COVID-19 i OLS
W związku z wybuchem epidemii COVID 19 i związanymi z nią obostrzeniami, wiele osób
uczestniczących w programie Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności było
zmuszonych do przerwania, odwołania, przełożenia lub zmiany ich obecnej lub
planowanej mobilności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników podjęto
szereg środków mających na celu złagodzenie wpływu pandemii na rozwijanie
umiejętności językowych uczestników i umożliwienie im korzystania z kursów językowych
OLS, niezależnie od tego, jaki wpływ na ich mobilność ma obecna sytuacja.
Dla uczestników, których mobilność już się rozpoczęła i którzy mają już dostęp
do OLS:


Dostęp do kursu językowego OLS zostanie przedłużony o 4 miesiące po
zakończeniu ich mobilności. Pozwoli to na dalsze korzystanie z kursu językowego
OLS w obecnej sytuacji.

Dla uczestników, których mobilność powinna była się rozpocząć, ale nie
rozpoczęła się i którzy nie mają jeszcze dostępu do OLS:




Zaleca się, aby od teraz zapraszać uczestników, których mobilność powinna była
się rozpocząć.
Podczas wypełniania swojego profilu uczestnicy powinni wpisać pierwotne daty
planowanej mobilności.
Kurs językowy OLS zostanie przedłużony o 4 miesiące po zakończeniu rzeczywistej
mobilności.

Dla uczestników, których mobilność zbliża się którzy nie mają jeszcze dostępu
do OLS:






Zaleca się, aby już teraz zaprosić uczestników, których mobilność planowana jest
w 2020 roku, aby mogli skorzystać z kursu językowego OLS.
W przypadku opóźnienia lub przełożenia mobilności, możliwość skorzystania z
kursu językowego OLS zostanie przedłużona, tak aby uczestnicy mogli nadal
korzystać z kursu do czasu powrotu z rzeczywistej mobilności.
Jeśli ich mobilność zostanie ostatecznie odwołana, nadal będą mogli w pełni
korzystać z tego doświadczenia nauki języka.
W przypadku pojawienia się dodatkowych nieprzewidzianych zmian w planowanej
mobilności w związku z sytuacją COVID-19 w 2020 r., Narodowa Agencja zapewni
licencje OLS wymagane do zaspokojenia potrzeb.

Na stronie OLS w pomocy technicznej pojawiła się nowa sekcja „COVID-19”, która w
miarę rozwoju sytuacji będzie stale aktualizowana. Planowane są również dodatkowe
sesje tutorskie związane z tematami COVID-19.
Więcej informacji bezpośrednio na stronie https://support.erasmusplusols.eu/hc/pl .

