
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

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 keeleoskuse hindamise tulemused ei takista Sul õpirändes osaleda. 



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 keeleoskuse hindamine

OLS keeleoskuse hindamine    on kohustuslik Erasmus+ õpirändes osalejatele, 

kelle peamine õppe-, töö- või vabatahtlikus töös kasutatav keel on 

saksa, inglise, hispaania, prantsuse, itaalia või hollandi keel. 1

Kui oled üliõpilane, on OLS keeleoskuse hindamise läbimine Sinu õpirände eeltingimus. 2

1  välja arvatud asjaomast keelt emakeelena rääkivatele isikutele
2  välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel

Enne Erasmus+ 
õpirände perioodi

Erasmus+ õpirände 
perioodi lõppedes
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Tere tulemast Erasmus+ veebipõhist keeletuge kasutama!

Kui Sind on Erasmus+ programmis
osalema valitud, saad e-kirja

oma kasutajaandmetega.

Logi sisse aadressil  
www.erasmusplusols.eu

Tee läbi OLS 
keeleoskuse hindamine!



Kontrolli oma keeleoskuse taset!

Erasmus+ OLS    keeleoskuse hindamine

Test koosneb 70 küsimusest. 

Selle tegemiseks kulub 

ligikaudu 40–50 minutit.

See on progresseeruv ja kohandatud  
Sinu keeleoskuse tasemele.



Tulemusi näed kohe!

Tulemused esitatakse viivitamata.

B1



Leia oma tase kõigi järgnevate oskuste puhul!

 Tee kindlaks, milline on Sinu järgmiste oskuste tase CEFRi* järgi

* Euroopa keeleõppe raamdokument

Grammatika
(20 küsimust)

Sõnavara
(15 küsimust)









Olulisemad suhtlusfraasid
(15 küsimust)

Kuuldu mõistmine
(10 küsimust)

Loetu mõistmine
(10 küsimust)

Hindamine koosneb järgnevatest osadest:



Algtasemel 
keelekasutaja

Iseseisev 
keelekasutaja

Vilunud 
keelekasutaja



Mis kasu Sa sellest saad?

Võimalus läbida    OLS keelekursus    ning kasutada foorumit,

tuutorlus-sessioone ja MOOCsid soovitatud keeletaseme saavutamiseks.

Sinu keeleoskuse taseme üksikasjalik 

analüüs vastavalt CEFRile

Hindamistunnistus, mis tõendab 

Sinu keeleoskust

Kasuta seda võimalust järgmiste dokumentide 

loomiseks või ajakohastamiseks: 

keelepass;

Europass; 

noortepass.



Mis saab edasi?

Sinu tulemused ei takista Erasmus+ õpirändes osaleda.

OLS keelekursuse   abil saad parandada 

oma keeleoskuse taset.  



Mida varem, seda parem!

OLS keeleoskuse hindamine on kohustuslik Erasmus+ õpirändes osalejatele, kelle peamine 

õppe-, töö- või vabatahtlikus töös kasutatav keel on saksa, inglise, hispaania, prantsuse, 

itaalia või hollandi keel, välja arvatud asjaomast keelt emakeelena rääkivatele isikutele.

Kui oled üliõpilane, on OLS keeleoskuse hindamise läbimine Sinu õpirände eeltingimus, 

välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.

Ole hoolikas, et tähtaega mitte mööda lasta!



Naudi oma Erasmus+ kogemust välismaal!

Erasmus+
OLS (Erasmus+ veebipõhine 

keeletugi)

Võta sellest ainulaadsest võimalusest maksimum!


