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WIRES-CROSSED Σκοπός 
Στόχος του Έργου WIRES-CROSSED είναι να στηρίξει κάθε 
άτομο ανεξαρτήτου ηλικίας και υπόβαθρου ώστε να αποκτήσει τις 
απαραίτητες δεξιότητες για την κριτική επισκόπηση και ενδεχόμενη 
αποδόμηση των πληροφοριών που λαμβάνει από πηγές που 
πιθανόν προάγουν «Ψευδείς Ειδήσεις». Με αυτό τον τρόπο, οι 
συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διαχειριστούν με επιτυχία ή/και να 
αποφύγουν πιθανό άγχος και ανησυχίες που μπορεί να προκύψουν 
από Ψευδείς Ειδήσεις.  

Το Ευρωπαϊκό έργο έχει διάρκεια 25 μηνών. Κύριο μέλημα και 
επιδίωξη του είναι η δημιουργία και υποστήριξη μιας διαδικτυακής 
κοινότητας που θα αποτελείται από κατοίκους της τοπικής 
κοινότητας. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, οι Εταίροι του 
έργου θα αναλάβουν την δημιουργία υλικού που θα εμπεριέχει 
απαραίτητες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για την επιτυχή επεξεργασία ενημερωτικού υλικού από το 
διαδίκτυο.

WIRES-CROSSED Στόχοι
Το έργο θα ακολουθήσει μια συμμετοχική προσέγγιση ώστε να 
αξιοποιηθούν οι γνώσεις, δεξιότητες και ειδικότητες των ατόμων της 
κάθε κοινότητας, ενώ θα συγκροτήσει και μια Τοπική Ομάδα Δράσης 
που θα έχει ως στόχο την αληθινών ειδήσεων σε τοπικό επίπεδο. 
Το έργο WIRES-CROSSED θα: 
• Αξιοποιήσει τις ήδη διαθέσιμες πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης, ώστε να δώσει βήμα σε τοπικές κοινότητες.
• Προωθήσει μία κοινή στρατηγική και προσέγγιση για την 
εξάλειψη και την αποτελεσματική διαχείριση της μάστιγας «Ψευδών 
Ειδήσεων». 

WIRES-CROSSED Προσδοκώμενα 
Αποτελέσματα 
• ΙΟ1 -  Εγχειρίδιο για τη Διενέργεια Κοινοτικής Έρευνας και 
Καταγραφή Δεδομένων
• ΙΟ2 – Εκπαιδευτικό Υλικό για την Αποτελεσματική 
Διαχείριση των Ψευδών Ειδήσεων  
• ΙΟ3 – Εγχειρίδιο για την ορθή επαλήθευση των 
πληροφοριών
• ΙΟ4 – Πιλοτική Εκπαίδευση για Εκπαιδευτές Ενηλίκων
• ΙΟ5 – Διαδικτυακή Διαδραστική Πλατφόρμα Εκπαιδευτικού 
Χαρακτήρα 

Βασικοί Όροι αναφορικά με το 
περιεχόμενο του Έργου
Με τον όρο «Ψευδείς Ειδήσεις» αναφερόμαστε σε ένα είδος 
προπαγάνδας που γίνεται για σκόπιμη παραπληροφόρηση 
του δέκτη ή/και για να διαβάλει την εγκυρότητα ειδήσεων που 
έρχονται σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις ή/και αντιλήψεις ενός 
ατόμου. 
«Παραπληροφόρηση» η είναι η διασπορά ψευδών ή αναληθών 
ή τροποποιημένων πληροφοριών, που δημιουργείται, 
παρουσιάζεται και διαδίδεται για την κερδοσκοπία ή για να 
εξαπατήσει/παραπλανήσει το κοινό ή/και για να βλάψει σκόπιμα 
τους στοχευόμενους αποδέκτες. 
«Έγκυρες Ειδήσεις» είναι το αποτέλεσμα άρτιας 
δημοσιογραφικής προσέγγισης, που ακολουθεί τους σχετικούς 
κανόνες δεοντολογίας και ηθικής εγκυρότητας και έχει σκοπό την 
αντικειμενική πληροφόρηση του κοινού.

Ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και 
μελλοντικές ενέργειες

Οι Εταίροι της Κοινοπραξίας του Έργου από Ιταλία, Γερμανία, 
Πολωνία, Τσεχία, Κύπρο, Ιρλανδία και Κροατία: 
• Ετοίμασαν ένα οδηγό για τη διενέργεια κοινοτικής 
έρευνας βάσει του οποίου διενεργήθηκε 3ωρη εκπαίδευση στα 
μέλη της Τοπικής Ομάδας Δράσης. Παράλληλα, εργάζονται για τη 
διαμόρφωση μιας έκθεσης για τα δεδομένα που καταγράφονται 
σε κάθε χώρα μέσα από την έρευνα του έργου για θέματα 
ενημέρωσης και τοπικών κοινοτικών μέσων. 
• Έχουν συγγράψει το προσχέδιο για τις Εκπαιδευτικές 
Ενότητες που θα περιέχει το ΙΟ2 – Εκπαιδευτικό Υλικό για 
την Αποτελεσματική Διαχείριση Ψευδών Ειδήσεων που θα 
καλύπτει τις εξής θεματικές ενότητες: «Ψευδείς Ειδήσεις» 
Εισαγωγή, Οπτικό-Ακουστικά Μέσα, Κείμενα, Φωτογραφίες, 
Ακουστικά Μέσα, Εικονογραφημένα Μέσα. Το ΙΟ2 θα είναι 
έτοιμο τους προσεχείς μήνες και οι εταίροι θα μοιραστούν τα 
αποτελέσματα με τους Φορείς Χάραξης Πολιτικής σε κάθε χώρα 
της κοινοπραξίας του έργου.
• Συνεργάζονται για την ανάπτυξη του υλικού για το ΙΟ3 
– Εγχειρίδιο για την ορθή επαλήθευση των πληροφοριών και το 
ΙΟ4 – Πιλοτική Εκπαίδευση για Εκπαιδευτές Ενηλίκων.
• Δημιούργησαν την Ιστοσελίδα του έργου η οποία 
είναι διαθέσιμη σε 7 γλώσσες. Παράλληλα είναι στη διαδικασία 
διαμόρφωσης της Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής πλατφόρμας που 
θα αποτελέσει ως η βασική πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικού 
υλικού και θα είναι έτοιμη στους προσεχείς μήνες.
• Προγραμματίζουν την επόμενη τους συνάντηση τον 
προσεχή Σεπτέμβριο 2020 για να οργανώσουν τις επόμενες 
δράσεις και ενέργειες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Project Number: 2019-1-DE02-KA204-00611

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή 
της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εναρκτήρια Συνάντηση Virginia, Ιρλανδία
Η Εναρκτήρια συνάντηση έλαβε χώρα στη Βιρτζίνια της 
Ιρλανδίας στις 1 και 2 Οκτωβρίου του 2019. Τη φιλοξενία 
ανέλαβε η The Rural Hub και υπεύθυνοι για τη διοργάνωση 
ήταν οι Jugend-&Kulturprojekte.V. Στόχος της Εναρκτήριας 
Συνάντησης ήταν η στοχοθέτηση για την επίτευξη του έργου, 
η διασφάλιση της ομαλής συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της 
ομάδας, ο καθορισμός του οργανωτικού πλάνου σχετικά με τα 
καθήκοντα και την δημιουργία των παραδοτέων, η ανάθεση 
συγκεκριμένων ρόλων και καθηκόντων σε κάθε μέλος της 
κοινοπραξίας, η διερεύνηση σημαντικών παραγόντων όπως 
η διάχυση αποτελεσμάτων, η διασφάλιση της ποιότητας των 
αποτελεσμάτων, η συμβατότητα ανάμεσα στις πράξεις και τα 
επιθυμητά αποτελέσματα και η δημιουργία λίστας με δείκτες 
μέτρησης επιρροής και διάχυσης των αποτελεσμάτων. 
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Δεύτερη Πολυεθνική Συνάντηση Rz-
eszow, Πολωνία 

Η δεύτερη Πολυεθνική Συνάντηση έλαβε χώρα στη Rzeszow 
της Πολωνίας στις 26 Φεβρουαρίου του 2020. Τη φιλοξενία 
ανέλαβε η ACUMEN και υπεύθυνοι για τη διοργάνωση ήταν οι 
Jugend-&Kulturprojekte.V.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η σύνοψη και παρακολούθηση 
της πορείας του έργου, συλλέγοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες και ενέργειες που ολοκλήρωσε κάθε χώρα-μέλος 
της κοινοπραξίας του έργου. Οι εταίροι ανέφεραν κάθε βήμα 
ορόσημο που ολοκληρώθηκε επιτυχώς και συζητήθηκαν τα 
επόμενα πλάνα και δράσεις για την ανάπτυξη των IO2, IO3, IO4 
και IO.

Τα μέλη της Wires-Crossed

 ► JKPEV (Γερμανία)
 ► The Rural Hub (Ιρλανδία)
 ► Speha Fresia (Ιταλία )
 ► CARDET (Κύπρος)
 ► DANTE (Κροατία)
 ► Acumen (Πολωνία)
 ► ALK (Τσεχία)

Η Κοινοπραξία εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου 
WIRES-CROSSED αποτελείται από 7 εταίρους που 

αντιπροσωπεύουν τις εξής χώρες: Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, 
Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία και Πολωνία.

Επικοινωνία και συμμετοχή στο 
WIRES-CROSSED

Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας
https://wirescrossed.eu/ 

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook
https://www.facebook.com/WiresCrossedProject/

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο ή να ενταχθείτε 
σε μια από τις τοπικές ομάδες δράσης, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για το 
συντονισμό των δράσεων του έργου στην χώρα σας. 
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Εναρκτήρια Συνάντηση Virginia, Ιρλανδία

Δεύτερη Πολυεθνική Συνάντηση Rzeszow, Πολωνία 

https://www.jkpev.de/en/
https://theruralhub.ie/
http://www.speha-fresia.eu/en
https://www.cardet.org/
http://www.dante-ri.hr/
https://www.facebook.com/acumentraining/
http://www.trainers-alliance.eu
https://wirescrossed.eu/ 
https://www.facebook.com/WiresCrossedProject/

