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W tym 25-miesięcznym projekcie głównym celem jest 
zbudowanie ramy mediów społecznościowych, które 
wyposażają lokalne społeczności posiadające wszelką 
wiedzę, umiejętności i kompetencje do rozwijania, 
zarządzania i utrzymywania kompleksowa obsługa 
medialna lokalnych mieszkańców. Aby osiągnąć ten cel, 
partnerzy projektu pracowali nad następującymi 
zasobami:
- IO1 Community Audit Toolkit and Report
- IO2-Community Media Skills Development
Zasoby
- IO3-Toolkit zasobów moderacji mediów
- IO4- Szkolenie wprowadzające dla osób dorosłych i 
społeczności Edukatorzy
- IO5-Online Interaktywny Portal Edukacyjny

REZULTATY WIRES – CROSSED I 
‘’NOWA NORMALNOŚĆ’’

Zakończyliśmy prace nad opracowaniem IO1 
Community Audit Toolkit and Report. Community 
Audit Toolkit został przetłumaczony na wszystkie 
języki partnerów. Wszyscy partnerzy wdrożyli 
krótki 3-godzinny zakończyły się warsztaty z naszymi 
lokalnymi grupami działania w mediach oraz audyt 
aktywów związanych z badaniem działań 
partycypacyjnych.

Partnerzy z niecierpliwością czekali na sfinalizowanie prac 
nad IO1 Community Audit Toolkit i Report, kiedy świat 
został dotknięty pandemią wirusa koronaawirusowego. 
Szybko dostosowaliśmy się do nowej sytuacji i znaleźliśmy 
sposób na przeforsowanie jej jako zespół. W 
rezultacie partnerzy zakończyli prace nad raportem z 
audytu w każdym z języków oraz raportem 
podsumowującym główne wnioski we wszystkich 
wybranych społecznościach WIRES-CROSSED. Można go 
znaleźć w sekcji wyników na stronie internetowej projektu: 
https://wirescrossed.eu/outputs/.

Ciąg dalszy pracy nad innymi 
zasobami...
Wszystkie moduły szkoleniowe IO2 Community Media 
Skills Development Resources zostały sfinalizowane w 
języku angielskim i są obecnie tłumaczone na języki part-
nerów. Te moduły obejmują:
• Wprowadzenie do fake news, 
• Audio-video,
• Tekst, 
• Zdjęcia, 
• Audio, 
• Tworzenie grafiki

Partnerzy pracowali również nad opracowaniem projektów 
wersji dla IO3-Toolkit of Media Moderation. 
Zasoby i szkolenie IO4-Induction Training for Adult & Com-
munity Educators. Wkrótce zostaną one sfinalizowane.
 
Jako główny interfejs edukacyjny projektu, IO5 - Online In-
teractive Learning Portal zapewni uczącym się możliwość 
aktywnego uczenia się oraz przestrzeń do współpracy przy 
tworzeniu prawdziwych wiadomości. Jest on opracowywa-
ny i będzie dostępny w 7 językach europejskich.

Audyt i Raport społecznościowy (IO1) jest 
gotowy!

Numer projektu:  2019-1-DE02-KA204-00611

“Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania 
niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla jej treści, które 
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
zawartych w niej informacji”.

https://wirescrossed.eu/outputs/


1-SZY ROK PROJEKTU
Projekt WIRES-CROSSED to jednoroczna historia, podczas której osiągnięto ważne kamienie milowe. 
Czekając na rozwój pandemii i mając nadzieję na jej dobry wynik, kolejny planowany Międzynarodowe 

spotkanie na Cyprze jest nadal w pogotowiu. W przypadku, gdy nie jest możliwe spotkanie partnerów twarzą w twarz, 
partnerzy będą kontynuować współpracę za pomocą różnych narzędzi cyfrowych w celu 

zakończenia nadchodzących zadań projektowych i podzielenia się wynikami z członkami społeczności 
lokalnej.
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WHO Wires-Crossed IS...

 ► JKPEV (Niemcy)
 ► The Rural Hub (Irlandię)
 ► Speha Fresia (Włochy)
 ► CARDET (Cypr)
 ► DANTE (Chorwację)
 ► Acumen(Polskę)
 ► ALK (Republikę Czeską)

W skład konsorcjum WIRES-CROSSED wchodzi 7 
partnerów reprezentujących: Chorwację, Cypr, 
Republikę Czeską, Niemcy, Irlandię, Włochy i Polskę

Jak dołączyć do
WIRES-CROSSED

Odwiedź naszą stronę
https://wirescrossed.eu/ 
I polub na Facebooku

https://www.facebook.com/WiresCrossedProject/

Jeśli chciałbyś dołączyć do lokalnych grup, 
prosimy o kontakt z partnerem w swoim kraju lub koor-

dynatorem w celu uzyskania dalszych 
informacji.

Numer projektu:  2019-1-DE02-KA204-00611

“Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania 
niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla jej treści, które 
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
zawartych w niej informacji”.
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WSPÓŁPRACA ONLINE
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu projektu i stworzenia zasobów jakościowych, partnerzy spotkali się 

regularnie online. Korzystając z różnych narzędzi wideokonferencyjnych, spotkaliśmy się w maju, czerwcu i sierpniu 
2020 roku, aby śledzić postępy projektu i planować kolejne kroki.

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/

