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Βασική επιδίωξη του έργου, συνολικής διάρκειας 25 μηνών, είναι 
να διαμορφώσει ένα πλαίσιο για τα κοινοτικά μέσα, δια μέσω 
του οποίου θα βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες να αποκτήσουν 
τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν ένα μέσο για την τοπική κοινωνία. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η ομάδα του έργου είναι στη 
διαδικασία διαμόρφωσης των ακόλουθων εργαλείων:
 
• 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

Το Wires Crossed και η νέα 
κανονικότητα

Έχουμε ολοκληρώσει την απαιτούμενη δουλειά για την δημιουργία 
της έκθεσης αποτελεσμάτων της κοινοτικής έρευνας του έργου. 
Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της έκθεσης, η ομάδα του έργου 
ετοίμασε ένα εγχειρίδιο για την έρευνα το οποίο μεταφράστηκε 
σε όλες τις γλώσσες του προγράμματος. Εν συνεχεία, όλοι οι 
συμμετέχοντες οργανισμοί, διενήργησαν ένα 3ωρο σεμινάριο 
με την τοπική τους ομάδα δράση, στο πλαίσιο της οποίας 
καθορίστηκε η προσέγγιση και το σχέδιο δράσης το έργου ως 
προς την υλοποίηση της έρευνας. 
Δυστυχώς, η πανδημία επηρέασε το σχεδιασμό της ομάδας 
του έργου ως προς την έρευνα. Ως αποτέλεσμα, έπρεπε να 
προσαρμοστούμε και να μαζέψουμε όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες μέσω διαδικτύου. Ακολούθως κάθε οργανισμός 
κατέγραψε τα δεδομένα στην τοπική του κοινωνία τα οποία 
αποτέλεσαν τη βάση για την ετοιμασία μιας συνοπτικής 
παρουσίασης των συμπερασμάτων που έχουν εξαχθεί συλλογικά 
και συγκριτικά σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Η 
συνοπτική αυτή έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ:  https://wirescrossed.
eu/outputs/.

Συνεχίζουμε τη δουλειά μας για τη 
δημιουργία επιπρόσθετων πόρων 
και εργαλείων
Έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία διαμόρφωσης των Πόρων 
για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στα Κοινοτικά Μέσα Ενημέρωσης 
στα Αγγλικά ενώ είμαστε στη διαδικασία μετάφρασης τους στα 
Ελληνικά
Τα κεφάλαια που περιλαμβάνουν είναι τα ακόλουθα: 
• Εισαγωγή στις ψευδής ειδήσεις
• Οπτικοακουστικό Υλικό
• Κείμενο,
• Φωτογραφία,
• Ηχητικό υλικό
• Παραγωγή περιεχομένου οπτικών γραφικών

 Παράλληλα, έχουμε ήδη αναπτύξει τις προκαταρτικές εκδόσεις 
τoυ ‘Εγχειριδίου με Πόρους για την Επιμέλεια Ενημερωτικού 
Περιεχομένου΄ και του
εκπαιδευτικού προγράμματος ‘Εισαγωγικής Κατάρτιση για 
Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Κοινοτικούς Εκπαιδευτές’ τα οποία 
επίσης βαίνουν προς την ολοκλήρωση τους

Τέλος, το κύριο μαθησιακό περιβάλλον του έργου, η διαδικτυακή 
πλατφόρμα του έργου, είναι επίσης στη διαδικασία παραγωγής 
και θα είναι σύντομα διαθέσιμη με υλικό σε 7 ευρωπαϊκές 
γλώσσες. 

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

Η έκθεση αποτελεσμάτων της 
Κοινοτικής Έρευνας είναι πλέον έτοιμη 
και διαθέσιμη!

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.

https://wirescrossed.eu/outputs/
https://wirescrossed.eu/outputs/


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 1ου ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Wires Crossed έχει φθάσει αισίως στον πρώτο χρόνο υλοποίησης, έχοντας επιτύχει σημαντικά ορόσημα. Λόγω της κατάστασης 
και της αβεβαιότητας  που έχει διαμορφωθεί με τη πανδημία, η επόμενη συνάντηση της ομάδας του έργου στην Κύπρο μπήκε στην 

αναμονή. Με τα σημερινά δεδομένα, η ομάδα δεν θα μπορέσει να κάνει τις συναντήσεις της δια ζώσης κα έτσι οι συνεργάτες του έργου 
θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν διάφορα διαδικτυακά εργαλεία για την υλοποίηση των εργασιών του έργου και για να μοιράζονται τα 

αποτελέσματα του με τη τοπική τους κοινότητα. 

Τα μέλη της Wires-Crossed

 ► JKPEV (Germany)
 ► The Rural Hub (Ireland)
 ► Speha Fresia (Italy)
 ► CARDET (Cyprus)
 ► DANTE (Croatia)
 ► Acumen (Poland)
 ► ALK (Czech Republic)

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

Επικοινωνία και συμμετοχή 
στο WIRES-CROSSED

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας 

https://wirescrossed.eu/ 
ή στη σελίδα μας στο Facebook 

https://www.facebook.com/WiresCrossed- Project/ 

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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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. Rural
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ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Για να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση του έργου και η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υλικού οι συνεργάτες βρίσκονται σε συνεχή 

επαφή μέσω διαδικτύου. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ομάδα έκανε μια σειρά από τηλεδιασκέψεις το Μάη, Ιούνιο και Αύγουστο για 
την συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση της προόδου του έργου αλλά και το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων. 
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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/WiresCrossed- Project/ 

