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Projekt WIRES-CROSSED ma na celu stworzenie
ram dla mediów społecznościowych, które
wyposażą lokalne społeczności we wszelką
wiedzę, umiejętności i kompetencje do rozwijania,
zarządzania i utrzymywania usług medialnych
dla lokalnych mieszkańców oraz wykorzystają
potencjał dostępnych platform cyfrowych i mediów
społecznościowych, aby przywrócić głos lokalnym
społecznościom i promować spójność społeczności
w walce z epidemią “fake news”.

Projekt rozpoczął się w 2019 roku, a zespół
przeforsował jego realizację pomimo pandemii
koronawirusów. Członkowie konsorcjum, zamiast
spotykać się twarzą w twarz, uczestniczyli w 3.
i 4. ponadnarodowym spotkaniu projektowym
wirtualnie, podczas którego mieli okazję
monitorować postępy w realizacji zadań projektu
oraz podejmować decyzje dotyczące materializacji
szkoleń i rozwoju dorobku intelektualnego.
Szczególną uwagę poświęcono opracowaniu
platformy e-learningowej jako środka promowania
celu projektu i osiągnięcia jego wpływu na
społeczności lokalne, tak aby były one w pełni
wyposażone we wszystkie kompetencje do walki z
“Fake News”!

Aby osiągnąć ten cel, partnerzy projektu
sfinalizowali rozwój wszystkich intelektualnych
produktów:
• IO1 - Zestaw narzędzi i raport z audytu
społeczności lokalnej
• IO2 - Zasoby służące rozwijaniu umiejętności
korzystania z mediów społecznościowych
• IO3 - Zestaw narzędzi do moderowania mediów
• IO4 - Szkolenie wprowadzające dla nauczycieli
dorosłych i nauczycieli społecznych
• IO5 - Online Interactive Learning Portal

DZIAŁANIA W DRUGIM ROKU
REALIZACJI PROJEKTU
7 narodowych blogów zostało uruchomionych
w językach: angielskim, niemieckim, włoskim,
polskim, chorwackim, cypryjskim i czeskim, gdzie
w sumie 700 wpisów na blogach informacyjnych
zostanie stworzonych i załadowanych do końca
projektu przez osoby, które zostaną przeszkolone w
każdym z krajów partnerskich.
Pierwsze wydarzenie szkoleniowe (LTTA)
zostało wdrożone online w styczniu 2021 roku,
z powodu pandemii Covid, jako szkolenie
synchroniczne i asynchroniczne. Włoski partner
odpowiedzialny, Speha Fresia, we współpracy
z Dante (Chorwacja), zaoferował 4-dniowe
szkolenie zapewniające, że dorośli i edukatorzy
społeczni są w pełni zaznajomieni z najnowszymi
technikami stosowanymi przez kampanie fake

news; mają prawdziwe zrozumienie, w jaki sposób
fake news wpływa na nasze społeczeństwo;
są w pełni na bieżąco z możliwościami, jakie
media społecznościowe mogą zapewnić w
celu wspierania bezpiecznych i sprawiedliwych
społeczności. Ponadto, uczestnicy poznali różne
techniki ewaluacji, które mogą być zastosowane w
kształceniu WIRES-CROSSED.

•

LTTA odbędzie się w Rijece w Chorwacji
w czerwcu/lipcu 2021 r., gdzie nacisk
zostanie położony na wymianę doświadczeń
i proponowanych podejść, zarządzanie
moderacją treści medialnych, budowanie
umiejętności cyfrowych społeczności lokalnych
i ustanowienie sieci zespołów zarządzających
mediami społecznymi, które wspólnie mogą
planować przyszłe działania w celu dalszego
rozwoju zrozumienia mediów społecznych i
infrastruktury.

•

Partnerzy będą gospodarzami Community
Media Summits w każdym kraju, aby
przedstawić nową infrastrukturę medialną
stworzoną dla szerszej społeczności i
zachęcić mieszkańców do ukończenia szkoleń
medialnych opracowanych w celu budowania
ich umiejętności korzystania z mediów, aby
zrozumieć fałszywe wiadomości i jak skutecznie
sobie z nimi radzić.

•

Końcowa konferencja projektu WIRESCROSSED odbędzie się w Niemczech
w ostatnim miesiącu trwania projektu.
Wydarzenie to zostanie wykorzystane
do zademonstrowania, że podejście do
rozwoju społeczności opartej na zasobach
oraz modele badań opartych na działaniu
uczestniczącym są szczególnie istotnymi
metodologiami, gdy zajmujemy się takimi
kwestiami jak fake news, które mają wpływ
na całe społeczności. Ponadto, podczas
tego wydarzenia zostaną zaprezentowane
wszystkie narzędzia opracowane w celu
budowania kluczowych umiejętności cyfrowych
i wspierania społeczności w przejmowaniu
odpowiedzialności za własne media lokalne w
celu stworzenia infrastruktury medialnej, która
jest zarówno godna zaufania, jak i reagująca na
potrzeby lokalnych mieszkańców.

Oczekiwanymi rezultatami i oddziaływaniem były:
•

Wzmocnienie ich kompetencji cyfrowych
związanych z tworzeniem dobrych informacji
przeciwko rozprzestrzenianiu się fałszywych
wiadomości.

•

Zdobycie wiedzy na temat dostępności
otwartych zasobów edukacyjnych
ukierunkowanych na budowanie i wzmacnianie
środowiska współpracy dla Zespołów Mediów
Lokalnych i Zespołów Moderacji Mediów.

•

Dowiedzenie się, jak stosować innowacyjne i
elastyczne metody, aby zaangażować członków
społeczności w proces uczenia się przez całe
życie, osadzony w życiu społecznym samej
społeczności.

•

Waloryzacja każdego z rezultatów WIRESCROSSED w celu ich dalszego wykorzystania
w innych obszarach geograficznych lub w
innych typologiach “wspólnotowych”.

CO DALEJ?
Praca partnerów nad działaniami w ramach
ostatniego projektu będzie kontynuowana:
•

W każdym z krajów partnerskich odbędą
się trzy pilotażowe szkolenia, których celem
będzie nabycie przez społeczności lokalne
umiejętności cyfrowych i zwiększenie
ich zdolności do tworzenia prawdziwych
wiadomości o wysokiej jakości, w różnych
formach cyfrowych.
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