Intercanvis Virtuals Erasmus+
Que són?
Els Intercanvis Virtuals Erasmus+ són una iniciativa recent de la Comissió Europea que
busca expandir els objectius del programa.
Està obert a tots els joves de 18 a 30 que resideixen a Europa i al Sud del Mediterrani.
Proposa activitats d’intercanvi virtual amb diferent duració i temàtiques per a gent jove
interessada en l'aprenentatge intercultural.
També hi ha oportunitats de formació per a treballadors juvenils i educadors que volen
desenvolupar nous mètodes d’ensenyament. Totes les activitats són gratuïtes.
Des de la seua posada en marxa, el gener de 2018, han participat unes 18.000 persones
de 44 països diferents.
Amb aquestes activitats, els joves desenvolupen competències clau com comunicació
intercultural, pensament crític, curiositat i autoestima, són més conscients dels estereotips
actuals i poden construir relacions d’amistat amb altres joves de cultures diferents.
Com funcionen?
Les activitats tenen diferent durada i temàtica, combinant intercanvi cultural i aprenentatge
en línia. Segons la duració requereixen un compromís dels participants, hi ha activitats
d’una a 10 sessions. Cada setmana els participants es reuneixen en grups reduïts, a
través d'una plataforma virtual per a parlar, amb un diàleg dirigit per facilitadors. En
aquestes sessions, comparteixen el seu punt de vista amb altres joves, aprenen a pensar
de forma crítica, amb curiositat i empatia. Els diàlegs poden complementar-se amb
conferències o lectures. L’idioma pot ser anglés, francés i àrab.
El portal d’intercanvis utilitza una ferramenta en línia dissenyada específicament per
aquest programa per prestar un servei de videoconferència segur i fiable.

Cal destacar:
-

L’objectiu principal és el diàleg i la interacció personal
Aprenentatge experiencial, els participants practiquen per ells mateixos com
comunicar-se amb joves d’altres cultures.
Els resultats d’aprenentatge inclouen habilitats o soft skills que son clau per a
l’ocupabilitat com treball en equip, consciència intercultural, habilitats digitals
Segueix un aprenentatge que es basa en la filosofia del diàleg, els participants
són els propis transmissors del coneixement

Com participar?
El projecte ofereix una sèrie d’activitats a les quals els joves poden inscriure's de manera
directa i individual. S’agrupen en diferents categories com Cercles socials o cursos
interactius en línia oberts (com ara com a “Joventut, pau i seguretat”, “Discurs contra
l’odi”, “Sistemes alimentaris sostenibles” o “Cultural Trobades ”)
Les oportunitats es poden consultar a la seua web
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activities_en
Hi ha un certificat final de participació?
Al completar un Intercanvi Virtual Erasmus+Virtual guanyaràs un diploma Open Badge.
Aquest distintiu es podrà mostrar en el vostre perfil de passaport Open Badge i es pot
compartir al vostre lloc web i a les xarxes socials per tal de fer visibles les habilitats
adquirides.
I les organitzacions Juvenils?
Les organitzacions juvenils també poden participar en un Intercanvi Virtual d’Erasmus, i
poden beneficiar-se per les següents raons:
- Augmentar el contacte amb joves d'altres països i procedències, permetent que el major
nombre possible de joves tinga una experiència internacional i intercultural promovent així
un gran nivell d'inclusió.
- Equipar els joves amb habilitats que milloren l'ocupabilitat, inclosa la capacitat de
treballar en un entorn virtual i intercultural.
- Millorar les competències dels treballadors juvenils per treballar en un entorn intercultural
i internacional, també mitjançant l'adopció d'eines innovadores TIC.
- Enriquir l’oferta de mobilitat de l'organització mitjançant la implementació d’activitats
prèvies dedicades a voluntaris o participants d’intercanvi de joves abans de la seua
eixida, per aprofundir en la preparació intercultural i lingüística i també com una manera
de millorar la reflexió.
Per a saber més:
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/

