SPRIJIN LINGVISTIC ONLINE
(OLS)

Profită pe deplin de
experiența ta
în străinătate!

OL S :
CURSURI DE LIMBI STRĂINE PENTRU TINE

Limbile străine stau la baza înţelegerii reciproce, promovarea
studierii limbilor străine este esențială pentru participanții la
mobilitatea Erasmus+ și la Corpul european de solidaritate.
Pentru a te ajuta, am pus în aplicare Sprijinul Lingvistic
Online (OLS).

E VA L U A R E A L IN GV IST IC Ă OLS :
O OPORTUNITATE UNICĂ

În calitate de participant la mobilitate, ai
oportunitatea de a-ți evalua și de a-ți îmbunătăți
competențele atât în limba străină pe care o vei folosi
pentru a studia, a munci sau a face voluntariat în
străinătate, cât și în limba locală (limbile locale).*

* Rezultatele testului de evaluare lingvistică OLS nu te vor împiedica să participi la mobilitate.

OL S :
LIMBI STRĂINE

Înaintea perioadei de ședere în străinătate și pe durata
acesteia, ai ocazia de a-ți îmbunătăți aptitudinile
lingvistice cu ajutorul OLS în următoarele limbi:
BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, ES, FR, HR, IT, LV, LT,
HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI și SV.
PROFITĂ DE ACEASTĂ ȘANSĂ!

C U R S U R IL E D E L IMB Ă OLS :
O OPORTUNITATE

Participanții la Erasmus+ și la Corpul european de solidaritate au șansa de a accesa un curs de limbă OLS.
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Odată selectat,

Conectează-te pe

Pe baza rezultatelor obţinute,

va trebui să susții testul de evaluare

www.erasmusplusols.eu,

poate vei dori să te înscrii

lingvistică OLS.

www.europeansolidaritycorpsols.eu

la un curs de limbă.

sau deschide aplicația OLS, realizează
evaluarea OLS și primește rezultatele.

✔

ÎNCEPE CURSUL DE LIMBĂ

Î NV ĂȚ A Ț I L IM B I S T R Ă IN E ORIUNDE, ORICÂND

Cursul tău de limbă este
mereu disponibil.

Cursul este accesibil

OLS este compatibilă cu toate

24 de ore pe zi,

browser-ele principale și

7 zile pe săptămână.

accesibilă de pe dispozitive mobile.
Te poți conecta de oriunde pentru a-ți
exersa aptitudinile lingvistice.

CURSURI DE LIMBĂ NELIMITATE, PENTRU TOATE NIVELURILE

Cursanți începători, intermediari sau avansați:
OLS este concepută pentru toți.
De la nivelul A1 la C2, alegeţi-vă programul de
învăţare personalizat.
Utilizator elementar

Utilizator independent

Cursurile sunt nelimitate:
ai acces la toate modulele și la toate nivelurile de limbă.
Parcurgeţi cursurile în propriul ritm și în ordinea dorită.

Utilizator experimentat

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE-ȚI APTITUDINILE LINGVISTICE

Profită de șansa de a-ți îmbunătăți
aptitudinile!

Scriere

Citire

Vorbire

Ascultare

MULTE MODULE DIFERITE PENTRU A PROGRESA

✔

Tematici din viaţa de zi cu zi și din mediul
profesional

✔

Exerciţii de pronunţie, înregistrări

✔

Materiale video de actualitate adăugate zilnic

✔

Exerciţii de gramatică

✔

Exerciţii de dictare și de ascultare

IN ST R U IR E ÎN T IM P R E A L OLS :
MAI MULT DECÂT UN CURS

PROFITĂ DE AVANTAJELE INSTRUIRII ÎN TIMP REAL OLS!

Forum

Ședinţe de meditaţii

Cursuri online cu
acces nelimitat pentru
toţi utilizatorii (MOOC)

IN ST R U IR E ÎN T IM P R E A L OLS :
FORUMUL

Forumul

OLS se bazează și pe învățarea colaborativă
Nu ești niciodată singur(ă).
Primește sfaturi pentru învăţare și răspunsuri la toate
întrebările.
Intră în contact cu alți participanți la Erasmus+ și la
Corpul european de solidaritate și sprijiniți-vă reciproc.
În perioada de ședere în străinătate, participă la
schimburi de idei, experienţe și descoperiri.
Vei avea alături meditatori care te vor sprijini la fiecare
etapă a procesului de învăţare.
Alătură-te comunității OLS!

IN ST R U IR E ÎN T IM P R E A L OLS :
CURSURILE ONLINE CU ACCES NELIMITAT PENTRU TOȚI UTILIZATORII
(MOOC)

Participa săptămânal la MOOC. Cursurile online sunt deschise
tuturor.

Înscrie-te înainte, dând click pe
”Instruire în timp real”

Participă la MOOC, dobândește
aptitudini utile pe teme variate

Dacă ai vreo întrebare,
poţi vorbi cu un meditator

Accesează înregistrări video
ale MOOC anterioare

IN ST R U IR E ÎN T IM P R E A L OLS :
ȘEDINȚELE DE MEDITAȚII

Ședinţe de meditaţii
În grupuri de unu până la şase participanţi, bucură-te de
interacţiunea directă cu un meditator!
Meditatorii se ocupă de nevoile tale specifice.
Unele ședine de meditaţii sunt tematice, altele îți permit să
îți alegi subiectul de interes.
Cu puţin noroc, ai putea avea chiar șansa
de a participa la meditaţii individuale!

OL S :
ÎNVAȚĂ CU PLĂCERE!

OLS ar trebui să fie și o plăcere.
Învăţarea poate distractivă!

CU CÂT MAI REPEDE, CU ATÂT MAI BINE!

Cu cât susții mai repede testul de evaluare lingvistică OLS,
cu atât te poți pregăti mai bine.

Vei beneficia de cursul de limbă pe durata mobilității tale.

Perioada ta de valabilitate începe din momentul în care te
conectezi la cursul de limbă OLS.

SPRIJIN LINGVISTIC ONLINE

Profită la maximum d e
această oportunitate un i c ă !

Bucură-te de experiența ta în străinătate!

