
U potpunosti iskoristite
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.



Erasmus+: učite bilo gdje

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+ 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.

Kako 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:

njemački, engleski, španjolski, francuski, talijanski i 

nizozemski.

Iskoristite je!



Erasmus+ OLS jezična procjena

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

je njemački, engleski, španjolski, francuski, talijanski ili nizozemski osnovni jezik poduke,

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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Dobro došli u Erasmus+ OLS!

Kada budete odabrani za Erasmus+,  
primit ćete poruku e-pošte s  

osobnim vjerodajnicama.

Prijavite se na  
www.erasmusplusols.eu

Obavite OLS  
procjenu!



Provjerite svoju jezičnu razinu!

Erasmus+ OLS   jezična procjena

sadrži 70 pitanja 

traje približno 

40 do 50 minuta

progresivan je i prilagođava se  
Vašoj jezičnoj razini



Odmah pogledajte svoje rezultate

Trenutni rezultati

B1



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)









Ključne komunikacijske fraze
(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

Evidencija Vaše procjene 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 poboljšati svoju jezičnu razinu  

sudjelovanjem u   OLS jezičnom tečaju.



Što prije, to bolje!

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

njemački, engleski, španjolski, francuski, talijanski ili nizozemski osnovni jezik poduke,  

rada ili volontiranja, uz iznimku izvornih govornika.

Ako ste student visokog učilišta, OLS jezična procjena  

preduvjet je za mobilnost, osim u opravdanim slučajevima.

Pazite da ne propustite rok!



Uživajte u iskustvu u programu Erasmus+ 
u inozemstvu!

Erasmus+
Mrežna jezična potpora

Iskoristite ovu jedinstvenu priliku!


