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Cílem programu WIRES-CROSSED je vybudovat 
komunitní mediální rámec, který vybaví místní komunity 
veškerými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi pro 
rozvoj, řízení a udržování mediální služby pro místní 
obyvatele. Využije potenciál dostupných digitálních 
platforem a platforem sociálních médií k navrácení 
hlasu místním komunitám a k podpoře soudržnosti 
komunity v boji proti epidemii „falešných zpráv“.
K dosažení tohoto cíle vyvinuli partneři projektu tyto 
intelektuální výstupy:

• O1-Sada nástrojů a zpráva pro audit komunity
• IO2-Zdroje rozvoje dovedností komunitních médií
• IO3-Sada nástrojů prostředků pro moderování médií
• IO4-Indukční školení pro dospělé a komunitní 
      pedagogy
• IO5-Online interaktivní vzdělávací portál

WIRES-CROSSED V NAŠICH 
MÍSTNÍCH KOMUNITÁCH
V létě a na podzim roku 2021 se v každé partnerské 
zemi konaly tři pilotní výcviky. S cílem podpořit místní 
komunity v digitální gramotnosti a zlepšit jejich 
dovednosti při vytváření kvalitních a skutečných zpráv 
provedli partneři projektu z Německa, Itálie, Irska, 
Polska, Chorvatska, Kypru a České republiky:
• na míru 40hodinový úvodní vzdělávací program 

pro dospělé a komunitní pedagogy (IO4)
• 60hodinový rozvojový program s místními 
• komunitními skupinami s cílem rozvíjet své 
• dovednosti v oblasti mediální produkce (IO2)
• 15hodinový rozvojový program na podporu týmu 

pro správu místních médií při moderování jeho 
obsahu (IO3)

 Vzhledem k různým omezením COVID-19 týkajícím 
se osobních akcí napříč zeměmi partneři 
absolvovali školení osobně, online nebo pomocí 
smíšeného přístupu.
Pokud byste chtěli implementovat vyvinuté materiály 
a programy ve své vlastní místní komunitě, můžete k 
nim přistupovat zde.

SPOJENÍ S WIRES-CROSSED 
ONLINE
Partneři WIRES-CROSSED nadále úspěšně 
spolupracují a pracují jako vzdálený tým. 
Kromě našich pravidelných online projektových 
setkání se v září 2021 konala online 2. vzdělávací 
výcviková aktivita (LTTA).  Každá partnerská 
organizace vyslala na školení 2 členy svého míst-
ního komunitního mediálního týmu a 1 pedagoga pro 
dospělé. Celkem 7 národních týmů z Německa, Itálie, 
Irska, Polska, Chorvatska, Kypru a České republiky 
se sešlo online, aby osvěžily své znalosti, vyměnily si 
zkušenosti a diskutovaly o aktuálních výzvách kolem 
falešných zpráv. Stručné představení modulů 
programu Komunitního programu rozvoje médií a 
sady nástrojů zdrojů moderování médií poskytli 
školitelé partnerských organizací. Tato LTTA se 
zaměřila na interaktivní skupinové aktivity, kde 
národní týmy spolupracovaly na různých úkolech, 
které je povzbudily k procvičování jejich tvůrčích, 
digitálních a měkkých dovedností a zároveň měly 
možnost diskutovat o problémech, ke kterým dochází 
v jejich místních mediálních týmech.
Práce na národních blozích 7 WIRES-CROSSED 
také pokračují. Blogy byly spuštěny v angličtině, 
němčině, italštině, polštině, chorvatštině, řečtině a 
češtině a každý blog bude obsahovat celkem 100 
skutečných zpravodajských blogových příspěvků 
vytvořených členy místního týmu pro správu médií, 
kteří se zúčastnili jednoho z místních školicích 
programů WIRES-CROSSED.  
Blogy jsou k dispozici na následujících odkazech:

• Angličtina
• Řečtina
• Polština
• Čeština
• Chorvatština
• Němčina
• Italština

Číslo Projektu 2019-1-DE02-KA204-00611

„Podpora Evropské komise pro produkci této publikace 
nepředstavuje schválení obsahu, který odráží názory pouze 
autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli 
použití informací v ní obsažených.“
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https://wirescrossed.eu/outputs/
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Kdo Wires Crossed je...

 ► JKPEV (Německo)
 ► The Rural Hub (Irsko)
 ► Speha Fresia (Itálie)
 ► CARDET (Kypr)
 ► DANTE (Chorvatsko)
 ► Acumen (Polsko)
 ► ALK (Česká republika)

Konsorcium WIRES-CROSSED se skládá ze 7 
partnerů zastupujících:

Jak se připojit k 
WIRES-CROSSED

Navštivte náš web 
https://wirescrossed.eu/ 

a připojte se k našemu Facebooku 
https://www.facebook.com/WiresCrossed-

Project/

Pokud se chcete připojit k místním skupinám, 
kontaktujte partnera ve své domovské zemi nebo 

koordinátora a požádejte o další informace. 

Číslo Projektu 2019-1-DE02-KA204-00611

„Podpora Evropské komise pro produkci této publikace 
nepředstavuje schválení obsahu, který odráží názory pouze 
autorů, a Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli 
použití informací v ní obsažených.“ Rural
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CO BUDE DÁL?
Práce partnerů na několika posledních činnostech projektu bude pokračovat:

• Partneři budou v každé zemi pořádat komunitní media sumity o sdělovacích prostředcích s cílem 
představit novou mediální infrastrukturu širší komunitě a povzbudit obyvatele, aby dokončili vyvinuté 

prostředky pro mediální vzdělávání. Tím se vybuduje jejich schopnost mediální gramotnosti, což jim pomůže 
efektivně rozpoznat falešné zprávy a vypořádat se s nimi.

• V prosinci 2021 se v Německu uskuteční závěrečné nadnárodní projektové setkání a závěrečná 
konference k projektu WIRES-CROSSED. Konference bude využita k prokázání, že přístupy k rozvoji 

společenství založenému na aktivech a modely participativního akčního výzkumu jsou obzvláště relevantní 
metodiky při řešení otázek, jako jsou falešné zprávy, které mají dopad na celé komunity. Během této akce 
budou představeny všechny nástroje vyvinuté za účelem budování klíčových dovedností v oblasti digitální 

gramotnosti a podpory komunit, aby se mohly ztotožnit s vlastními místními médii. 

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

