
Iskoristite u potpunosti
svoje iskustvo

sudjelovanja u programu 
Erasmus+! 

ERASMUS+ 
MREŽNA JEZIČNA POTPORA



ERASMUS+:  MIJENJA ŽIVOTE I ŠIRI VIDIKE

Erasmus+ namijenjen je stjecanju dodatnih vještina i 
povećanju zapošljivosti, kao i moderniziranju obrazovanja, 

osposobljavanja i zaposlenosti mladih.

Erasmus+ promiče

suradnju, različitost i višejezičnost.



Brojka od 4 MILIJUNA sudionika do 2020. godine

dokazuje da je program Erasmus+ jedinstvena prilika
za studiranje, osposobljavanje, stjecanje radnog iskustva ili 

volontiranje u inozemstvu.

ERASMUS+: 
UČITE BILO GDJE



ERASMUS+ OLS: 
 UČENJE JEZIKA ZA VAS

S obzirom na to da su jezici ključni za međusobno 
razumijevanje,

važno je promicati učenje jezika za sudionike programa 

Erasmus+ mobilnosti.

Da bismo Vam pomogli, uveli smo  

Mrežnu jezičnu potporu (OLS).



ERASMUS+ OLS JEZIČNA PROCJENA:
JEDINSTVENA PRILIKA

Kao sudionik programa mobilnosti imate

priliku procijeniti i unaprijediti svoje znanje
stranog jezika kojim ćete se koristiti

tijekom studiranja, rada ili volontiranja u inozemstvu.*

*Rezultati OLS jezične procjene neće utjecati na Vaše sudjelovanje u programu mobilnosti.



ERASMUS+ OLS :
JEZICI

 

Prije i tijekom svojeg boravka u inozemstvu imat ćete priliku

poboljšati svoje jezične vještine OLS-om za sljedeće jezike:

BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, ES, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI i SV.

 
ISKORISTITE JE!



ERASMUS+ OLS
JEZIČNA PROCJENA

 OLS jezična procjena   obvezna je za sudionike programa Erasmus+ mobilnosti kojima 

je jedan od (prethodno navedenih) jezika ponuđenih na OLS-u glavni jezik nastave, rada 

ili volontiranja.1

Ako ste student visokog učilišta,  

OLS jezična procjena preduvjet je za mobilnost.2

1  uz iznimku izvornih govornika
2  osim u opravdanim slučajevima

Prije početka razdoblja

Erasmus+ mobilnosti

Na kraju razdoblja

Erasmus+ mobilnosti
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Nakon što budete odabrani 
za Erasmus+, primit ćete e-poštu 

za aktivaciju svojeg računa.

Prijavite se na  

www.erasmusplusols.eu
ili otvorite OLS aplikaciju.

Obavite OLS  

procjenu!

DOBRO DOŠLI U
ERASMUS+ OLS!



PROVJERITE SVOJU JEZIČNU RAZINU!

  Erasmus+ OLS   jezična procjena

sadrži 55 pitanja

traje približno  

30 do 35 minuta 

progresivna je i prilagođava se  

Vašoj jezičnoj razini
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ODMAH POGLEDAJTE SVOJE REZULTATE



✔

✔

✔

✔

SAZNAJTE SVOJU RAZINU ZA SVAKU OD OVIH VJEŠTINA!

Odredite svoju razinu za svaku od ovih vještina u skladu sa Zajedničkim 

europskim referentnim okvirom za jezike (CEFR)*

* Odredite svoju razinu za svaku od ovih vještina u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (CEFR)

Gramatika
(20 pitanja)

Vokabular
(15 pitanja)

Slušanje s razumijevanjem
(10 pitanja)

Čitanje s razumijevanjem
(10 pitanja)

PROCJENA SE SASTOJI OD

Početnik Samostalni 
korisnik

Iskusni 
korisnik



 KOJE SU PREDNOSTI ZA VAS?

Prilika za sudjelovanje u   OLS jezičnom tečaju  i ostvarivanje pristupa forumu,  

tutorskim sjednicama i MOOC-ovima kako biste postigli preporučenu razinu.

Detaljna analiza Vaše jezične razine,  
u skladu s CEFR-om

Izvješće o Vašoj procjeni kao 

dokaz Vaših jezičnih vještina
Iskoristite ovu priliku i stvorite ili ažurirajte

Jezičnu putovnicu

Europass

Youthpass



ŠTO JE SLJEDEĆE?

Rezultati procjene neće utjecati  

na Vaše sudjelovanje u programu Erasmus+ mobilnosti.

Možete unaprijediti svoju jezičnu razinu  

sudjelovanjem u   OLS jezičnom tečaju.



ŠTO PRIJE, TO BOLJE!

 

OLS jezična procjena obavezna je za sudionike programa Erasmus+ mobilnosti.

Ako ste student visokog učilišta, OLS jezična procjena preduvjet je za mobilnost, osim u 

opravdanim slučajevima.

Pazite da ne propustite rok!



ERASMUS+
MREŽNA JEZIČNA POTPORA

Iskoristite ovu jedinstvenu pri l iku!

Uživajte u iskustvu s programom Erasmus+ u inozemstvu!


