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Cílem projektu WIRES-CROSSED je vytvořit
komunitní mediální rámec, který vybaví místní
komunity všemi znalostmi, dovednostmi a
kompetencemi k rozvoji, správě a udržování
mediálních služeb pro místní obyvatele a využije
potenciál dostupných digitálních a sociálních
mediálních platforem k navrácení hlasu místním
komunitám a k podpoře soudržnosti komunit v boji
proti epidemii “falešných zpráv”.

Projekt byl zahájen v roce 2019 a jeho realizaci
tým urychlil navzdory pandemii koronaviru. Místo
osobních setkání se členové projektového týmu
zúčastnili 3. a 4. nadnárodního projektového
setkání virtuálně. Během nich měli možnost
sledovat průběh plnění úkolů projektu a přijímat
rozhodnutí týkající se materializace vzdělávacích
kurzů a rozvoje intelektuálních výstupů. Zvláštní
význam byl přikládán vypracování e-learningové
platformy jako prostředku propagace účelu projektu
a dosažení jeho dopadu na místní komunity tak,
aby byly plně vybaveny všemi těmi kompetencemi,
které jim umožní bojovat proti “Fake News”!

K dosažení tohoto cíle partneři projektu dokončili
vývoj všech intelektuálních výstupů:
• IO1-Community Audit Toolkit and Report
• IO2-Community Media Skills Development
Resources
• IO3-Toolkit of Media Moderation Resources
• IO4-Induction Training for Adult & Community
Educators
• IO5-Online Interactive Learning Portal

ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ BĚHEM 2.
ROKU REALIZACE PROJEKTU
Bylo spuštěno 7 národních blogů v anglickém,
německém, italském, polském, chorvatském,
kyperském a českém jazyce, na kterých má být do
konce projektu vytvořeno a nahráno celkem 700
skutečných zpravodajských příspěvků, a to lidmi,
kteří budou v každé partnerské zemi proškoleni v
oblasti vytvořených výstupů.
První Learning, Teaching, Training Activity (LTTA)
byla realizována online v lednu 2021 kvůli pandemii
koronaviru, a to jako synchronní a asynchronní
školení. Italský odpovědný partner Speha Fresia ve
spolupráci s Dante (Chorvatsko) nabídl čtyřdenní
školení, které zajistilo, že školitelé dospělých a
komunitní vzdělavatelé jsou plně obeznámeni s
nejnovějšími technikami používanými kampaněmi
falešných zpráv; mají skutečné pochopení toho, jak

falešné zprávy ovlivňují naši společnost; jsou plně
v obraze ohledně možností, které mohou komunitní
média poskytnout na podporu bezpečných a
spravedlivých komunit. Dále se účastníci seznámili
s různými technikami hodnocení, které lze uplatnit
při poskytování vzdělávání v rámci projektu
WIRES-CROSSED.

•

Druhá LTTA se má konat v chorvatské Rijece
v červnu/červenci 2021. Bude zaměřena na
sdílení zkušeností a využití navrhovaných
přístupů, řízení moderování mediálního obsahu,
budování dovedností místních komunit v oblasti
digitální gramotnosti a vytvoření sítě týmů
pro řízení komunitních médií, které mohou
společně plánovat budoucí akce pro další rozvoj
porozumění a infrastruktury komunitních médií.

•

Partneři budou v každé zemi pořádat komunitní
mediální summity, na nichž představí nově
vytvořenou mediální infrastrukturu širší
komunitě a povzbudí obyvatele k absolvování
vytvořených mediálních vzdělávacích zdrojů,
aby si vybudovali schopnost porozumět
falešným zprávám a účinně se s nimi vypořádat.

•

Závěrečná konference projektu WIRESCROSSED se bude konat v Německu v
posledním měsíci životního cyklu projektu. Na
této akci bude demonstrováno, že přístupy
založené na rozvoji komunit a modely
participativního akčního výzkumu jsou obzvláště
relevantní metodikou při řešení problémů, jako
jsou falešné zprávy, které mají dopad na celé
komunity. Kromě toho budou během této akce
představeny všechny nástroje vyvinuté za
účelem budování klíčových dovedností v oblasti
digitální gramotnosti a podpory komunit při
přebírání odpovědnosti za vlastní místní média
s cílem vytvořit mediální infrastrukturu, která
bude důvěryhodná a bude reagovat na potřeby
místních obyvatel.

Očekávané výsledky a dopady byly následující:
•

Posílit digitální kompetence související s
tvorbou kvalitních informací proti šíření
falešných zpráv.

•

Seznámit se s dostupností otevřených
vzdělávacích zdrojů zaměřených na budování
a posilování prostředí pro spolupráci místních
mediálních týmů a týmů pro moderování médií.

•

Naučit se používat inovativní a flexibilní
metody k zapojení členů komunity do procesu
celoživotního vzdělávání zakotveného v
sociálním životě komunity samotné.

•

Zhodnotit každý z intelektuálních výstupů
WIRES-CROSSED pro jejich další využití v
jiných geografických oblastech nebo u jiných
typologií “komunit”.

CO NÁS ČEKÁ DÁL?
Práce partnerů na posledních aktivitách v rámci
projektu bude pokračovat následovně:
•

V každé partnerské zemi se uskuteční tři
pilotní školení, aby se místní komunity staly
digitálně gramotnými a zlepšily své dovednosti
při vytváření skutečných zpráv vysoké kvality v
různých digitálních formách.
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