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Vinyl Warriors na kratko…
VINLY WARRIORS: Ponovno odkrivanje glasbene mladosti - Trening digitalnih veščin za
starejše je projekt, ki predlaga razvoj učnega programa za starejše, ki jih bo spodbudil k
oživljanju njihove glasbene mladosti. Med projektnimi aktivnostmi se bodo udeleženci
naučili ključnih digitalnih veščin, ki jim bodo omogočile snemanje (audio in video) glasbene
predstave, ki jo bodo uprizorili. V pilotni fazi bo najmanj 20 starejših v vsaki državi
sodelovalo pri izdelavi predlagane glasbene predstave in krepitvi svojih digitalnih veščin.

Začetno Vinyl Warriors srečanje …
Začetni projektni sestanek je potekal 19. januarja 2021 in je zaradi epidemije Covid-19
potekal po Zoomu. Partnerji so predstavili svoje organizacije in odprli razpravo o projektih
aktivnega staranja in medgeneracijskem učenju v svojih državah ter razpoložljivi podpori.
Predstavili so tudi pod dva primera najboljših praks iz svoje države. Nadalje so se dogovorili
o naslednjih korakih in aktivnostih.

Vinyl Warriors izdelki…
 Program usposabljanja pridobivanja digitalnih veščin za starejše, bo temeljil na 4
kategorijah, ki prevzemajo različne vloge v glasbeni skupini za izvedbo in produkcijo
VINYL WARRIORS – t.i. zasedba; sledilci; spremljevalci; managerji.
 Program usposabljanja za izobraževalce odraslih, ki bo zagotovil, da bodo ti
popolnoma usposobljeni za izkoriščanje potenciala VINYL WARRIORS učnih virov za
krepitev digitalnih veščin ciljne skupine, ki so starejši.
 MOOC (Množični odprti spletni tečaji), ki bo omogočil dostop do različnih virov za
krepitev digitalnih veščin, ki bodo nastali v omenjenih programih usposabljanja.
MOOC bo podprl široko paleto inovativnih spletnih stečajev in drugih vrst učenja
preko pametnih telefonov in tabličnih računalnikov itd.

Vinyl Warriors partnerji …
BALLYBEEN WOMEN'S CENTRE LTD (Velika Britanija) - koordinator
THE RURAL HUB CLG (Irska)
SPEHA FRESIA SC (Italija)
INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP (Španija)
SOLUTION: SOLIDARITÉ & INCLUSION (Francija)
ZVEZA DRUSTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE (Slovenija)
SKILLS ELEVATION FHB (Nemčija)
Projekt se bo izvajal v obdobju od 1. novembra 2020 do 31. oktobra 2022.
Za več informacij o projektu obiščite http://www.vinyl-warriors.eu/ ali se obrnite na
projektne partnerje.

