
КА1. Віртуальні обміни 
у сферах вищої освіті та молоді



Платформа результатів проєктів:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/

СФЕРИ ТА КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ (Key Action)

КА1: 
Mobility/ 

навчальна 
мобільність

KA2: Cooperation
among 

organisations and 
institutions/

Співпраця

КА3: 
Support to 
reforms/ 

Підтримка 
реформ

Jean 
Monnet 
Action/ 

Жан Моне

Вища 
освіта

ОСВІТА: 

шкільна освіта, професійна 
(професійно-технічна) та 

фахова передвища освіта, 
вища освіта, 

освіта дорослих

ПРОФЕСІЙНА 
ПІДГОТОВКА

МОЛОДЬ СПОРТ

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/


Міжнародний вимір
Програми Еразмус+ 2021-2027 рр.

Країни-члени Еразмус+ 
=> держави-члени ЄС та 
треті країни, асоційовані 
до Програми Еразмус+

Країни-партнери Еразмус+ 
=> треті країни, НЕ 
асоційовані до Програми 
Еразмус+



КРАЇНИ-ЧЛЕНИ* КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ**

Держави-члени ЄС (27):

Австрія, Бельгія,  Болгарія, Греція, Данія, 

Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, 

Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, 

Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, 

Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, 

Франція, Хорватія, Чехія, Швеція

Треті країни 

асоційовані до Програми (6):

Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, 

Північна Македонія, Сербія, Туреччина

*Держави-члени ЄС, треті країни асоційовані до Програми

Треті країни світу

не асоційовані до Програми (incl. the UK)

14 Регіонів!!!

Регіон 2: Східне Партнерство (6) Азербайджан, 

Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, 

територія України (визнана міжнародним правом

**треті країни не асоційовані до Програми

Країни учасниці Програми ЄС Еразмус+

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries



Віртуальні обміни

Що це:

• Он-лайн події контактів 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 фасилітатором

• Мають бути легко інтегровані в молодіжні проєкти неформальної освіти чи курси
закладів вищої освіти.

Ідея пішла від Паризької Декларації 2015 р.: Promotion of social, civic and intercultural competences,
and enhancement of critical thinking and media literacy.



Завдання

• Заохочення до міжкультурного діалогу з країнами партнерами та

посилення толерантності через взаємодію он-лайн

• 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 студентів, 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

• Он-лайн дискусії (як частина молодіжного проєкту)

• Навчання молодіжних працівників

• Он-лайн дискусії (як частина освітнього курсу)

• Тренінги чи підвищення кваліфікації працівників ЗВО

• Інтерактивні відкриті он-лан курси (фокус на крос кордонні обміни)

• На основі вже впроваджених інструментів та платформ!

• Учасники повинні бути з країн, організації яких є в партнерстві

Детальніше в Керівництві до Програми: https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/virtual-exchanges

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/virtual-exchanges


Moderated Interacion



Moderated Interacion



Приклади проєктів

Training for Youth Organisations
The aim of this training is to introduce youth workers to Virtual Exchange
through project based and experiential learning.

Advanced Training for developing Transnational 

Virtual Exchange Projects

Partnering educators work together to enrich and adapt their 

existing courses implementing Virtual Exchanges



Приклади проєктів

• Katarzyna is a senior lecturer at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, teaching 
both general English and English for specific purposes. Earlier this year, she involved her 
tourism graduate students in a Transnational Virtual Exchange Project (TEP) with her 
colleagues: Ivonne, based in the Netherlands and Judit, based in Finland. Katarzyna had 
already done some training to develop Virtual Exchanges under the Erasmus+ Virtual 
Exchange project and felt very inspired to try it out herself.

• “I was struck by how there can be cultural clashes and misunderstandings even between 
students of neighbouring countries, like Poland and Germany. I learned in the training 
how students can use Virtual Exchange (VE) to overcome this and learn how to get to 
know each other. After all, if you want to do business or any other type of international 
collaboration, you need to understand your partners.”

• The collaborative project between Katarzyna’s tourism students, Ivonne’s business 
students and Judit’s language students went very well: “This tourism, business and 
language collaboration worked very well and all sides learned a lot from the other,’ she 
says.

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/exchanges_en

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/basic-training-developing-transnational-virtual-exchange-projects_en
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/exchanges_en


Приклади

(Відео) ресурси: https://www.youtube.com/watch?v=Ay3itSBRh3o



Приклади

(Відео) ресурси: https://www.youtube.com/watch?v=Ay3itSBRh3o



Приклади

(Відео) ресурси: https://www.youtube.com/watch?v=Ay3itSBRh3o



Приклади
(Відео) ресурси: https://www.youtube.com/watch?v=Ay3itSBRh3o



Яке агентство координує

Централізований конкурс

• Централізовані конкурси (centralized actions) координує Європейське виконавче
агентство з питань освіти і культури – European Education and Culture Executive Agency
(ЕАСЕА) – за посиланням тут.

• Платформа ЄС для конкурсів, що координуються ЕАСЕА: реєстрація на профілю
організації (РІС), оголошення конкурсів, тренінгів, пошуку партнерів, завантаження
аплікаційних форм, подання проєктів, отримання результатів, підписання грантової
угоди тощо Funding and Tendering Opportunities Portal (FTOP) – за посиланням тут.

За уточненнями та деталізацією можна звертатись за ел.поштою:
EACEA-EPLUS-VIRTUAL-EXCHANGES@ec.europa.eu

• Організації – виграють проєкт!
• Індивідуальні особи запрошуються реєструватись для участі!

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
mailto:EACEA-EPLUS-VIRTUAL-EXCHANGES@ec.europa.eu


Ролі та організації

• Координатор: організація-заявник від імені партнерства – з країни-члена
Програми*: державна/приватна організація, що працює у сферах вищої
освіти чи молоді (неформальна освіта); асоціації чи об'єднання ЗВО,
асоціації ректорів, вчителів, студентів. ЗВО мають мати сертифікат Хартії
Еразмус у вищій освіті – ECHE.

• Партнери: будь які організації, які беруть активну участь в діяльності
проєкту і включені в бюджет.

• Асоційований партнер: організації, що долучаються до діяльності проєкту.
Не можуть отримувати фінансування.

Партнерами та асоційованими партнерами можуть бути: державна/приватна
організація, що працює у сферах вищої освіти чи молоді (неформальна освіта); асоціації
чи об'єднання ЗВО, асоціації ректорів, вчителів, студентів. ЗВО з країн-членів Програми*
мають мати сертифікат Хартії Еразмус у вищій освіті – ECHE.



• Тривалість проєкту: 3 роки – 36 міс.

• Сума гранту: макс. 500 000 євро (95% вартості проєкту) – зарплата,
мобільність, обладнання, субпідряд

• Реальні витрати

• Кінцевий термін подання заявок:

22 лютого та 20 вересня 17.00

(за часом в Брюсселі)

Відео та інші ресурси – тут can
be involved as full

Деталі про конкурс та подання заявок 
- ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH

Для натхнення приклади – тут

Тривалість, грант, дедлайн, склад партнерів

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-30-november-2021-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-virt-exch-ndici;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://europa.eu/youth/sites/default/files/eyp/eve/attachments/ec-01-21-404-en-n_final.pdf


Реєстрація на порталі – подання заявки

Кроки, необхідні для участі в конкурсі:

• Create an ACCOUNT - LOGIN (якщо не створений, то створити логін та
зареєструватись на Порталі)

• Find an OPPORTUNITY (визначитися на порталі з Програмою Еразмус+ та напрямом)
• Register your ORGANISATION (якщо ЗВО не зареєстрований, то зареєструвати

профіль ЗВО)
• Applicant should Submit PROPOSAL (подати заявку на конкурс через Інтернет ресурси

Порталу, заповнивши відповідні до типу проєкту шаблони, як правило, е-пакет
(частина А, яка формується в системі, та частина В, яка формується за шаблоном та з
додатками – все у зазначених форматах довантажується в системі). Online Manual

• Annotated Grant Agreement: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1
https://ecas.ec.europa.eu/cas/oauth2/authorize?client_id=2kAMiBKVhNNv5Z1prCLSN8MvMKLOvt2lWcRhkzWFjJGhnC14ODTMd7aKnS0gtceZXhKVEeFXrgj95zqckkVF7E-Jj71zxYb8yrKQaSDgC0k5O&redirect_uri=https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/&response_type=id_token&scope=openid email profile&state=3bb38265be654af986e95355ccec7f67&nonce=046ad4b6f20949778b8c95cb476faecd&req_cnf=eyJrdHkiOiJFQyIsImNydiI6IlAtMjU2IiwieCI6InJ4WnZiaXU4MDVFbUJNUzlacGtRUjN3bm42dGNWeU9TN00xVGgwVm5zYVEiLCJ5IjoibkxJb1hlNUhONmQ3Mzl1T1l4QWw0Z3UtREhSMUJxTnBMcFZZbDMxTTQwSSJ9
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf


Коли початок?



Аплікаційна форма



Критерії присудження гранту



Критерії присудження гранту



Критерії присудження гранту



Рамка компетентностей віртуальних обмінів

• The Erasmus Plus Virtual Exchange 
initiative provides opportunities for 
the development of a range of skills 
and competences associated with 
collaborative online activities across 
time zones and geographical distance. 
These activities are available to young 
people between the ages of 18-30 
residing in Europe and the Eastern 
Partnership region, as well as 
practitioners working in higher 
education institutions and youth 
organisations.

Рамка компетентностей віртуальних 
обмінів мобільності – тут.

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/erasmus-virtual-exchange-competences-framework_en


Платформи, ресурси, мережі, 
інформаційні центри тощо
у сфері молоді



Портали, платформи

• Портал Європейської Комісії Програми ЄС Еразмус+:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
• Першоджерело умов, правил, вимог щодо підготовки, подання та оцінювання

проєктних заявок:
Керівництво до Програми ЄС Еразмус+/ Erasmus+ Programme Guide.

• Централізовані конкурси (centralized actions) координує Європейське виконавче
агентство з питань освіти і культури – European Education and Culture Executive Agency
(ЕАСЕА) – за посиланням тут.

• Платформа ЄС для конкурсів, що координуються ЕАСЕА: реєстрація на профілю
організації (РІС), оголошення конкурсів, тренінгів, пошуку партнерів, завантаження
аплікаційних форм, подання проєктів, отримання результатів, підписання грантової
угоди тощо Funding and Tendering Opportunities Portal (FTOP) – за посиланням тут.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027


Платформи, ресурси, центри

• Для натхнення приклади EVE – European Virtual Exchanges: 
• https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/information-webinars_en
• Reports: https://europa.eu/youth/sites/default/files/eyp/eve/attachments/ec-

01-21-404-en-n_final.pdf
• Платформа результатів проєктів: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/#search/project/
• SALTO-Youth Centre - https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
• Визнання періодів та результатів навчання - Youthpass: https://www.salto-

youth.net/rc/training-and-cooperation/youthpass/
• Інклюзивна мобільність: https://inclusivemobility.eu/
• Зробіть мобільність більш інклюзивною – методичні рекомендації

https://europa.eu/youth/sites/default/files/eyp/eve/attachments/ec-01-21-404-en-n_final.pdf
https://europa.eu/youth/sites/default/files/eyp/eve/attachments/ec-01-21-404-en-n_final.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/#search/project/
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/youthpass/
https://inclusivemobility.eu/
https://www.siho.be/sites/default/files/making_mobility_programmes_more_inclusive_for_students_with_disabilities.pdf


Платформи, ресурси

Support Link

How to participate https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-
to-participate/1

F&TP online manual https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual

F&TP for beginners https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm

F&TP support section https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/support

Video tutorials https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en

Short guide 
submission system 
AGA 

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Submission+system

Annotated Grant Agreement: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf

EACEA events page https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-30-november-2021-
erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/support
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Submission+system
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-30-november-2021-erasmus-virtual-exchanges-funding-opportunities_en


Бажаємо успіхів!
Контакти команди 
Національного Еразмус+ офісу в Україні

Website: ERASMUSPLUS.ORG.UA 
E-mail: office@erasmusplus.org.ua
Facebook: NEOinUkraine
Skype: erasmusplus_ua

Тел.: +38 044 286 66 68, +38 099 332 26 45 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Тел./факс:+38 044 286 66 68

#ErasmusPlus #ErasmusUA

ERASMUSPLUS.ORG.UA
mailto:office@erasmusplus.org.ua
https://www.facebook.com/NEOinUkraine/

