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Prezentare proiect SDGs_-
JR („Obiectivele de Dezvol-
tare Durabilă în Jurnalism")

Proiectul SDGs_JR („Obiectivele de Dezvol-
tare Durabilă în Jurnalism") își propune să 
elaboreze un curriculum de jurnalism în con-
formitate cu dezvoltarea durabilă și să dez-
volte cunoștințele cadrelor didactice din 
învățământul superior în ceea ce privește met-
odologiile de predare bazate pe TIC. 
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Despre proiect 

Proiectul SDGs_JR („Obiectivele de Dezvol-
tare Durabilă în Jurnalism") este un proiect 
care se derulează pe o perioadă de 36 de 
luni, cofinanțat de programul Erasmus+ al 
Comisiei Europene. 
Este implementat de un consorțiu format din 
nouă (9) parteneri din șase (6) țări: Spania, 
România, Luxemburg, Cambogia, China și 
Malaezia. 
Proiectul are ca scop formarea cadrelor 
didactice din instituțiile de învățământ superi-
or, din țările partenere și transferul de bune 
practici. Personalul academic va fi instruit cum 
să predea noul curs specializat. Acest lucru îi 
va ajuta pe parteneri să dezvolte un curricu-
lum de jurnalism actualizat cu cele mai recen-
te evoluții în materie de schimbări climatice și 
dezvoltare durabilă. Cadrele didactice vor fi 
implicate pe tot parcursul ciclului de viață al 
proiectului, inclusiv în activități precum analiza 
necesităților de instruire, vizite de studiu, 
schimb de cunoștințe și dezvoltarea unui nou 
curs. Totodată, cadrele didactice (lectori și 
cercetători) vor beneficia de formare online, în 
ceea ce privește metodologiile de predare 
inovatoare bazate pe TIC, precum și de 
învățarea celor mai bune practici existente în 
instituțiile de învățământ superior din Uniunea 
Europeană.   
Toate activitățile proiectului au în prim plan 
crearea unui curs în instituțiile de învățământ 
superior care să fie sustenabil pe termen lung 
și conectat la nevoile pieței muncii și ale soci-
etății în general. 

Principalele rezultate

•  Raport privind conținutul cursului / program-
ului de studiu ”Obiective de dezvoltare dura-
bilă in Jurnalism”; 
•  Raport privind cursurile relevante de 
formare și transfer de bune practici; 
•  Raport de ultimă oră cu analiza constatărilor 
din grupurile de discuții cu experții; 
•  Materiale de formare și transfer de bune 
practici; 
•  Sesiuni de formare care se vor desfășura 
online; 
•  Livrarea cursului și a programului de formare 
și transfer de bune practici; 
•  Schimb de bune practici și de transfer de 
cunoștințe între instituțiile de învățământ 
superior din Uniunea Europeană și țările part-
enere din Asia; 
•  Platforma „SDGsJR” 
•  Vizite de studiu 
•  Site al proiectului „SDGsJR” 
•  Evenimente de creare de oportunități (net-
working)

Obiective

Proiectul își propune următoarele patru 
obiective principale:

•  Îmbunătățirea calității învățământului supe-
rior și dezvoltarea de competențe de 
învățare permanentă pentru realizarea de 
materiale de presă de bună calitate pe teme 
legate de dezvoltarea sustenabilă și analiză 
de date bazată pe TIC.
•  Creșterea relevanței actuale pentru piața 
muncii și studiile de jurnalism.
•  Îmbunătățirea nivelului de competențe și 
abilități în instituțiile de învățământ superior 
prin dezvoltarea unui curs nou și inovator de 
jurnalism.  
•  Promovarea cooperării transnaționale în 
domeniul jurnalismului din domeniul Obiec-
tivelor de dezvoltare durabilă și al analizei 
datelor bazate pe TIC.


