
Wykorzystaj w pełni 
swoją przygodę 

z programem
Erasmus+

Testy i kursy 
językowe 

on-line



Erasmus+ OLS: języki

Języki dostępne na platformie 
OLS:

BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, ES, 
FR, HR, GA, IT, LV, LT, HU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI & SV.





Erasmus+ OLS: testy

Udział w teście biegłości językowej Erasmus+ OLS jest obowiązkowy
dla wszystkich uczestników mobilności w programie Erasmus+ 

wyjeżdżających na staże/praktyki, których mobilność (bez dni podróży) 
będzie trwała minimum 19 dni, jeżeli jeden z dostępnych na platformie 

OLS języków jest ich głównym językiem nauki lub pracy. 

PRZED 
wyjazdem na 
staż/praktykę

PO 
zakończeniu 
mobilności



Erasmus+ OLS: testy

Test:

zawiera 55 pytań jest progresywny 
i dostosowuje się 

do możliwości uczniazajmuje 
od 30 do 35 minut



❑ Gramatyka (20 pytań)

❑ Słownictwo (15 pytań)

❑ Rozumienie ze słuchu (10 pytań)

❑ Czytanie ze zrozumieniem (10 pytań)

Erasmus+ OLS: testy

Słaby rezultat testu nie jest przeszkodą we wzięciu udziału w mobilności.



Erasmus+ OLS: testy

Natychmiast po zakończeniu testu otrzymuje się 
wyniki, podzielone na kompetencje językowe.



Erasmus+ OLS testy: wyjątkowa okazja

Uczestnicy mobilności mają 
możliwość ocenić i poprawić swój poziom 

znajomości języka obcego, 
którego będą używać podczas stażu.



Kursy dostępne są na 
poziomach od 

A1 do C2.

Erasmus+ OLS: poziomy kursów

Dostęp do kursów jest nieograniczony:
można korzystać ze wszystkich modułów 

i wszystkich poziomów językowych



Erasmus+ OLS: kursy - kompetencje

pisanie

mówienie słuchanie

czytanie



Erasmus+ OLS: kursy - aktywności

✓ moduły tematyczne 
w zakresie życia codziennego 
i środowiska zawodowego

✓ ćwiczenia z wymowy, nagrania

✓ codziennie zamieszczane nowe filmy

✓ ćwiczenia gramatyczne

✓ ćwiczenia ze słuchania i dyktanda



Sesje szkoleniowe w ERASMUS+ OLS



W  Erasmus+  OLS  chodzi  też  o  wspólną  naukę.

Na forum można:

❑ Uzyskać  wskazówki  do  nauki  i odpowiedzi  na  
swoje  pytania.

❑ Łączyć  się  z  innymi  uczestnikami  programu  

Erasmus+  i  wspierać  się  wzajemnie.

❑ Podczas  pobytu  za  granicą  wymieniajcie  się  

pomysłami, doświadczeniami  i  odkryciami...

❑ Na  każdym  etapie  dostępni są tutorzy, którzy 

wspierają uczących się.

Sesje szkoleniowe w ERASMUS+ OLS:
FORUM



Sesje szkoleniowe w ERASMUS+ OLS:
MOOCS - MASOWE OTWARTE KURSY ONLINE

MOOC – masowe  otwarte  kursy  online  
każdego  tygodnia.  

Są  one  dostępne  dla  wszystkich

rejestracja na MOOC

udział na MOOC
dostęp do nagrań 

z poprzednich MOOC

możliwość zadawania pytań 
na czacie z tutorem



❑ Grupy  liczące  od  jednego  do  sześciu  
uczestników !

❑ 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.

Sesje szkoleniowe w ERASMUS+ OLS:
WIRTUALNE KLASY



v

v

v

Erasmus+ OLS: więcej niż kurs
MOOCs

masowe otwarte kursy online 
interaktywne widea edukacyjne 

stworzone przez tutorów, 
którzy są native speakerami. 
Podczas lekcji dostępna jest 
funkcja czatu z tutorem, jak 

również 
z innymi uczestnikami.

Wirtualne klasy
prywatne lekcje online 

prowadzone przez native 
speakera. Możliwa jest 

interakcja z tutorem oraz 
innymi uczestnikami 

(maksymalnie do 6 osób).

Forum
miejsce wymiany pomysłów 

z innymi uczestnikami 
i tutorem w języku 

mobilności.



Rola i obowiązki Beneficjenta

Przekazanie  licencji na testy biegłości językowej 
uczestnikom mobilności 

Zaproszenie uczestników mobilności do 
uczestnictwa w kursach na platformie OLS

Monitorowanie stopnia wykorzystania licencji 



erasmusplusols.eu 



erasmusplusols.eu 





minimum 8 znaków





Wsparcie techniczne

1. https://erasmusplusols.eu/pl/faq-4/ – ogólne odpowiedzi dotyczące testów i kursów

2. http://bit.ly/OLSLiveCoachingandMethodologyVideos – metodologia testów i kursów

3. Zakładka „Home” po zalogowaniu się – instrukcje dla Beneficjenta i ucznia, „Technical 

Questions and Answers for BEN”

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie w tych dokumentach, zwróć się do 
zespołu pomocy technicznej Erasmus + OLS, klikając przycisk „Report a Problem" 

w nagłówku strony głównej. Odpowiedź powinna pojawić się w ciągu 1-2 dni roboczych.

W przypadku wszelkich innych pytań należy skontaktować się z Narodową Agencją, 
która przekaże zapytanie do odpowiedniego działu EACEA OLS.

https://erasmusplusols.eu/pl/faq-4/
http://bit.ly/OLSLiveCoachingandMethodologyVideos
https://erasmusplusols.eu/app/uploads/Technical-QA-for-BENs-OLS-July-2018.pdf














licencja testowa dla instytucji Beneficjenta
(1 na testy i 1 na kurs)

licencje dla uczestników mobilności
(zgodnie z umową finansową)







wyślij zaproszenie ponownie*
(Resend invitation)

usuń*
(Cancel)

*tak długo jak uczestnik nie rozpocznie testu

Jeżeli uczestnik nie rozpocznie kursu w ciągu 30 dni od otrzymania zaproszenia, 
licencja automatycznie wraca do puli niewykorzystanych  licencji.  
Uczestnicy, których licencje wygasły, pojawią się także w zakładce „Expired Licences”.





Licence Usage per Participant (pola)

- informacje dot. projektu
- imię
- nazwisko
- e-mail
- data wysłania zaproszenia – test
- data wygaśnięcia dostępu do testu
- typ mobilności
- wynik 1. testu
- data wykonania 1. testu
- wynik 2. testu
- data wykonania 2. testu
- data rozpoczęcia mobilności (edytowalna)
- data zakończenia mobilności (edytowalna)
- długość mobilności
- język stażu
- licencja na kurs (tak/nie)
- lokalny język
- data udostępnienia licencji na kurs
- pierwsze logowanie do kursu
- czas spędzony na platformie







https://www.youtube.com/playlist?list=PLJmEREKFYU8U_GYsj0c-nR56iVp4q1ud4

http://www.youtube.com/playlist?list=PLJmEREKFYU8U_GYsj0c-nR56iVp4q1ud4
http://www.youtube.com/playlist?list=PLJmEREKFYU8U_GYsj0c-nR56iVp4q1ud4


https://www.dropbox.com/sh/g3i350ae66544yh/AAA0xP82KBPE3rJRV_MPkZhHa?dl=0&preview=VET+Learner's+Video+Guide+for+the+Erasmus%2B+OLS+language+assessment.mp4
https://www.dropbox.com/sh/ft1dc6r17qlrp9s/AADYndd6DOSGEMjrV8WTXPG5a?dl=0&preview=VET+teacher's+video+guide+for+the+Erasmus%2B+OLS+Language+course.mp4


https://www.dropbox.com/sh/2o06djsnz4ge0dh/AAC972V_GStuIuja4fLTbOvia?dl=0&preview=OLS+General+Teacher's+Video+Guide+for+the+Erasmus%2B+OLS+language+course.mp4
https://www.dropbox.com/sh/g3i350ae66544yh/AAA0xP82KBPE3rJRV_MPkZhHa?dl=0&preview=VET+Learner's+Video+Guide+for+the+Erasmus%2B+OLS+language+assessment.mp4






mturek@frse.org.pl
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