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Erasmus+ Virtual Exchange
Vi på UHR vill gärna informera dig om möjligheterna inom Erasmus+ Virtual
Exchange. Det här utskicket är tänkt att fungera som en första guidning till
Erasmus+ Virtual Exchange. Spara gärna de länkar du kan ha nytta av.
Du får den mest uppdaterade informationen på Erasmus+ Virtual Exchange.

VAD ÄR ERASMUS+ VIRTUAL EXCHANGE?
Erasmus+ har i år utvecklat initiativet Erasmus+ Virtual Exchange. Det är en ny
typ av utbyte för unga personer mellan 18 och 30 år i Erasmus+ 33
programländer och tio länder i Europas södra närområde (Algeriet, Egypten,
Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien och Tunisien).
Utbytet innebär inte fysisk mobilitet, utan består av globalt virtuellt samarbete
som möjliggörs genom webbresurser.
Initiativet syftar till att erbjuda unga människor interkulturella läromöjligheter
och riktar sig både till studenter, lärare och administrativ personal inom högre
utbildning samt till ungdomar och ungdomsledare. Det möjliggör också
professionell utveckling för lärare och personal. Både studenter och kurser kan
belönas med en Erasmus+ Virtual Exchange Badge som fungerar som meriter.
Här hittar du en kort film där fyra studenter berättar vad de lärde sig genom
Erasmus+ Virtual Exchange.

HUR DELTAR MAN I ERASMUS+ VIRTUAL EXCHANGE?
Erasmus+ Virtual Exchange ligger utanför övriga programdelar inom Erasmus+
och ansökningarna är inte uppdelade efter årliga ansökningsomgångar eller call.
Du söker inte via UHR utan direkt till de olika aktiviteterna inom Erasmus+
Virtual Exchange. Du hittar alla aktiviteter på Erasmus+ Virtual Exchange.
Information om aktiviteter med snar deadline för anmälan finns under rubriken
Aktuellt nedan. Är du intresserad av framtida aktiviteter kan du utan att
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förbinda dig till deltagande anmäla intresse via länkarna för de olika delarna i
Erasmus+ Virtual Exchange nedan.

DE OLIKA DELARNA I ERASMUS+ VIRTUAL EXCHANGE
Online facilitated dialogue
För många studenter kan det här vara den första chansen till ett fördjupat
internationellt utbyte. Det är en möjlighet för unga människor att mötas i dialog
i en säker webbmiljö med diskussionsledare, där de kan prata om saker som de
tycker är viktiga, utveckla bättre förståelse för varandra, skapa meningsfulla
relationer som spänner över gränser och kulturer samt öva på färdigheter som
efterfrågas på arbetsmarknaden. Dialogen förs i små grupper med deltagare från
olika länder. Diskussionerna är informella men åtföljs av läsmaterial och
lärouppgifter.
Training to develop international projects
Professionell utveckling för lärare på högskolan och ungdomsledare där de lär
sig utveckla ett Transnational Erasmus+ Virtual Exchange Project (TEP).
Initiativet integrerar virtuellt utbyte i befintliga kurser. Genomförda projekt
belönas med en Erasmus+ Virtual Exchange Badge.
Här är en kort och informativ film om hur det går till.
Advocacy training
Sammanlänkar unga människor med olika bakgrund för att utveckla
parlamentariska debattfärdigheter med stöd av ett nätverk av utbildade
gruppledare. Främjar lyssnande och förståelse samt färdigheten att tala för sin
sak.
Interactive open online courses
Kurser online som spänner över kulturella sammanhang och nationella gränser.
Deltagare lär sig tillsammans med studenter från olika länder genom
videoföreläsningar, aktiviteter som stöttar utveckling av färdigheter och
interkulturella diskussioner ledda av en diskussionsledare. Aktiviteterna kan
integreras i befintliga MOOCs och kan röra ämnen såsom till exempel media,
religion, gender, mat, kultur och mycket annat.

VILL DU ELLER EN KOLLEGA BLI DISKUSSIONLEDARE?
Diskussionsledare fungerar som en tredje part som hjälper grupper att föra en
konstruktiv, respektfull och autentisk dialog om olika ämnen som intresserar
deltagarna. Diskussionsledarna är neutrala processledare och deltar inte
diskussionen av sakfrågor. Däremot gör de sitt bästa för att alla deltagare ska
respektera grundreglerna för diskussionen, känna sig fria att uttrycka sig och bli
lyssnade på av de andra deltagarna.
För att bli diskussionsledare genomgår man en utbildning (facilitation training)
som utvecklats med stöd av experter inom konfliktlösning, medling och
diskussionsledning.

2 (4)

Läs mer om vad det innebär att bli diskussionsledare och vilket certifikat
utbildningen leder till.
Intresseanmälan

AKTUELLT
Interactive open online courses


Newcomers and Nationalism: Exploring the challenges of belonging in
Europe.
Interactive open online course that invites refugee and non-refugee
students from all over Europe and the Southern Mediterranean to learn
together in an interactive, online classroom.
Börjar 1/10 2018 och varar i tio veckor.
Anmälan för högskolor
Anmälan för studenter, senast 16/9



Introduction to Dialogue Facilitation Course
Students will learn the functions of dialogue and virtual exchange;
identify key principles and components of facilitation; and learn basic
skills and approaches to successfully facilitate online dialogues.
Börjar 13/8 och varar i fyra veckor.
Anmälan senast 12/8.

Training to develop international projects (Transnational Erasmus+ Virtual
Exchange Projects)


Basic Training
Börjar 23/9 2018 och slutar 20/10 2018.
Anmälan senast 10/9.



Advanced Training – Collaborative TEP design
Börjar 23/9 2018 och slutar 17/11 2018.
Intresseanmälan

Facilitation training (för diskussionsledare)


Introduction to Dialogue Facilitation Course (interactive open online
course)
Börjar 13/8 och varar i fyra veckor.
Anmälan senast 12/8.



Advanced Facilitation Training
Börjar 7/10 2018 och slutar 13/12 2018.
Anmälan senast 17/9.
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MARKNADSFÖRING
Använd gärna broschyren, posters för aktiviteterna och filmklippen ovan för
informationsspridning till akademisk och administrativ personal samt studenter
på ditt lärosäte.

HAR DU FRÅGOR?
Då kan du kontakta de som närmast arbetar med Erasmus+ Virtual Exchange via
deras kontaktformulär.

Med vänlig hälsning,

Programhandläggarna på Erasmus+
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