
Pasisemkite kuo daugiau 
patirties dalyvaudami 

programoje 
„Erasmus+“!

„ERASMUS+“
ONLINE LINGUISTIC SUPPORT



„ERASMUS+“. KEIČIAME GYVENIMUS, PLEČIAME AKIRATĮ

Programos   „Erasmus+“   tikslas – gerinti įgūdžius ir 
galimybes įsidarbinti, taip pat modernizuoti švietimą, 

mokymą ir jaunimo veiklos sritis. 

Programa   „Erasmus+“   skatinamas

bendradarbiavimas, įvairovė ir daugiakalbystė.



Programa „Erasmus+“, kurioje iki 2020 m. dalyvaus

4 MILIJONAI žmonių, yra nepakartojama galimybė
mokytis, stažuotis, įgyti profesinės patirties arba

savanoriauti užsienyje.

„ERASMUS+“. 
MOKYKITĖS BET KUR



„ERASMUS+“ OLS. 
 MOKYKITĖS KALBŲ

Kalbos yra tarpusavio supratimo pagrindas, todėl labai 

svarbu, kad „Erasmus+“ mobilumo programos dalyviai būtų 

skatinami mokytis kalbų.

Kad jums padėtume, sukūrėme internetinės kalbinės 
paramos priemonę.



„ERASMUS+“ OLS KALBOS ĮVERTINIMAS.
NEPAKARTOJAMA GALIMYBĖ

Dalyvaudami mobilumo programoje turėsite

galimybę įvertinti savo užsienio kalbos
, kurią vartosite studijuodami, dirbdami arba savanoriaudami 

užsienyje, įgūdžius ir juos pagerinti.*

*OLS kalbos įvertinimo rezultatai nesukels jums kliūčių dalyvauti „Erasmus+“ mobilumo programoje.



„ERASMUS+“ OLS.
KALBOS

 

Prieš atvykdami į užsienio šalį ir joje viešėdami, turite galimybę 

pagerinti savo kalbos įgūdžius naudodamiesi OLS šiomis kalbomis:

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

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

PASINAUDOKITE TUO!



„ERASMUS+ OLS“
KALBOS ĮVERTINIMAS

 OLS kalbos įvertinimas    yra privalomas visiems „Erasmus+“ mobilumo dalyviams, kai 

pagrindinė jiems teikiamų nurodymų, darbo ar savanorystės kalba yra viena iš OLS kalbų 

(išvardytų anksčiau).1

Jeigu esate aukštojo mokslo studentas, OLS kalbos testo atlikimas yra būtina

dalyvavimo mobilumo programoje sąlyga.2

1   išskyrus gimtakalbius
2  išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus

Prieš pradedant dalyvauti  
„Erasmus+“ mobilumo 

programoje

Baigiant dalyvauti
„Erasmus+“ mobilumo 

programoje
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SVEIKI PRISIJUNGĘ PRIE
„ERASMUS+“ OLS!

Jei būsite atrinktas dalyvauti „Erasmus+“ 
programoje, gausite el. laišką, leidžiantį 

aktyvinti jūsų paskyrą.

Atlikite OLS 

kalbos įvertinimo testą!

Prisijunkite prie  

www.erasmusplusols.eu  

arba atsidarykite OLS programėlę.



PASITIKRINKITE KALBOS LYGĮ!

 „Erasmus+“ OLS  kalbos įvertinimas

pateikiami 55 klausimai 

trunka maždaug

30–35 minutes

yra pažangus ir pritaikytas   
jūsų kalbos lygiui



B1

SUŽINOKITE REZULTATUS IŠKART



✔

✔

✔

✔

SUŽINOKITE KIEKVIENO IŠ ŠIŲ ĮGŪDŽIŲ LYGĮ!

Nusistatykite kiekvieno iš šių įgūdžių lygį pagal BEKM* 

*Bendrieji Europos kalbų metmenys

Gramatika
(20 klausimų)

Žodynas
(15 klausimų)

Klausymo supratimas
(10 klausimų)

Comprensione scritta
(10 klausimų)

ĮVERTINIMĄ SUDARO

Pradedantysis 
vartotojas

Pažengęs 
vartotojas

Įgudęs 
vartotojas



 KOKIOS GAUSITE NAUDOS?

Galimybė dalyvauti   OLS kalbos kursuose   ir gauti prieigą prie forumo,

mokymo sesijų bei atvirų masinio nuotolinio mokymo kursų (MOOC) ir

pasiekti rekomenduojamą kalbos lygį.

Išsami jūsų kalbos lygio analizė 

pagal BEKM

kalbų pasą,

gyvenimo 
aprašymą,

jaunimo pasą

Jūsų kalbos įgūdžių įvertimo įrašas – 

jūsų kalbinės kompetencijos įrodymas
Pasinaudokite šia galimybe ir 

susikurkite arba atsinaujinkite  
šiuos savo dokumentus:



KAS TOLIAU?

OLS kalbos įvertinimo rezultatai nesukels jums kliūčių

dalyvauti „Erasmus+“ mobilumo programoje. 

Galite pagerinti savo kalbos lygį dalyvaudami   

OLS kalbos kursuose.



KUO ANKSČIAU, TUO GERIAU!

OLS kalbos įvertinimo testas yra privalomas „Erasmus+“ mobilumo dalyviams.

Jeigu esate aukštojo mokslo studentas, OLS kalbos įvertinimo testo atlikimas yra būtina 
dalyvavimo mobilumo programoje sąlyga.

Būkite budrūs ir nepraleiskite termino!



„ERASMUS+“
ONLINE LINGUISTIC SUPPORT

Pasinaudokite šia ypatinga galimybe!

Mėgaukitės savo „Erasmus+“ patirtimi užsienyje!


