
Възползвайте се
максимално от опита си, 

придобит в програма 
„Еразъм+“!

„Еразъм+“
Онлайн езикова подготовка



„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, GA, HR, IT, LV, LT, HU,  

MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI и SV.

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ!



Езиков тест
 към OLS по програма „Еразъм+“

Езиковият тест към OLS   е задължителен за участниците в дейности за 

мобилност по програма „Еразъм+“, които са избрали един от предлаганите в OLS 

езици (посочени предварително) като свой основен език, на който ще следват, 

работят или ще участват като доброволци. 1

Ако сте студент в сферата на висшето образование, полагането на езиковия тест 

към OLS е необходимо условие за осъществяване на Вашата мобилност.2

1  C изключение на лица, чиито майчин език е езикът на приемащата държава.
2  Освен в надлежно обосновани случаи.

Преди cрока на мобилност 
по програма „Еразъм+“

В края на срока на
 мобилност по програма 

„Еразъм+“
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Добре дошли в 
OLS по програма „Еразъм+“!

След като бъдете избран(а) по 
програма „Еразъм+“,

ще получите имейл, за да активирате 

акаунта си.

Влезте в

www.erasmusplusols.eu 

или отворете 

приложението на OLS.

Положете

теста към OLS!



Проверете езиковото си ниво!

Езиковият тест към   OLS по програма „Еразъм+  е: 

състоящ се от 55 въпроса  

и е с продължителност приблизително 
между

30 и 35 минути

с постепенно увеличаване на 
сложността  и съобразен с Вашето 

езиково ниво



B1

Проверете резултатите си веднага



Установете нивото си за всяко от тези умения!

Определете нивото си за всяко от тези умения съгласно CEFR*  

* Обща европейска референтна езикова рамка

Граматика
(20 въпроса)

Лексика
(15 въпроса)

✔

✔

✔

✔

Слушане с разбиране
(10 въпроса)

Четене с разбиране
(10 въпроса)

ТЕСТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ

Потребител на 
елементарно ниво

Независим потребител 
на средно ниво

Потребител на високо 
ниво



 Кои са ползите за Вас?

Възможност да посещавате  езиков курс към OLS  и да ползвате достъп 

до форума, занятията с преподавател и груповите отворени онлайн

курсове с цел достигане до необходимото ниво.

Подробен анализ на езиковото 
Ви ниво 

в съответствие с CEFR

Резултатът от теста като 

доказателство за езиковите Ви 

умения

Използвайте тази възможност, за да 

създадете или актуализирате своя

езиков паспорт
Europass 
Youthpass



 Какво Ви предстои?

Вашите резултатит няма да повлияят

на участието Ви в мобилността по програма „Еразъм+“.

Можете да подобрите езиковото си ниво, като се запишете 

за  езиков курс към OLS.



Не губете време!

Езиковият тест към OLS е задължителен за участниците в мобилност по програма  

„Еразъм+“.

Ако сте студент в сферата на висшето образование, полагането на езиков тест

към OLS е необходимо условие за осъществяване на Вашата мобилност,

освен в надлежно обосновани случаи.

Внимавайте да не изпуснете крайния срок!



„Еразъм+“
Онлайн езикова подготовка

Възползвайте се максимално от 
тази уникална възможност!

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


