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Mis on OLS?

Online Linguistic Support ehk veebipõhine keeletugi toetab 
Erasmus+ õpirändesse minevate õpilaste keeleoskuse

arendamist. 

Selleks pakutakse: 

1) keeleoskuse hindamist enne ja pärast õpirännet 

2) veebipõhise keeleõppe läbimise võimalust

Hetkel on saadaval juba18 erinevat keelt.



OLS ‒ keeleoskuse hindamine

• On kohustuslik kõikidele õpirändele minevatele 
õpilastele, kelle töökeeleks on üks OLSi pakutavatest 
keeltest ja kelle õpirände pikkus on kas 30 päeva (2016 
taotlusvoor) või 19 päeva (2017 taotlusvoor).

• Toimub 2x, nii enne kui pärast õpirännet

• Test koosneb 70 küsimusest, sellele kulub u 50 min.

• On progresseeruv ehk kohaneb testi tegija oskustega.

• Ei takista õpirändes osalemist. 



OLS keeletesti ülesehitus



Milleks?

• Nii õpilasele endale kui saatvale koolile tema 
keeletaseme üksikasjalik analüüs vastavalt Euroopa 
keeleõppe raamdokumendi nõuetele (CEFR)

• Keeleoskust tõendav (mitteametlik!) tunnistus, mida siiski 
ka hiljem kasutada võimalik. 

• Annab stardipositsiooni edasisteks keeleõpinguteks.

• Võimaluse hinnata õpirände mõju keeleoskusele 
arengule. 



OLS ‒ veebipõhine keeleõpe

Võimalik ainult pärast keeleoskuse hindamist

Kui hindamine tehtud inglise keeles, selle tulemus hea, siis 
saab suunata ka kohaliku keele kursusele.

Õppevormid:

Keelekursused

Virtuaalkoolitus



Keelekursused

A1 tase olemas kõikide OLS keelte (18) puhul

A2-B2 tase: DE, EN, ES, FR, IT, NL, PT

C1 tase: DE, EN, ES, FR, IT, NL

On kättesaav 24/7 igal pool, kus on internet.

Saab kasutada ka mobiilsete seadmetega.

Kursuse saab läbida oma tempos sobival ajal (ka õpirändel)

AGA nõuab püsivust (nagu õppimine ikka).



Virtuaalkoolitus

• Foorum – ühisõppevorm neile, kellele üksipüsimine ei 
sobi, tuutorid aitavad, saab kasulikku infot ja tuge.

• MOOCid (avatud e-kursused) – vajalik 
eelregistreerumine, saab vaadata ka eelnevate 
MOOCide salvestusi.

• Tuutorlus-sessioonid – 1-6 inimese grupina, kus saab 
keskenduda igaühe konkreetsele koolitusvajadusele, 
teemad kas etteantud või saab ise määrata.



OLS keelte kasutus



Keeletaseme edenemine



Keeleõppeks kulutatud aeg



Mis juhtub edasi?

• Litsentside arvud fikseeritud lepingus.

• Litsentside arv = 19 ja enam õpirännete arvuga.

• Pärast lepingu sõlmimist suuname litsentsid edasi.

• OLSi kasutamise protsessi kohta on OLS tiim tootnud 

põhjalikud juhendmaterjalid. 

• Õpilastele on juhendid/videogiidid (eesti keeles!)



Tulekul

• Spetsiaalsed kutsehariduse vajadustele vastavad uued 
MOOCid.

• Uus spetsiaalne video Youtube`s kutsehariduse 
õpilastele, kuidas kasutada OLSi.

• Võimalus saada 1 OLS litsents kooli kohta juhendamise 
ja toetamise eesmärgil (läbirääkimised käivad)

• Spetsiaalselt VET koolidele disainitud webinar tulekul

Olemas: OLSi promo
http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2016/12/OLS-
promotion-package-for-NAs-BENs-December-2016.pdf.




