ενημερωτικό
δελτίο
Απρίλιος 2021

Καλωσορίσατε στο τρίτο
ενημερωτικό δελτίο του έργου
WIRES-CROSSED!
Το έργο WIRES-CROSSED στοχεύει στη
δημιουργία ενός κοινοτικού πλαισίου μέσων που
εξοπλίζει τις τοπικές κοινότητες με όλες τις γνώσεις,
τις δεξιότητες και τις ικανότητες για την ανάπτυξη,
διαχείριση και συντήρηση μιας υπηρεσίας μέσων
ενημέρωσης στους κατοίκους της περιοχής και
θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες των διαθέσιμων
πλατφορμών ψηφιακών και κοινωνικών μέσων για
να δώσει φωνή πίσω στις τοπικές κοινότητες και
για την προώθηση της κοινοτικής συνοχής στην
αντιμετώπιση της επιδημίας «ψεύτικων ειδήσεων».
Προς επίτευξη αυτού του στόχου, οι εταίροι του
έργου ολοκλήρωσαν την ανάπτυξη όλων των
παραδοτέων:
• IO1 - Εγχειρίδιο και Έκθεση Κοινοτικού Ελέγχου
• IO2 - Πόροι για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στα
Κοινοτικά Μέσα Ενημέρωσης
• IO3 - Εγχειρίδιο με Πόρους για την Επιμέλεια
Ενημερωτικού Περιεχομένου
• IO4 - Εισαγωγική Κατάρτιση για Εκπαιδευτές
Ενηλίκων και Κοινοτικούς Εκπαιδευτές
• IO5 - Μια διαδικτυακή Πύλη Διαδραστικής
Μάθησης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ
WIRES-CROSSED
Το έργο ξεκίνησε το 2019 και η ομάδα έχει
προχωρήσει στην υλοποίησή του παρά την
πανδημία. Αντί να συναντώνται πρόσωπο με
πρόσωπο, τα μέλη της κοινοπραξίας συναντήθηκαν
διαδικτυακά την 3η και 4η φορά. Είχαν την ευκαιρία
να συζητήσουν την πρόοδο των εργασιών του
έργου και να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την
υλοποίηση των μαθημάτων κατάρτισης και την
ανάπτυξη τα πνευματικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερη
σημασία δόθηκε στην επεξεργασία της πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης ως μέσο προώθησης
του σκοπού του έργου, βοηθώντας τις τοπικές
κοινότητες να είναι πλήρως εξοπλισμένες με όλες
αυτές τις ικανότητες για την καταπολέμηση των
«ψευδών ειδήσεων».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο
ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ομάδα δημιούργησε 7 εθνικά ιστολόγια στα
αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, πολωνικά, κροατικά,
κυπριακά και τσεχικά, όπου θα αναρτηθούν
συνολικά 700 δημοσιεύσεις πραγματικών ειδήσεων
μέχρι το τέλος του έργου.
Η 1η Δραστηριότητα Εκμάθησης, Διδασκαλίας,
Κατάρτισης (LTTA) υλοποιήθηκε διαδικτυακά τον
Ιανουάριο του 2021, λόγω της πανδημίας Covid.
Η Speha Fresia (Ιταλία), σε συνεργασία με το
Dante (Κροατία), προσέφερε μια τετραήμερη
εκπαίδευση. Διασφαλίσαν ότι οι εκπαιδευτικοί
ενηλίκων της κοινότητας είναι πλήρως εξοικειωμένοι
με τις τελευταίες τεχνικές που χρησιμοποιούνται
από ψεύτικες εκστρατείες, πως κατανοούν
πραγματικά πώς οι ψεύτικες ειδήσεις επηρεάζουν
τις κοινωνίες μας, και είναι πλήρως ενημερωμένοι

για τις ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν τα
κοινοτικά μέσα ενημέρωσης για την υποστήριξη
ασφαλών και δίκαιων κοινοτήτων.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έμαθαν διάφορες
τεχνικές αξιολόγησης που μπορούν να
εφαρμοστούν στην παροχή μάθησης των υλικών
του Wires-Crossed.

•

Το 2ο LTTA θα πραγματοποιηθεί στη Ριέκα
της Κροατίας ή διαδικτυακά τον Ιούλιο του
2021. Θα δοθεί έμφαση στην ανταλλαγή
εμπειριών και τις προτεινόμενες προσεγγίσεις
που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαχείριση
της εποπτείας του περιεχομένου των μέσων
ενημέρωσης. Οι συμμετέχοντες θα μιλήσουν για
την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής παιδείας
των τοπικών κοινοτήτων και θα δημιουργήσουν
ένα δίκτυο ομάδων διαχείρισης κοινοτικών
μέσων που μαζί θα μπορούν να σχεδιάσουν
μελλοντικές δράσεις για την περαιτέρω
ανάπτυξη της κατανόησης και της υποδομής
των κοινοτικών μέσων.

•

Οι εταίροι θα φιλοξενήσουν Συναντήσεις
Κορυφής Κοινοτικών Μέσων σε κάθε χώρα
για να εισαγάγουν τη νέα υποδομή μέσων
που δημιουργήθηκε στην ευρύτερη κοινότητα
και θα ενθαρρύνουν τους κατοίκους να
διαβάσουν τους πόρους κατάρτισης των
μέσων που αναπτύχθηκαν για να χτίσουν τις
δεξιότητες στους στα μέσα ενημέρωσης για
να κατανοήσουν τα ψεύτικα νέα και πώς να τα
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά.

•

Το τελικό συνέδριο για το έργο WIRESCROSSED θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία
τον τελευταίο μήνα του έργου. Αυτή η
εκδήλωση θα χρησιμοποιηθεί για να δείξει ότι
οι προσεγγίσεις ανάπτυξης της κοινότητας
που βασίζονται σε περιουσιακά στοιχεία και
τα ερευνητικά μοντέλα συμμετοχικής δράσης
είναι ιδιαίτερα σχετικές μεθοδολογίες για την
αντιμετώπιση ζητημάτων όπως ψεύτικες
ειδήσεις που επηρεάζουν ολόκληρες κοινότητες.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης,
θα παρουσιαστούν όλα τα εργαλεία που
αναπτύχθηκαν για την οικοδόμηση βασικών
δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού και
υποστήριξης των κοινοτήτων ώστε να
αναλάβουν τα δικά τους τοπικά μέσα για την
ανάπτυξη μιας υποδομής μέσων που είναι
αξιόπιστη και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
τοπικών ανθρώπων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα ήταν να:
•

ενισχύσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες
που σχετίζονται με την καλή παραγωγή
πληροφοριών ενάντια στη διάδοση ψεύτικων
ειδήσεων.

•

συνειδητοποιήσουν τη διαθεσιμότητα ανοιχτών
εκπαιδευτικών πόρων που στοχεύουν στην
οικοδόμηση και ενίσχυση ενός συνεργατικού
περιβάλλοντος για τις ομάδες τοπικών μέσων.

•

μάθουν να εφαρμόζουν καινοτόμες και ευέλικτες
μεθόδους για να εμπλέξουν τα μέλη της
κοινότητας σε μια διαδικασία δια βίου μάθησης
ενσωματωμένη στην κοινωνική ζωή της ίδιας
της κοινότητας.

•

αξιολογούν τα παραδοτέα του Wires-Crossed
για την περαιτέρω εκμετάλλευσή τους σε άλλες
γεωγραφικές περιοχές ή με άλλες «κοινότητες»
τυπολογίες.

ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ
•

Σε κάθε χώρα-εταίρο θα πραγματοποιηθούν
τρεις πιλοτικές εκπαιδεύσεις, προκειμένου οι
τοπικές κοινότητες να αναπτύξουν ψηφιακές
γνώσεις και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους
στην παραγωγή πραγματικών ειδήσεων σε
διάφορες ψηφιακές μορφές.

«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή
αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, που
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν».
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