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1  Wstęp 

Witaj w podręczniku użytkownika, którego zadaniem jest przekazanie wszystkich informacji na temat 

platformy Erasmus+ Wsparcie Językowe Online (OLS), aby nauczyć Cię, jak z niej korzystać przed, 

podczas oraz po ukończeniu mobilności Erasmus+. Strona OLS oferuje kursy językowe online, które 

dostępne są dla studentów, stażystów, wolontariuszy EVS oraz osób uczących się w ramach 

kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). 
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2  Dostęp i połączenie z platformą Erasmus+ OLS 

Jeżeli Twoja instytucja wysyłająca/organizacja koordynująca udzieli Ci licencji do wzięcia udziału w 

kursie językowym, po uzupełnieniu pierwszego testu biegłości językowej otrzymasz e-mail z 

zaproszeniem do rejestracji na kurs językowy online. Po otrzymani zaproszenia będziesz miał/-a 

dostęp do kursu poprzez zalogowanie się na platformie Erasmus+ OLS przy użyciu tych samych 

danych logowania, z których korzystałeś/-aś podczas testu biegłości językowej. 

 

Zauważ: Mogłeś/-aś już otrzymać licencję na kurs językowy w ramach kilku mobilności. Jeśli 

otrzymasz dodatkowy dostęp do kursu językowego w ramach swojej nowej mobilności i dla tego 

samego języka do nauki, Twoje postępy zostaną zapisane, a dostęp do kursu zostanie przedłużony 

o nowy okres mobilności. 
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3  Mój kurs językowy OLS 

3.1 Tworzenie własnej ścieżki kształcenia 

Kiedy po raz pierwszy zalogujesz się do platformy Erasmus+ OLS, zostaniesz poproszony/-a o 

udzielenie odpowiedzi na szereg pytań opracowanych w celu stworzenia swojej spersonalizowanej 

ścieżki kształcenia. Twoje odpowiedzi w zestawieniu z wynikami Twojego pierwszego testu biegłości 

językowej pomogą określić informację, które pojawią się na Twojej stronie głównej oraz wpłyną na 

Twój sposób poruszania się po ćwiczeniach, tworząc tym samym Twoją spersonalizowaną ścieżkę 

kształcenia. 

Jednakże stworzenie ścieżki kształcenie nie jest obowiązkowe i jeśli zdecydujesz się rozpocząć kurs 

językowy bez wykonania analizy potrzeb, możesz do niej wrócić później. 

 

Zauważ: Jeżeli uczestniczysz w kursie językowym OLS w języku lokalnym, będziesz poproszony/-a o 

dokonanie samooceny swojego poziomu języka, ponieważ rozwiązywałeś/-aś pierwszy test 

biegłości językowej w innym języku. 
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3.2 Poruszanie się po swoich lekcjach 

Na stronie głównej kursów językowych Erasmus+ OLS dostępne są zajęcia oraz inne narzędzia, takie 

jak Twój profil, historia, punktacja oraz różne opcje pomocy. 

Tutaj będziesz mógł/mogła również przeglądać swoją ścieżkę kształcenia. 

 

Zauważ: Niektóre funkcje na platformie dostępne są tylko dla wybranych języków do nauki, więc 

Twoja strona główna może być inna dla różnych kursów językowych. Aby zapoznać się z zajęciami, 

do których masz dostęp w języku do nauki, przeczytaj ten dokument. 

http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2016/06/PDF_available_languages_PL.pdf
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3.2.1 Moja spersonalizowana ścieżka kształcenia 

Na stronie głównej wyświetlane są wyniki Twojego pierwszego testu biegłości językowej lub Twojej 

samooceny i na tej podstawie zasugerowane zostaną Ci pierwsze zajęcia rozpoczynające Twoją 

indywidualną ścieżkę kształcenia. Ścieżka kształcenia zostanie spersonalizowana względem Twoich 

potrzeb i zainteresowań i poprowadzi Cię ona przez Twój kurs językowy. Aktualizacja swojej ścieżki 

kształcenia, którą możesz wykonać w dowolnym czasie, odświeży zawartość ćwiczeń, dając Ci 

możliwość odkrywania nowych treści. 

Strona główna jest ustawiona domyślnie, aby pokazywać zakładkę „Moja ścieżka kształcenia”. 

Istnieją dwa możliwe sposoby wyświetlania zakładki: horyzontalny, w którym możesz kliknąć strzałkę 

w lewo lub w prawo, aby poruszać się po stronie, oraz lista, która pokazuje wszystkie Twoje zajęcia w 

formie listy. 
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3.2.2 Wszystkie lekcje (dowolna nawigacja) 

Zakładka „Wszystkie lekcje” daje Ci bezpośredni dostęp do wszystkich źródeł naukowych dostępnych 

na platformie Erasmus+ OLS. 

Jeżeli nie wykonałeś (-aś) analizy potrzeb podczas pierwszego logowania na platformie, na Twojej 

stronie głównej wyświetlać się będzie domyślnie zakładka „Wszystkie lekcje”. Masz zatem pełną 

dowolność w wyborze modułów do samodzielnej nauki. Możesz też dowolnie poruszać się po 

platformie. 
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3.3 Dostępne zajęcia 

W zależności od języka do nauki, dostępnych jest maksymalnie pięć rodzajów zajęć. Możesz dowolnie 

przechodzić z jednego zajęcia do drugiego w oparciu o swoje cele oraz poziom biegłości językowej. 

• Zakładki „Moja ścieżka kształcenia” i „Wszystkie lekcje” dają Ci dostęp do modułów do 

samodzielnej nauki.  

• „Sesje szkoleniowe” zawierają dwa rodzaje zajęć: wirtualne klasy oraz MOOC - masowe 

otwarte kursy online. 

• Biblioteka MOOC daje Ci darmowy dostęp do wszystkich sesji MOOC, które były uprzednio 

transmitowane na żywo. 

• „Forum” jest miejscem komunikacji z innym uczestnikami. 

• „Newsy” to sekcja zawierająca widea i artykuły. 

3.3.1 Moduły kursu językowego 

3.3.1.1 Moduł „Słownictwo” 

A. Nauka lekcji 

Aby wybrać lekcję, kliknij w jej tytuł lub obraz. Wykres kołowy po prawej stronie zmieni się na zielony 

i/lub czerwony w zależności od liczby zajęć, w jakich bierzesz udział oraz wyników testu 

podsumowującego. 
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B. Jak to działa? 

Po kliknięciu w temat wyświetli się animacja, dla której podświetlone zostały kluczowe słowa i 

wyrażenia. Każda animacja składa się z grupy ćwiczeń, które umożliwiają szybką powtórkę oraz 

przećwiczenie docelowego słownictwa. 
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Zalecamy trzy ćwiczenia dla każdej animacji: 

• „ćwiczenia z rozumienia” sprawdzające Twoje zrozumienie konwersacji 

• ćwiczenia z „dyktanda i ortografii” skupiające się na ortografii i pisowni kluczowych słów 

z konwersacji oraz  

• „ćwiczenia z wymowy” pomagające poprawnie wymawiać słowa i zdania, których się 

nauczyłeś (-aś). Ćwiczenia wymagają użycia słuchawek wyposażonych w mikrofon.  
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C. Jak wykorzystać listę słownictwa? 

Zakładka „Lista słownictwa” umożliwia dostęp do listy słownictwa (zawierającej słowa i zwroty), 

którego będziesz się uczył (-a) podczas lekcji. Znajdują się tutaj również definicje wszystkich słów i 

zwrotów i możesz zapisać wybrane z nich, klikając w „gwiazdkę” po lewej stronie słowa/zwrotu. 

 

D. Test podsumowujący 

Celem testu podsumowującego jest sprawdzenie, czy poprawnie przyswoiłeś (-aś) słowa i wyrażenia, 

których uczyłeś (-aś) się na lekcji. Pod koniec testu otrzymasz swoją punktację oraz poprawne 

odpowiedzi pytań, na który źle odpowiedziałeś (-aś). Po ukończeniu testu podsumowującego możesz 

powrócić do listy słownictwa dla lekcji, której się uczyłeś/-aś. Zauważysz, że obok poprawnie 

napisanych słów wyświetli się znak „√” oraz znak „X” obok słów, z którymi masz problem. 
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3.3.1.2 Moduł „Gramatyka” 

A. Nauka lekcji 

Aby wybrać konkretną lekcję, kliknij w jej tytuł lub obrazek. W zależności od języka do nauki, możesz 

wybrać takie tematy gramatyczne, jak czasy gramatyczne, przymiotniki, rodzajniki lub składnia. 
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B. Zasady gramatyki i ćwiczenia 

Kliknij w tytuł sekcji, aby uzyskać do niej dostęp. Następnie wyświetli się zasada gramatyczna dla 

danej lekcji. Każdej zasadzie gramatycznej towarzyszą różne ćwiczenia służące do przećwiczenia 

danej zasady gramatycznej w komunikatywnym kontekście. Aby przejść do ćwiczenia, wystarczy 

kliknąć w numery wyświetlające się na pasku menu. 
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3.3.1.3 Moduł „Wymowa” (wyłącznie dla kursu języka angielskiego) 

Moduł „Wymowa” pozwala na rozwinięcie umiejętności mówienia, w tym wymowę angielskich 

samogłosek, spółgłosek oraz dwugłosek. Do każdego dźwięku dołączony jest przykład, jak również 

jego transkrypcja fonetyczna. Zalecamy, abyś obejrzał/-a wideo i spróbował/-a naśladować te dźwięki 

i słowa. 

3.3.1.4 Moduł „Argumentacja” 

Moduł „Argumentacja” jest to kurs opracowany, aby nauczyć Cię wyrażać swoje pomysły i 

konstruować przekonujące argumenty. Opracowany został na podstawie przykładów z życia 

codziennego, co pozwala na naukę powszechnie używanych wyrażeń w zakresie tematów takich jak 

praca, małżeństwo, polityka, rozrywka, itp. Moduł jest dostępny wyłącznie dla poziomów od B1 

(średnio zaawansowany) do C1 (zaawansowany). 

Poniżej przedstawiamy zalecenia, w jaki sposób najlepiej uzupełniać moduły: 

• Obejrzyj wideo: zanurz się w języku i postanów nad nim popracować, z napisami lub bez. 

Kliknij w słowa, aby wyświetlić znaczenie nowych wyrażeń z animacji. 

• Poszerz swój zasób słownictwa: „Lista słownictwa” zawiera listę kluczowych słów, jak 

również ich definicje, tak abyś mógł/mogła poszerzyć swoją wiedzę z języka. 

• Sprawdź swoje rozumienie: sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując ćwiczenia z rozumienia i 

słownictwa. 

• Udziel swojej opinii na dany temat: sekcja „Uzupełnienie” została opracowana dla 

nauczycieli i grupy uczniów w celu stymulacji dyskusji oraz wymiany pomysłów. 
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3.3.1.5 Moduł „Zawody”  

Moduł „Zawody” przeznaczony jest dla uczestników, którzy w pierwszym teście biegłości językowej 

osiągnęli przynajmniej poziom B1. Oferuje on bardziej wyspecjalizowane tematy bezpośrednio 

związane ze środowiskiem profesjonalnym i zawiera tematy takie jak „bankowość”, „kursy 

zawodowe”, „korespondencja”, czy „spotkania”. Słownictwo oraz ćwiczenia zawarte w tym module 

zostały specjalnie zaadaptowane do realiów świata zawodowego.  

 

Każdej lekcji towarzyszą ćwiczenia z rozumienia, dyktanda oraz ortografii. Ta sekcja opiera się na tej 

samej strukturze, co w module „słownictwa”, który opisany jest powyżej. 
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3.3.2 Sesje szkoleniowe 

„Sesje szkoleniowe” składają się z 2 modułów i są dostępne na stronie głównej: 

• MOOC - masowe otwarte kursy online to interaktywne widea edukacyjne stworzone 

przez tutorów, którzy są native-speakerami. Podczas lekcji dostępna jest funkcja czatu z 

tutorem, jak również z innymi uczestnikami; 

• wirtualne klasy to 30-minutowe lekcje online z tutorem i innymi uczestnikami Erasmus+ 

OLS. Każda lekcja prowadzona jest przez doświadczonego tutora (oraz native speakera). 

Podczas lekcji masz okazję ćwiczyć umiejętność mówienia, być poprawianym (-ą) oraz 

utrwalać wiedzę zdobytą na platformie OLS. Możliwa jest również interakcja z innymi 

uczestnikami (maksymalnie do 6 osób). 
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W panelu sesji szkoleniowych będziesz mógł/mogła przeglądać zaplanowane wirtualne klasy oraz 

MOOC – masowe otwarte kursu online. Gdy tylko znajdziesz kurs, który Cię interesuje, kliknij w 

„Rejestracja”. 
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Klasa zostanie otwarta na 10 minut przed rozpoczęciem sesji. Aby wejść do klasy, kliknij w „Dostęp 

do klasy”. 

 

3.3.2.1 Sesje MOOC na żywo – masowe otwarte kursy online 

Każda sesja poświęcona jest konkretnemu tematowi opracowanemu, aby pomóc Ci w 

komunikowaniu się podczas mobilności Erasmus+. Tematy i poziomy sesji zostaną wyświetlone w 

panelu w każdym tygodniu. Sesje odbywają się naprzemiennie dla poziomów A, B i C. 

Możesz wziąć udział w tylu sesjach MOOC – masowych otwartych kursów online, ile tylko chcesz, pod 

warunkiem, że jesteś zarejestrowany (-a). Do rejestracji na MOOC – masowe otwarte kursy online nie 

potrzebne są żadne kredyty. 
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Podczas MOOC – masowych otwartych kursów online będziesz miał/-a możliwość czatu ze swoim 

tutorem oraz innymi uczestnikami – możesz na przykład poprosić o wyjaśnienie konkretnego tematu 

lub wyrażenia. 

3.3.2.2 Wirtualne klasy 

Wirtualne klasy pozwalają Ci ćwiczyć umiejętność mówienia poprzez interakcję z tutorem oraz innymi 

uczestnikami Erasmus+ OLS. Podziel się swoimi doświadczeniami i skorzystaj z indywidualnej korekty 

i informacji zwrotnej podczas lekcji w maksymalnie sześcioosobowej grupie! Podczas tych sesji 

możesz brać udział w grach, debatach, odgrywaniu ról, stymulujących ćwiczeniach i wielu innych. 

Zajęcia te pomogą Ci doskonalić wymowę, słownictwo, jak również rozwinąć swoją pewność siebie 

podczas rozmowy. 

Masz wybór pomiędzy następującymi klasami: 

• klasy tematyczne: tutor wybiera temat dla danej klasy oraz  

• klasy wolnego wyboru: uczestnicy wybierają temat dla klasy na początku sesji. 
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3.3.2.3 Kwestie organizacyjne i rejestracja 

A. Kredyty 

Każda wirtualna klasa trwa 30 minut i może w niej brać udział nie więcej niż 6 uczestników. Na każdą 

30-minutową wirtualną klasę potrzebny jest jeden kredyt. Liczba przydzielonych Ci kredytów jest 

proporcjonalna do liczby tygodni Twojego okresu trwania mobilności. Dwa tygodnie mobilności dają 

Ci prawo do jednego kredytu, który możesz wykorzystać w dowolny sposób. 

 

B. Rejestracja 

Klasy uporządkowane są według języka i poziomu (A, B i C) oraz dostępne pomiędzy 09:00 i 16:00 

(UTC + 1; UTC + 2 czasu letniego środkowoeuropejskiego). Rejestracja musi zostać dokonana na 24 

godziny przed klasą. 

Liczba uczestników wirtualnej klasy jest ograniczona do sześciu. W swoim panelu zawsze możesz 

sprawdzić, czy dostępne są jeszcze miejsca w klasie tematycznej, która Cię interesuje.  

C. Sprzęt 

Zauważ, że aby w pełni skorzystać z wirtualnych klas, potrzebne są słuchawki z mikrofonem oraz 

kamera internetowa. 
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3.3.3 Biblioteka MOOC 

Możesz obejrzeć uprzednio nagrane sesje MOOC – masowych otwartych kursów online, wybierając 

sekcję „Biblioteka MOOC”. Są one uporządkowane według poziomu: od poziomu A do C. Możesz je 

oglądać tak często, jak tylko chcesz. 

 

3.3.4 Forum 

„Forum”, dostępne z paska zadań na Twojej stronie głównej, jest miejscem wymiany pomysłów z 

innymi uczestnikami i tutorem w języku do nauki. Możecie podzielić się tu swoją wiedzą i 

doświadczeniami, pomagać innym uczestnikom oraz sugerować nowe tematy do dyskusji. Aby mieć 

pewność, że cała społeczność Erasmus+ OLS ma pożytek z Twoich pytań i odpowiedzi, prosimy o 

przesyłanie pytań w języku do nauki (lub w języku angielskim dla uczestników na poziomie A).  
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3.3.5 Newsy 

Moduł „Newsy” pozwala Ci rozwinąć umiejętności rozumienia poprzez śledzenie aktualnych 

wydarzeń ze świata. Nasza baza jest regularnie aktualizowana o nowe artykuły i widea, w tym 

najnowsze wiadomości i aktualne wydarzenia. 
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Przeglądaj artykuły i klikaj w podkreślone słowa, aby poznać ich definicję i tłumaczenie.  Opcja „Quiz” 

pozwala Ci sprawdzić, czy dobrze zrozumiałeś (-aś) artykuł. 

 

Widea dostępne są z napisami w języku do nauki. Kliknij w słowa z napisów, aby poznać ich 

znaczenie. Do niektórych nagrań wideo dołączony jest quiz.  

3.4 Język interfejsu 

Aby móc przeglądać platformę OLS w innym języku, możesz zmienić język interfejsu, klikając w 

rozwijane menu na górze strony.  

3.5 Pomoc 

Ze strony głównej posiadasz dostęp do opcji pomocy, których celem jest dostarczenie szczegółowych 

informacji o platformie. Zalecamy skorzystać z wycieczki z przewodnikiem, która zaprezentuje Ci 

wszystkie opcje dostępne na kursach językowych OLS. 

Możesz również kontrolować swoją historię i dokładnie śledzić swój postęp z poszczególnych lekcji, 

przejrzeć statystyki i oczywiście edytować swój profil. 
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4  Zaświadczenie o udziale w kursie językowym 

W momencie ukończenia okresu dostępu do kursów językowych OLS otrzymasz wiadomość e-mail 

zawierającą plik PDF z zaświadczeniem o udziale w kursie językowym.  Ewentualnie możesz je pobrać 

na stronie startowej platformy OLS po kliknięciu w „Zaświadczenie o udziale w kursie językowym” 

na górze strony. Zaświadczenie podaje liczbę godzin, które spędziłeś/-aś uczestnicząc w kursie 

językowym Erasmus+ OLS. Pamiętaj, że zapisywane są jedynie pełne godziny. 

Mamy nadzieję, że Twoje doświadczenie z kursem językowym 

Erasmus+ OLS zakończy się sukcesem! 


