ЦІЛІ ПРОЄКТУ
▐▐ Провести аудит 20 освітніх програм в
10 українських університетах, проаналізувати недоліки та підготувати план дій;

▐▐ Підготувати робочі групи для розробки
освітніх програм в напрямі уніфікації та
контролю їх якості згідно з Європейською
рамкамкою кваліфікацій (EQF);

▐▐ Використовувати європейські моделі жур
налістської освіти, щоб задати напрям
реформування освітніх програм;

▐▐ Підготувати академічний та журналістський

персонал згідно з принципами та процесами експертної оцінки;

▐▐ Провести експертну оцінку всіх нових/
переглянутих освітніх програм (у тому числі
здійснити 10 візитів на місця – в українські університети-учасники);

▐▐ Упровадити усі нові/переглянуті освітні програми ОКР бакалавра та магістра й оцінити
їх після першого нового навчального року;
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▐▐ Виробити Національні рекомендації для
журналістської освіти за ОКР бакалавра
та магістра;

▐▐ Активніше залучити професійну спільноту до роботи в проєкті;

▐▐ Провести експертну оцінку розроблених

навчальних онлайн-курсів з медіа-грамотності та поширити їх серед цільових
груп;

▐▐ Забезпечити подальший розвиток та просування результатів проєкту.

Номер проекту:
598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP
Erasmus+ KA2 – Співробітництво задля
інновацій та обміну передовим досвідом –
Розвиток потенціалу у вищій освіті.
Цей проєкт співфінансується за підтримки
Європейської комісії. Інформація
розміщена у цьому буклеті відображає
лише погляди авторів, і Єврокомісія не несе
відповідальності за будь-яке її використання.

ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА
ЗАДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ:
розробка стандартів, доброчесність
та професіоналізм

2018 – 2021

РЕЗУЛЬТАТИ
▐▐ Проєкт DESTIN спрямований на

розробку освітніх програм;
покращення медіасередовища, в
якому працюватимуть випускники
українських факультетів
журналістики; поширення
«медіаграмотності» серед ключових
цільових груп, підвищення обізнаності
суспільства щодо важливої ролі
журналістів та засобів масової
інформації у захисті прав громадян і
підтримці цього у багатокультурній
демократії.

МАТЕРІАЛИ ПРОЄКТУ
▐▐ Усі матеріали проєкту опубліковані на

нашому сайті. Зокрема, там доступні
шаблони, рекомендації та інструменти
для розробки освітніх програм,
а також матеріали онлайн-курсів.

ДОЛУЧИТИСЯ
▐▐ Якщо ви хочете взяти участь у

проєкті, будь ласка, зв’яжіться з його
координаторами.

НОВИНИ ТА ПОДІЇ
У межах проєкту окрім робочих
зустрічей, тренінгів та координаційних
нарад, заплановано низку публічних
заходів, зокрема:

▐▐ Дні відкритих дверей

Дні відкритих дверей відбудуться в
кожному з 10-ти українських університетівпартнерів, щоб сприяти розумінню ролі
професійної журналістики та ЗМІ в
демократичному суспільстві і
поширювати медіаграмотність серед
школярів.

▐▐ Онлайн-курси

20 онлайн-курсів будуть доступні влітку
2021 року та стануть частиною досягнень
проєкту DESTIN.

▐▐ Заключна конференція

Восени 2021 року відбудеться заключна
конференція, для того, щоб відзначити та
популяризувати здобутки DESTIN. Будь
ласка, зв’яжіться з нами, якщо бажаєте
взяти участь у цьому заході.

ПАРТНЕРИ ПРОЄКТУ
▐▐ DESTIN об’єднує 20 партнерів, з-поміж

яких 10 українських університетів,
Громадські організації “Українська
асоціація студентів” і “Громадське
радіо” та Міністерство освіти і науки
України. Проєкт координується
Університетом Бат Спа (отримувач
гранту), а також у ньому беруть участь
партнери з Австрії, Ірландії, Польщі,
Нідерландів, Швеції та Великої Британії.

▐▐ Спільна робота партнерів забезпечує

отримання цінних знаннь від універси
тетів і журналістських асоціацій із
країн-членів ЄС, а також участь
українських студентів та роботодавців
у реформуванні журналістської освіти.

