolnej 

kolejności.

Poziom podstawowy Poziom 
samodzielności Poziom biegłości



POPRAW UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

Skorzystaj z szansy, aby poprawić swoje umiejętności!

Pisanie

Mówienie Słuchanie

Czytanie
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✔

✔

✔

WIELE RÓŻNYCH MODUŁÓW DO WYBORU 

Moduły tematyczne w zakresie życia 
codziennego i środowiska zawodowego

Ćwiczenia z wymowy, nagrania

Codziennie zamieszczane nowe filmy

Ćwiczenia gramatyczne

Dyktanda i ćwiczenia ze słuchania



SESJE SZKOLENIOWE OLS: 
WIĘCEJ NIŻ TYLKO KURS

SKORZYSTAJ Z SESJI SZKOLENIOWYCH OLS!

Forum

Wirtualne klasy

MOOC – masowe 
otwarte 

kursy online



SESJE SZKOLENIOWE OLS:  
FORUM

OLS opiera się również na wspólnej nauce.
Nigdy nie jesteś sam/-a.

Uzyskaj wskazówki do nauki i wszystkie odpowiedzi 
na swoje pytania.

Połącz się z innymi uczestnikami programów Erasmus+ 
i Europejskiego Korpusu Solidarności i wspierajcie się 
na wzajem.

Podczas pobytu za granicą wymieniajcie się pomysłami,
doświadczeniami i odkryciami.

Na każdym etapie pomagać Wam będą tutorzy.

Dołącz do społeczności OLS!

Forum



SESJE SZKOLENIOWE OLS:   
MOOC – MASOWE OTWARTE KURSY ONLINE

Bierz udział w MOOC – masowych otwartych kursach online 
każdego tygodnia. Są one dostępne dla wszystkich.

 Najpierw zarejestruj się, 

klikając w «Sesje szkoleniowe»

Weź udział w MOOC - masowym 

otwartym kursie online, naucz 

się przydatnych umiejętności 

językowych w zakresie różnych 

tematów

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, 

zawsze możesz zadać je na 

czacie z tutorem

Masz dostęp do nagrań z poprzednich 

MOOC - masowych otwartych 

kursów online



SESJE SZKOLENIOWE OLS:
WIRTUALNE KLASY

Wirtualne klasy

W grupach liczących od jednego do sześciu uczestników 
będziecie mieć bezpośredni kontakt z tutorem!

Tutorzy dostosowują zajęcia do potrzeb uczestników.

Niektóre wirtualne klasy mają charakter tematyczny, a
w innych można wybrać własny temat.

Przy odrobinie szczęścia może Ci się nawet udać
znaleźć osobistego tutora!



OLS: 
CIESZ SIĘ Z NAUKI!

Nauka z OLS powinna być również przyjemna.

Nauka może być zabawą!



IM SZYBCIEJ, TYM LEPIEJ!

Im szybciej poddasz się testowi biegłości językowej OLS,

tym lepiej możesz się przygotować.

Podczas trwania okresu mobilności będziesz mógł/mogła 

skorzystać z kursu językowego.

Okres dostępu rozpoczyna się po pierwszym zalogowaniu do 

kursu językowego OLS. 



WSPARCIE JĘZYKOWE ONLINE

Wykorzystaj  w pełni tę wyjątkową okazję!

Ciesz się z niezapomnianych przeżyć za granicą!


