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WIRES-CROSSED ma na celu stworzenie struktury mediów 
społecznych, która wyposaży lokalne 
społeczności we wszelką wiedzę, umiejętności i 
kompetencje do rozwijania, zarządzania i utrzymywania usług 
medialnych dla mieszkańców. Wykorzysta on 
potencjał dostępnych platform cyfrowych i 
społecznościowych, aby pomóc lokalnym 
społecznościom odzyskać głos i promować spójność 
społeczności w walce z epidemią “fake newsów”.Aby 
osiągnąć ten cel, partnerzy projektu opracowali 
następujące rezultaty intelektualne:

• IO1- Zestaw materiałów i raport z audytu 
społecznego
• IO2- Materiały do rozwoju umiejętności korzystania 
z mediów społecznościowych
• IO3-Zestaw narzędzi do zarządzania mediami 
• IO4-Szkolenie wprowadzające dla osób dorosłych i 
edukatorów 
• IO5-Interaktywny portal edukacyjny Online

WIRES-CROSSED W NASZYCH 
LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCIACH
Latem i jesienią 2021 roku w każdym z krajów 
partnerskich odbyły się trzy szkolenia pilotażowe. Aby 
wesprzeć lokalne społeczności w zdobywaniu 
kompetencji cyfrowych i pomóc zwiększyć ich 
umiejętności w tworzeniu dobrej jakości i 
prawdziwych wiadomości, partnerzy projektu z 
Niemiec, Włoch, Irlandii, Polski, Chorwacji, Cypru i Czech 
przeprowadzili:
• 40-godzinny program szkoleniowy dla dorosłych i 
edukatorów społecznych (IO4)
• 60-godzinny program rozwojowy z grupami 
społeczności lokalnej w celu rozwijania ich 
umiejętności produkcji medialnej (IO2)
• 15-godzinny program rozwojowy wspierający 
zespół zarządzający lokalnymi mediami w 
moderowaniu ich zawartości (IO3).
Ze względu na różne ograniczenia związane z COVID-19 
odnośnie bezpośrednich spotkań w różnych krajach, 
partnerzy przeprowadzili szkolenia osobiście, online lub 
stosując podejście hybrydowe.
Jeśli chcieliby Państwo wdrożyć opracowane 
materiały i programy w swojej społeczności lokalnej, mogą 
Państwo uzyskać do nich dostęp tutaj.

KORZYSTANIE Z WIIRES-CROSSED 
ONLINE
Partnerzy projektu WIRES-CROSSED nadal z 
powodzeniem współpracują i pracują jako zdalny zespół. 
Oprócz naszych regularnych spotkań projektowych online, 
we wrześniu 2021 roku odbyło się drugie szkolenie online 
Learning-Teaching-Training-Activity (LTTA). Każda 
organizacja partnerska wysłała na szkolenie 2 członków 
swojego zespołu mediów lokalnych i 1 edukatora 
dorosłych. W sumie 7 zespołów narodowych z Niemiec, 
Włoch, Irlandii, Polski, Chorwacji, Cypru i Czech spotkało 
się online, aby odświeżyć swoją wiedzę, wymienić 
doświadczenia i przedyskutować aktualne wyzwania 
związane z fake newsami. Trenerzy z organizacji 
partnerskich przedstawili krótkie wprowadzenie do 
modułów Programu Rozwoju Mediów Społecznościowych 
oraz Zestawu Narzędzi do Moderacji Mediów. Podczas 
LTTA skupiono się na interaktywnych zajęciach 
grupowych, podczas których zespoły narodowe 
pracowały wspólnie nad różnymi zadaniami, które 
zachęcały do ćwiczenia umiejętności kreatywnych, 
cyfrowych i miękkich, a jednocześnie dawały możliwość 
przedyskutowania problemów występujących w ich 
lokalnych zespołach medialnych. 
Kontynuowane są również prace nad 7 narodowymi 
blogami WIRES-CROSSED. Blogi zostały uruchomione w 
języku angielskim, niemieckim, włoskim, polskim, 
chorwackim, cypryjskim i czeskim, a każdy z nich będzie 
zawierał w sumie 100 prawdziwych wpisów stworzonych 
przez członków Zespołu Zarządzającego Mediami 
Lokalnymi, którzy uczestniczyli w jednym z lokalnych 
programów szkoleniowych WIRES-CROSSED. 
Blogi są dostępne pod następującymi linkami:

• in English
• in Greek
• in Polish
• in Czech
• in Croatian
• in German
• in Italian
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“Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania 
niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla jej treści, które 
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
zawartych w niej informacji”.
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https://wirescrossed.eu/outputs/
https://mike26829.wixsite.com/website
https://wirescrossed.eu/el/national-blog/
https://acumen-training.wixsite.com/website
https://crosi-blog.wixsite.com/my-site-1
https://wirescrossed.wixsite.com/website
http://wires.crossed.kultur-centrale.de/
https://cmclepini.wixsite.com/website
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WHO Wires-Crossed IS...

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

W skład konsorcjum WIRES-CROSSED wchodzi 
7 partnerów reprezentujących: Chorwację, Cypr, 
Republikę Czeską, Niemcy, Irlandię, Włochy i 
Polskę

Jak dołączyć do
WIRES-CROSSED

Odwiedź naszą stronę
https://wirescrossed.eu/ 

I polub na Facebooku
https://www.facebook.com/WiresCrossed-

Project/

Jeśli chciałbyś dołączyć do lokalnych grup, 
prosimy o kontakt z partnerem w swoim kraju lub 

koordynatorem w celu uzyskania dalszych 
s informacji.
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odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie 
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CO DALEJ?
Partnerzy będą kontynuować pracę nad ostatnimi działaniami projektu:

• Partnerzy zorganizują Spotkania Mediów Społecznościowych w każdym kraju, aby przedstawić nową 
infrastrukturę medialną szerszej społeczności i zachęcić mieszkańców do ukończenia opracowanych 
zasobów szkoleniowych. Będzie to budować ich umiejętności korzystania z mediów, pomagając im 

rozpoznać i skutecznie radzić sobie z fałszywymi wiadomościami.
• Końcowe Międzynarodowe Spotkanie Projektowe i Konferencja Końcowa projektu WIRES-CROSSED 

odbędzie się w Niemczech w grudniu 2021 roku. Konferencja zostanie wykorzystana do wykazania, że 
podejście do rozwoju społeczności oparte na zasobach oraz modele badań opartych na działaniu 

uczestniczącym są szczególnie istotnymi metodologiami, gdy zajmujemy się takimi kwestiami jak fake newsy, 
które mają wpływ na całe społeczności. Podczas tego wydarzenia zostaną zaprezentowane wszystkie 
narzędzia opracowane w celu budowania kluczowych umiejętności w zakresie umiejętności cyfrowych i 

wspierania społeczności w przejmowaniu odpowiedzialności za własne lokalne media. 

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/

