
„Еразъм+“
Онлайн езикова подготовка

Възползвайте се
максимално от опита си, 

придобит в програма 
„Еразъм+“!



„Еразъм+“ променя съдби и разширява кръгозора

„Еразъм+“  си поставя за цел да повиши уменията и
възможностите за заетост,  както и да модернизира

образованието, обучението и работата с младежта.

„Еразъм+“  допринася за насърчаване на 

сътрудничеството, многообразието и многоезичието.



Със своите 4 МИЛИОНА участници до 2020 г.  

„Еразъм+“ представлява уникална възможност за следване, 

обучение, придобиване на професионален опит или 

доброволчество в чужбина.

„Еразъм+“ 
 да учим навсякъде



Онлайн езикова подготовка (OLS) по програма „Еразъм+“:
езиковото обучение за Вас

Тъй като езиците са основен фактор за взаимното 

разбирателство и общуването, за участниците в 
мобилността по програма „Еразъм+“ е важно да се 

насърчава езиковото обучение.
 

За да Ви помогнем, въведохме онлайн езиковата 

подготовка (OLS).



Езиков тест към онлайн езиковата подготовка (OLS) по програма „Еразъм+“: 
уникална възможност 

Като участник в дейност за мобилност имате

възможността да оцените и подобрите уменията си
по чуждия език, който ще използвате, за да следвате, 

работите или участвате като доброволец в чужбина.*

*Резултатите от езиковия тест към OLS няма да повлияят на участието Ви в мобилността.



OLS по програма „Еразъм+“:
езици

 

Преди и по време на престоя си в чужбина с помощта на 

онлайн езиковата подготовка (OLS) имате възможността да 

подобрите езиковите си умения по следните езици:  

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

NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI и SV.

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ!



Езиковите курсове към OLS по програма „Еразъм+“:
 една добра възможност

Участниците в програма „Еразъм+“ имат възможност да посещават езиков курс към OLS.

Щом бъдете избран/а за участие 
в „Еразъм+“, трябва да положите 

езиковия тест към OLS.

Влезте в
www.erasmusplusols.eu или отворете 

приложението на OLS,

положете теста на OLS

и вижте резултата си.

Въз основа на резултатите си

може да решите да посещавате

езиков курс.

ЗАПОЧНЕТЕ ЕЗИКОВИЯ КУРС

321

✔



Вашият езиков курс е винаги на разположение.

Имате достъп до курса

24 часа в денонощието,
7 дни в седмицата.

Можете да се свържете 

навсякъде, за да упражнявате 

езиковите си умения.

OLS по програма „Еразъм+“ е 

съвместима с всички популярни 
браузъри и е достъпна за мобилни 

устройства. 

Учете езици навсякъде и по всяко време



Неограничен брой езикови курсове за всички нива

Начинаещи, обучаеми на средно ниво или напреднали:

OLS по програма „Еразъм+“ е предназначена за всички Вас.

От ниво A1 до C2 – изберете своята индивидуална учебна 

програма програма за обучение.

Курсовете са неограничени:

имате достъп до всички модули и на всички езикови нива.

Посещавайте ги със собствено темпо и в избрания от Вас 

ред.

Потребител на 
елементарно ниво

Независим потребител 
на средно ниво

Потребител на 
високо ниво



Подобрете езиковите си умения

Възползвайте се от възможността да подобрите 
уменията си!

Писане

Говорене Слушане

Четене



Множество различни модули, за да напреднете

✔

✔

✔

✔

✔

Теми от всекидневния и 
професионалния живот

Упражнения за произношение, записи

Ежедневно публикуване на нови 
видеоматериали

Упражнения по граматика

Упражнения за диктовка и слушане



Консултациите на живо към OLS по програма „Еразъм+“: 
нещо повече от езиков курс

Форум

Занятия с преподавател

Групови отворени 
онлайн курсове

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ НА ЖИВО 
КЪМ OLS ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“!



Консултациите на живо към OLS по програма „Еразъм+“: 
форум

Форум

OLS по програма „Еразъм+“ предоставя 

възможност 

и за съвместно учене.

Никога не сте сами.

Получете съвети относно обучението и отговори 

на всичките си въпроси.

Свържете се с други участници в „Еразъм+“ и си 

помагайте взаимно.

По време на пребиваването си в чужбина 

обменяйте идеи, опит и постижения.

Има преподаватели, които ще Ви помагат на 

всяка крачка.

Присъединете се към общността на програма 
„Еразъм+“!



Консултациите на живо към OLS по програма „Еразъм+“:  групови отворени онлайн курсове

Участвайте в груповите отворени онлайн курсове. 
Те са достъпни за всички.

Първо се регистрирайте,

като щракнете върху 

„Консултации на живо“.

Участвайте в груповите 

отворени онлайн курсове, 

придобийте полезни умения по 

най-различни теми.

Ако имате въпроси,

проведете 

чат с преподавателя.

Гледайте видеозаписи от 

предходни групови отворени

онлайн курсове.



Занятия с преподавател

Консултациите на живо към OLS по програма „Еразъм+“: 
занятия с преподавател

Общувайте директно с преподавателя
в група от един до шест участници!

Преподавателите се грижат за конкретните Ви нужди.

Някои занятия с преподавател са тематични, а други Ви 

дават възможност да избирате собствена тема.

С малко късмет е възможно дори да имате

един преподавател само за себе си!



ОLS по програма „Еразъм+“: 
учете с удоволствие!

Обучението с ОLS по програма „Еразъм+“ е и приятно.

Ученето може да бъде забавно!



Не губете време!

Колкото по-бързо положите езиковия тест към ОLS,

толкова по-добре ще се подготвите.

Ще имате достъп до езиковия курс през целия период

на мобилността си по програма „Еразъм+“.

Срокът на достъп започва, когато за пръв път се

свържете с езиковия курс към ОLS по програма „Еразъм+“.



Изживейте приятни мигове с програма „Еразъм+“ в чужбина!

„ЕРАЗЪМ+“
Онлайн езикова подготовка

Възползвайте се максимално от тази 
уникална възможност!


