English for Media Literacy MOOC Announcement
The English for Media Literacy Massive Online Open Course (MOOC) is a free program sponsored by the
U.S. Embassy in Ukraine. This is an English language learning course which is designed to inform
audiences about media literacy and how to be better informed about modern media. The level of the
course is approximately B1 on the European Common Framework of Reference scale.
Participation in the course can be either 1) fully online or 2) online and in a facilitated face to face
course which will meet twice weekly at a Window on America Center. Participants who complete
either variant will receive either a Statement of Accomplishment issued by the University of
Pennsylvania or a Coursera Verified Certificate. The course will start on April 3, 2017 and will take about
5 weeks.
Windows on America sites which will offer a facilitated version of the MOOC are located in the following
cities, Slovyansk, Uzgorod, Ternopil, Vinnytsia, Kharkiv, Ivano-Frankivsk, Starobilsk, Khmelnitsky,
Mykolaiv, Poltava, Dnipro, Ternopil, Zhytomyr, Sumy, Rivne, Cherkasy, Lutsk, American Library in Kyiv,
Odesa, Chernivtsi, Kropyvnytsky, Lviv, Zaporizhzhia and Mykolaiv. To register for the facilitated course at
a Window on America, please visit the Window near you to sign up for the facilitated session. Addresses
of these Window on America centers you may find here: https://ua.usembassy.gov/educationculture/window-america-centers/. Participation in the facilitated sessions will be limited by the size of
the individual Windows on America site. If you are not able to participate in the facilitated sessions you
are encouraged to take the fully online version of the course.
To register for the MOOC in either the facilitated or non-facilitated version, please go to the following
link: https://www.coursera.org/learn/media. Registration starts on March 13, 2017.
Additional MOOC information provided by the University of Pennsylvania
About this course: Welcome to English for Media Literacy! This course is designed for non-native English
speakers who are interested in learning more about U.S. media literacy. In this course, you will explore
different types of mass media; such as, newspapers, magazines, television, and social media. This course
will also give you the opportunity to develop a broader understanding of the role media plays in our
lives, while building your vocabulary and giving you the language skills needed to analyze what you read
and watch. The first unit in this course will provide an introduction to media literacy and give you an
opportunity to evaluate your own media literacy level. In unit 2, you will learn how to identify facts
versus opinions in the media. The next unit in the course will focus on the differences between social
media and traditional media, while unit 4 will look at how gender and identity are covered in the media.
In the final unit of the course, you will demonstrate your increased media literacy by through a
culminating final project on social media.
Anyone may take this course for free and get a Statement of Accomplishment issued by the University of
Pennsylvania. If you want to get a Coursera Verified Certificate for free, please fill out the Financial Aid
form.
Development of this course was funded by the U.S. Department of State Bureau of Educational and
Cultural Affairs Office of English Language Programs. Unless otherwise noted, all course materials are
available for re-use, repurposing and free distribution under a Creative Commons 4.0 Attribution license.

Англійська мова на допомогу медійній грамотності
Масовий відкритий онлайн-курс «Англійська мова на допомогу медіаграмотності» (MООС)
- безкоштовна програма, яка пропонується до Вашої уваги за підтримки Посольства США в Україні.
Цей курс англійської мови допоможе учасникам навчання стати краще поінформованими щодо
медіаграмотності і сучасних засобів масової інформації. Необхідний рівень володіння англійською
мовою для успішного проходження курсу - приблизно B1 за шкалою European Common Framework
of Reference.
Участь у курсі може бути або 1) повністю онлайн, або 2) в Інтернеті та у групах з
фасилітатором, які будуть збиратися один або двічі на тиждень у центрах «Вікно в Америку».
Учасники, які пройшли навчання за будь-яким із цих варіантів, отримають Свідоцтво про
проходження курсу, видане Університетом штату Пенсільванія або Сертифікат Coursera. Курс
розпочнеться 3 квітня 2017 р. І продовжуватиметься приблизно 5 тижнів.
Центри «Вікно в Америку», в яких будуть працювати групи слухачів Масового відкритого
онлайн-курсу «Англійська мова на допомогу медіаграмотності» з фасилітаторами, розташовані в
таких містах: Запоріжжя, Слов'янськ, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Харків, Івано-Франківськ,
Старобільськ, Хмельницький, Миколаїв, Полтава, Дніпро, Житомир, Суми, Рівне, Черкаси, Луцьк,
Одеса, Чернівці, Чернігів, Кропивницький, Львів, Херсон та Київ (Американська бібліотека). Щоби
зареєструватися для курсу з фасилітатором у центрі «Вікно в Америку», будь ласка, зв’яжіться з
найближчим до Вас центром. Адреси і контактну інформацію центрів «Вікно в Америку» Ви
можете знайти тут: https://ua.usembassy.gov/education-culture/window-america-centers/. Кількість
слухачів у групах з фасилітаторами буде обмежена і залежатиме від можливостей кожного центру
«Вікно в Америку». Якщо Ви не можете брати участь у заняттях з фасилітатором, ми пропонуємо
Вам пройти онлайн-курс самостійно.
Для реєстрації власне на МООС «Англійська мова на допомогу медіаграмотності» (і
самостійно, і в групі з фасилітатором), будь ласка, йдіть за таким посиланням:
https://www.coursera.org/learn/media. Реєстрація починається з 13 березня 2017 року.
Додаткова інформація про MООС від Університету штату Пенсільванія
Ласкаво просимо до курсу «Англійська мова на допомогу медіаграмотності»! Цей курс
призначений для не-носіїв англійської мови, які зацікавлені в отриманні додаткової інформації
про медіаграмотність у США. У цьому курсі Ви аналізуватимете різні типи засобів масової
інформації, такі як газети, журнали, телебачення і соціальні медіа. Цей курс також дасть Вам
можливість краще зрозуміти роль засобів масової інформації в нашому житті одночасно зі
збагаченням Вашого словникового запасу і отриманням мовних навичок, необхідних для аналізу
того, що Ви читаєте і дивитеся. Перший блок у цьому курсі присвячений вступу до
медіаграмотності і дасть Вам можливість оцінити свій рівень медіаграмотності. У другому блоці Ви
дізнаєтеся, як відрізняти у засобах масової інформації факти від поглядів і думок. У наступному
блоці основна увага буде приділена відмінностям між соціальними медіа і традиційними
засобами масової інформації. У четвертому блоці Ви вивчатимете, як стать і особистість
розглядаються в засобах масової інформації. У заключному блоці курсу Ви продемонструєте свою
підвищену медіаграмотність через кульмінаційний заключний проект про соціальні мережі.
Будь-хто може безкоштовно пройти цей курс і отримати Свідоцтво про проходження курсу
від Університету штату Пенсільванія. Якщо ви хочете безкоштовно отримати Сертифікат Coursera,
будь ласка, заповніть форму фінансової допомоги.
Розробка цього курсу фінансувалася Відділом з питань вивчення та викладання англійської
мови при Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США. Якщо не вказано інше,
всі навчальні матеріали будуть доступні для повторного використання, адаптації для інших потреб
і вільного поширення відповідно до ліцензії 4.0 Attribution Creative Commons.

