
Võta oma 
Erasmus+ kogemusest

maksimum!

Erasmus+
OLS (Erasmus+ veebipõhine 

keeletugi)



Erasmus+:  muudab elusid, avardab mõttemaailma

Erasmus+   eesmärk on parandada oskusi ja tööalast 

konkurentsivõimet ning nüüdisajastada haridust, koolitust ja 

noorsootööd.

Erasmus+   aitab edendada koostööd, mitmekesisust 

ja mitmekeelsust.



Erasmus+:  õppida saab igal pool

Erasmus+ programm, milles 2020. aastaks osaleb 

4 MILJONIT inimest, pakub ainulaadset võimalust  

välismaal õppida, koolitusi läbida, töökogemusi saada või 

vabatahtlikku tööd teha.





Erasmus+ OLS: keeleõpe just Sulle!

 Et keeled on vastastikuse mõistmise ja arusaamise alus, 

on äärmiselt oluline soodustada Erasmus+ õpirändes osalejate keeleõpet.

Sinu toetamiseks oleme kasutusele võtnud   Erasmus+ veebipõhise keeletoe (OLS).



Erasmus+ OLS keeleoskuse hindamine: ainulaadne võimalus

* Erasmus+ OLS keeleoskuse hindamise tulemused ei takista Sul õpirändes osaleda. 

Õpirändes osalejana on Sul võimalus hinnata,

kui hästi oskad seda võõrkeelt, mida välismaal  

õppides, töötades või vabatahtlikku tööd tehes kasutad,

ning oma keeleoskust parandada.*



Erasmus+ OLS: keeled

Enne välismaale suundumist ja seal viibimise ajal on Sul 

võimalus parandada OLSi abil oma keeleoskust 

järgmistes keeltes:

saksa, inglise, hispaania, prantsuse, itaalia ja hollandi keel.

Kasuta seda võimalust!



Erasmus+ OLS keelekursused: võimalus

Erasmus+ programmis osalejatel on võimalus võtta osa OLS keelekursusest.

Kui Sind on Erasmus+ programmis
osalema valitud,  palutakse Sul läbida

OLS keeleoskuse hindamine.

Logi sisse aadressil
www.erasmusplusols.eu, 

tee läbi OLS keeleoskuse hindamine
ja tutvu oma tulemustega.

Tulemuste põhjal
võid soovida läbida
mõne keelekursuse.

ALUSTA OMA KEELEKURSUST    
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Keelekursus on alati kättesaadav.

Kursusele pääseb ligi
24 tundi ööpäevas, 7 päeva

nädalas.

Keeleoskuse praktiseerimiseks
saad sisse logida igal pool.

Erasmus+ OLS ühildub kõikide 
suuremate brauseritega ja seda 

saab kasutada mobiilsete
seadmete kaudu.

Keeli saab õppida igal pool ja igal ajal



Piiramatud keelekursused kõikidele tasemetele

Läbimurde, suhtlusläve või vaba suhtluse pädevuse tasemel õppurid:
Erasmus+ OLS on kavandatud kõigi jaoks.
Saate valida individuaalselt kohandatud õppeprogrammi tasemetel A1 kuni C2.

 Kursused on piiranguteta:
Sul on juurdepääs kõikidele moodulitele ja keeletasemetele.
Läbi need omas tempos ja enda valitud järjekorras.

Algtasemel 
keelekasutaja

Iseseisev 
keelekasutaja

Vilunud 
keelekasutaja



Paranda oma keeleoskust

Kirjutamine

Rääkimine Kuulamine

Lugemine

Kasuta võimalust oma oskusi parandada!



Läbitöötamiseks on palju erinevaid mooduleid

Igapäevaelu ja töökeskkonna teemad

Hääldusharjutused, salvestised

Iga päev lisatavad videouudised

Grammatikaharjutused



Etteütlused ja kuulamisharjutused











Erasmus+ OLS virtuaalkoolitus: midagi enamat kui lihtsalt 
kursus

Foorum

Tuutorlus-sessioonid

MOOCd
Osale Erasmus+ OLS virtuaalkoolitusel!



Erasmus+ OLS virtuaalkoolitus: foorum

Foorum Erasmus+ OLS hõlmab ka ühisõpet.
Sa ei ole kunagi üksi.

Leia näpunäiteid õppimiseks ja vastused kõikidele oma 
küsimustele.

Pea ühendust teiste Erasmus+ programmis osalejatega, et 
üksteist toetada.

Välismaal viibimise ajal saate jagada oma mõtteid, kogemusi 
ja seda, mida uut olete teada saanud...

Tuutorid aitavad Sind igal sammul. 

Ühine Erasmus+ kogukonnaga!



Erasmus+ OLS virtuaalkoolitus: MOOCd

Osale MOOCdes (avatud e-kursustel) igal nädalal.
Need on avatud kõigile.

Eelregistreeru, klõpsates 
lingile „Virtuaalkoolitus“

Osale MOOC-l ja omanda kasulikke 
oskusi paljudes eri valdkondades

Kui Sul tekib küsimus, 
saad suhelda tuutoriga

Vaata möödunud MOOCde 
videosalvestisi



Tuutorlus-sessioonid

Erasmus+ OLS virtuaalkoolitus: tuutorlus-sessioonid

Kasuta võimalust ühe- kuni kuueliikmelistes
rühmades tuutoriga otse suhelda!

Tuutorid hoolitsevad Sinu konkreetsete 
vajaduste eest.

Mõni tuutorlus-sessioon on temaatiline,
teised võimaldavad Sul ise teema valida.

Hea õnne korral võib isegi võimalik olla 
tuutoriga üks ühele suhelda!



Erasmus+ OLS: naudi õppimist!

Erasmus+ OLS peaks ka rõõmu valmistama.

Õppimine võib olla lõbus!



Mida varem, seda parem!

Mida varem Sa OLS keeleoskuse hindamise läbid,
seda paremini saad end ette valmistada.

Keelekursust saad kasutada
kogu oma Erasmus+ õpirände jooksul.

Õigus kursusel osaleda algab ajal, mil Sa
Erasmus+ OLS keelekursusele esmakordselt sisse logid.



Naudi oma Erasmus+ kogemust välismaal!

Erasmus+
OLS (Erasmus+ veebipõhine 

keeletugi)

Võta sellest ainulaadsest võimalusest maksimum!


