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V tomto 25ti měsíčním projektu je hlavním cílem 
vybudovat komunitní mediální rámec, který vybaví 
místní komunity všemi znalostmi, dovednostmi a 
kompetencemi pro rozvoj, správu a údržbu obsáhlé 
mediální služby pro místní obyvatele.
Pro dosažení tohoto cíle, pracují partneři projektu 
na následujících zdrojích:
• IO1-Komunitní Auditové Nástroje a Zpráva
• IO2-Rozvoj Mediálních Dovedností Komunity
Zdroje
• IO3-Nástroje pro Moderování Médií
• IO4-Úvodní Školení pro Dospělé & komunitní 
pedagogy
• IO5-Online Interaktivní Výukový Portál

WIRES – CROSSED VÝSLEDKY A 
„NOVÝ NORMÁL“

Dokončili jsme práci na vývoji IO1 Komunitních 
Auditových Nástrojů a Zprávy. Sada nástrojů 
Komunity pro audit byla přeložena do všech jazyků 
partnerů. Všichni partneři implementovali krátký 3 
hodinovýworkshop s místními akčními skupinami pro 
média a audit aktiv participativního výzkumu výzkumu 
byl dokončen.

Partneři se těšili na dokončení práce na IO1 
Komunitních Autditových Nástrojů a Zprávy, když byl 
svět zasažen koronavirovou pandemií. Rychle jsme 
se přizpůsobili nové situaci a našli jsme způsob, jak 
se prosadit jako tým. Výsledkem je, že partneři vyplnili 
zprávu o auditu v každém jazyce a souhrnnou zprávu 
o hlavních zjištěních ve všech vybraných komunitách 
WIRES-CROSSED. Naleznete jej v sekci výsledků na 
webových stránkách projektu: https://wirescrossed.eu/
outputs/.

Pokračují také práce na dalších 
zdrojích ...
Všechny školicí moduly IO2 Zdroje pro rozvoj 
dovedností v komunitních médiích byly dokončeny 
v angličtině a nyní jsou přeloženy do partnerských 
jazyků.
Moduly zahrnují:
• Úvod do fake news,
• audiovizuál,
•Text,
• Foto,
• Zvuk,
• Výroba grafického obsahu

Partneři také pracovali na vývoji konceptů verzí pro 
IO3-Nástrove pro Moderování Médií Zdroje a 
Indukční výcvik IO4 pro dospělé a komunitní 
pedagogy. Ty budou brzy dokončeny.
 
Jako hlavní výukové rozhraní projektu, IO5
Online Interaktivní Vzdělávací Portál poskytne
studentům aktivní příležitostí k učení a prostor pro 
spolupráci pro vytváření skutečných zpráv. Vyvíjí se a 
bude k dispozici v 7 evropských jazycích.

Audit a zpráva komunity (IO1) jsou 
připraveny!
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„Podpora Evropské komise pro produkci této publikace 
nepředstavuje schválení obsahu, který odráží názory pouze 
autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli 
použití informací v ní obsažených.“
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1. ROK PROJEKTU
Projekt WIRES-CROSSED je jeden rok starý příběh, během kterého bylo dosaženo důležitých milníků. 

Během čekání na to, jak se bude pandemie vyvíjet, a s nadějí na to že dobře,  připravujeme další 
mezinárodní setkání na Kypru. V případě, že nebude možné, aby se partneři setkali tváří v tvář, budou 

partneři pokračovat ve spolupráci prostřednictvím různých digitálních nástrojů za účelem dokončení 
nadcházejících úkolů projektu a sdílení výsledků projektu s členy místních komunity.

Kdo Wires Crossed je...

 ► JKPEV (Německo)
 ► The Rural Hub (Irsko)
 ► Speha Fresia (Itálie)
 ► CARDET (Kypr)
 ► DANTE (Chorvatsko)
 ► Acumen (Polsko)
 ► ALK (Česká republika)

Konsorcium WIRES-CROSSED se skládá ze 7 
partnerů zastupujících:

Jak se připojit k 
WIRES-CROSSED

Navštivte náš web 
https://wirescrossed.eu/ 

a připojte se k našemu Facebooku 
https://www.facebook.com/WiresCrossed-

Project/

Pokud se chcete připojit k místním skupinám, 
kontaktujte partnera ve své domovské zemi nebo 

koordinátora a požádejte o další informace. 
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ONLINE SPOLUPRÁCE
Aby byl zajištěn hladký průběh projektu a vytváření kvalitních zdrojů, partneři se pravidelně scházeli online. 

Pomocí různých nástrojů pro videokonference jsme se setkali v květnu, červnu a srpnu 2020, abychom 
sledovali průběh projektu a plánovali další kroky.
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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/
https://www.facebook.com/WiresCrossedProject/

