
Інформаційна онлайн-сесія: Віртуальні обміни Erasmus+ з можливістю 

фінансування. 

 

Віртуальні обміни Erasmus+ – це онлайн-діяльність «від людини до людини», 

яка сприяє міжкультурному діалогу та розвитку м’яких навичок. Вони дають 

змогу кожній молодій особі отримати доступ до високоякісної міжнародної та 

міжкультурної освіти (як формальної, так і неформальної) без потреби 

фізичної присутності. У деяких випадках вони можуть підготувати, поглибити 

та розширити фізичні обміни, а також створити новий попит на них. 

Віртуальні обміни відбуваються в невеликих групах і завжди модеруються 

кваліфікованим ведучим. Віртуальні обміни можна легко інтегрувати в 

молодіжні проєкти (неформальна освіта) або курси вищої освіти. Усі проєкти 

в рамках цього конкурсу залучатимуть як організації, так і учасників з країн-

членів ЄС, із третіх країн, пов’язаних із програмою, а також із третіх країн, не 

пов’язаних із програмою. 

Що передбачають віртуальні обміни? 

 Онлайн-зустрічі між молодими людьми; 

 Популяризація міжкультурного діалогу; 

 Розвиток м'яких компетентностей; 

 Доступ до якісної міжнародної та міжкультурної освіти; 

 Формальна та неформальна освіта; 

 Невеликі групи учасників – модерація підготовленим ведучим; 

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunity-2022-06-15_en


 Мають бути легко інтегровані в молодіжні проєкти неформальної освіти 

чи курси закладів вищої освіти. 

Завдання: 

 Заохочення до міжкультурного діалогу з країнами партнерами 

та посилення толерантності через онлайн-взаємодію; 

 Популяризація різних типів віртуальних обмінів, що дозволяють 

більшій кількості молодих людей отримувати міжкультурний та 

міжнародний досвід; 

 Розвиток критичного мислення та медіаграмотності, особливо щодо 

користування Інтернетом та в соціальних медіа; 

 Вдосконалення цифрових та м'яких компетентностей здобувачів освіти, 

молодих людей та молодіжних працівників; 

 Популяризація громадянства та спільних цінностей свободи, 

толерантності та недискримінації через освіту; 

 Посилення молодіжного компоненту у співпраці ЄС з країнами 

партнерами. 

Очікувані результати: 

 Широкий перелік діяльності та тематик з обов'язковим навчальним 

компонентом; 

 Онлайн-дискусії (як частина молодіжного проєкту); 

 Навчання молодіжних працівників; 

 Онлайн-дискусії (як частина освітнього курсу); 

 Тренінги чи підвищення кваліфікації працівників ЗВО; 

 Інтерактивні відкриті онлайн-курси (фокус на крос-кордонні обміни). 

Інформаційна онлайн-сесія пройде 15 червня 2022 року з 15:00 до 18:00 за 

Київським часом. 

Мета цієї інформаційної сесії – надати інформацію про конкурс пропозицій та 

дати можливість поставити запитання. 

Усі охочі можуть отримати доступ до події за посиланням. 

https://webcast.ec.europa.eu/erasmus-virtual-exchanges-infoday-on-2022-call-for-proposals-2022-06-15

