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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».
Oι 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

Το WIRES-CROSSED στις τοπικές 
μας κοινώτητες
Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2021 
πραγματοποιήθηκαν τρεις πιλοτικές εκπαιδεύσεις σε κάθε 
χώρα. Προκειμένου οι τοπικές κοινότητες να αποκτήσουν 
ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες στην παραγωγή καλής 
ποιότητας ειδήσεων, οι εταίροι του έργου από τη Γερμανία, 
την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, την Κροατία, την 
Κύπρο και την Τσεχική Δημοκρατία πραγματοποίησαν:
• ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα εισαγωγικής 

κατάρτισης 40 ωρών για εκπαιδευτικούς ενηλίκων και 
κοινότητας (IO4)

• ένα πρόγραμμα 60 ωρών με ομάδες τοπικής 
κοινότητας για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην 
παραγωγή ενημερωτικού περιεχομένου (IO2)

• ένα πρόγραμμα 15 ωρών για την υποστήριξη της 
Ομάδας Διαχείρισης Τοπικών Μέσων για την επιμέλεια 
ενημερωτικού περιεχομένου (IO3)

Λόγω των περιορισμών του COVID-19, οι συνεργάτες 
παρέδωσαν τις εκπαιδεύσεις δια ζώσης, διαδικτυακά ή 
χρησιμοποιώντας μια μικτή προσέγγιση.
Εάν θέλετε να εφαρμόσετε τα υλικά και τα προγράμματα 
που έχουν αναπτυχθεί στη δική σας τοπική κοινότητα, 
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση εδώ.

Διαδικτυακή σύνδεση με το 
WIRES-CROSSED
Οι συνεργάτες WIRES-CROSSED συνεχίζουν να 
εργάζονται ως διαδικτυακή ομάδα. 
H 2η Δραστηριότητα Μάθησης πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά τον Σεπτέμβριο του 2021. Κάθε οργανισμός 
έστειλε 2 μέλη της ομάδας μέσων ενημέρωσης της τοπικής 
κοινότητας και 1 εκπαιδευτή ενηλίκων στην εκπαίδευση. 
Συνολικά, 7 εθνικές ομάδες συγκεντρώθηκαν διαδικτυακά 
για να ανανεώσουν τις γνώσεις τους, να ανταλλάξουν 
εμπειρίες και να συζητήσουν τις τρέχουσες προκλήσεις 
γύρω από τις ψευδείς ειδήσεις. Οι εκπαιδευτές των 
οργανισμών παρουσίασαν σύντομες εισαγωγές των 
ενοτήτων του Προγράμματος Ανάπτυξης Κοινοτικών 
Μέσων και της Εργαλειοθήκης για την Επιμέλεια 
Ενημερωτικού Περιεχομένου. Το επίκεντρο αυτής της 
Δραστηριότητας Μάθησης ήταν οι διαδραστικές ομαδικές 
δραστηριότητες, όπου οι εθνικές ομάδες εργάστηκαν μαζί 
σε διάφορες εργασίες για να εξασκήσουν τις δημιουργικές, 
ψηφιακές και μαλακές δεξιότητές τους, ενώ είχαν την 
ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που συμβαίνουν στις 
τοπικές τους ομάδες μέσων ενημέρωσης.
Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες πάνω στα 7 εθνικά 
ιστολόγια WIRES-CROSSED. Τα ιστολόγια κυκλοφόρησαν 
στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Κροατικά, 
Κυπριακά και Τσέχικα και κάθε ιστολόγιο θα περιέχει 
συνολικά 100 αναρτήσεις που δημιουργήθηκαν από μέλη 
της Ομάδας Διαχείρισης Τοπικών Μέσων που συμμετείχαν 
σε ένα από τα τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα WIRES-
CROSSED.
Τα ιστολόγια είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

• Αγγλικά
• Ελληνικά
• Πολωνικά
• Τσέχικα
• Κροατικά
• Γερμανικά
• Ιταλικά
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της 
παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, 
το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των 
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη 
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτήν.
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https://wirescrossed.eu/outputs/
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Τα μέλη της Wires-Crossed

 ► JKPEV (Germany)
 ► The Rural Hub (Ireland)
 ► Speha Fresia (Italy)
 ► CARDET (Cyprus)
 ► DANTE (Croatia)
 ► Acumen (Poland)
 ► ALK (Czech Republic)

Η Κοινοπραξία εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου 
WIRES-CROSSED αποτελείται από 7 εταίρους

Επικοινωνία και συμμετοχή 
στο WIRES-CROSSED

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας

https://wirescrossed.eu/ 
ή στη σελίδα μας στο Facebook 

https://www.facebook.com/WiresCrossed-
Project/

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο ή να 
ενταχθείτε σε μια από τις τοπικές ομάδες δράσης, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον οργανισμό που 
είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των δράσεων του 

έργου στην χώρα σας. 
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της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
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ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Οι εργασίες των εταίρων στις τελευταίες δραστηριότητες του έργου θα συνεχιστούν:

• Οι εταίροι θα φιλοξενήσουν Συνόδους Κορυφής για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε κάθε χώρα για 
να εισαγάγουν τη νέα υποδομή μέσων ενημέρωσης στην ευρύτερη κοινότητα και να ενθαρρύνουν τους 

κατοίκους να ολοκληρώσουν τους πόρους κατάρτισης στα μέσα που έχουν αναπτυχθεί. Αυτό θα ενισχύσει 
την ικανότητα παιδείας στα μέσα επικοινωνίας, βοηθώντας τους να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά τις ψεύτικες ειδήσεις.
• Η τελική συνάντηση και η τελική διάσκεψη για το έργο θα πραγματοποιηθούν στη Γερμανία τον Δεκέμβριο 

του 2021. Η Διάσκεψη θα χρησιμοποιηθεί για να αποδείξει ότι οι προσεγγίσεις ανάπτυξης της κοινότητας 
είναι ιδιαίτερα σχετικές μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως τις ψευδείς 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 την 

υποστήριξη των κοινοτήτων ώστε να αποκτήσουν τα δικά τους τοπικά μέσα.
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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/

