
Поштоване колегинице и колеге,  

 

Имамо изузетне новости које се тичу нове ОЛС платформе (електронске платформе за учење 

језика доступне учесницима Еразмус+ пројеката мобилности). 

Најљубазније вас молимо да овај мејл проследите свим заинтересованим особама на вашим 

одсецима.  

Две најважније новине су:  

1. Поред студената, платформу може користити и особље високошколских установа које иде 

на мобилност;  

2.  Платформу могу користити студенти и особље високошколских установа у оквиру КА131 

пројеката мобилности за област високог образовања и у оквиру КА171 пројеката 

мобилности за област високог образовања са трећим земљама које не учествују 

пуноправно у Програму (првих 12 региона).  

3. ОЛС је саставни део веће платформе под називом EU Academy и има два дела:  

  

- Core restricted area је резервисан за учеснике у Еразмус+ програму и нуди више 

функционалности и материјала за учење.  

- Open Area садржи основне материјале за учење језика и свако ко жели да учи језик може 

јој приступити (то не мора да буде учесник Еразмус+ пројекта).  

 

Учесницима мобилности установе, тј. њихове ОЛС контакт особе, неће морати да  додељују 

лиценце за учење језика. EU Academy платформа ће имати аутоматизовану опцију доделе 

лиценци за Core restricted area. Очекује се да ће сви учесници пројеката мобилности који су 

унети у Beneficiary Module аутоматски бити „уписани“ и на OLS платформи и да ће тако моћи 

да приступе садржајима када се на платформу пријаве са својим EU налогом. 

 

Ипак, пошто је платформа још увек у развоју и аутоматска додела лиценци није у функцији 

(тренутно Безамолили бисмо вас да студентима/особљу које креће на мобилност у скоријем 

периоду - пошаљете мејл и да их усмерите на који начин да започну учење језика на овој 

платформи: 

 

Кораци које учесници мобилности треба да следе:  

1. Да отворе Eulogin налог (ако га већ имају, могу да га користе) да би приступили EU 

Academy платформи. Појашњење је садржано у мини-курсу доступном на  

страни: https://academy.europa.eu/courses/welcome-to-the-eu-academy. 

 

2. На следећем линку да кликну на Join  

Community: https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-

overview.php?title=learn-a-new-language и да након давања сагласности и прихватања 

колачића кликну на Placement Test, па на Enroll - где ће прво да тестирају знање језика и 

онда да приступе материјалима.  

 

3.Када желе да приступе курсу директно, треба да следе претходни линк, одаберу жељени 

језик, а затим да кликну на Resume или да му приступе кроз свој Dashboard путем 

линка: https://academy.europa.eu/my одабиром језичке заједнице за коју су се претходно 
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https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-new-language
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одлучили. 

 

 

Платформа нуди могућност да учесник мобилности више пута (кад год пожели) уради тест 

процене знања језика како би знао да ли напредује.  

 

Подсећамо, и даље важи услов који је садржан у уговору са учесницима за одлазак на 

мобилност за све студенте и дипломце у пројектима високог образовања КА131, а од ове 

године и за пројекте КА171, а чија мобилност траје најмање 14 дана, да је обавезна 

провера знања језика мобилности (уколико је доступан) пре периода мобилности, осим у 

посебно оправданим случајевима. Завршна процена знања више није обавезна. 

 

Ограничења и у погледу броја језичких курсева не постоји. Учесници мобилности, поред 

језика мобилности земље у коју иду, могу учити и било који други језик(е) који желе. 

 

Од јесени 2022. доступни су MOOCs са материјалима за учење следећих језика: енглески, 

немачки, француски, италијански и шпански до нивоа Б2 и уводни MOOCs за преостала 22 

језика.  Од пролећа 2023. године – очекујe се постављање материјала за преостале језике и 

материјала за друге нивое како би се покрили сви језици Еразмус+ пуноправних учесница 

програма. 

 

Молимо вас да охрабрите учеснике Е+ пројеката мобилности са ваших установа да користе 

OLS платформу и уче језике зарад припреме за и током трајања мобилности како би, на 

најбољи начин, искористили своје Еразмус+ искуство.  

 

Подсећамо и да на платформи постоји и секција са честим питањима која се допуњује 

информацијама  

 

(FAQ):https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/faq/category.php?id=8. 

 

 

 

https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/faq/category.php?id=8

