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O Vinyl Warriors na kratko …
VINLY WARRIORS: Ponovno odkrivanje glasbene mladosti - Trening digitalnih veščin za
starejše je projekt, ki predlaga razvoj učnega programa, ki bi to ciljno skupino spodbudil k
oživljanju njihove glasbene mladosti. Med projektnimi aktivnostmi se bodo udeleženci naučili
ključnih digitalnih veščin, ki jim bodo omogočile (audio in video) snemanje glasbenega
dogodka, ki ga bodo v živo uprizorili. V pilotni fazi bo v vsaki državi najmanj 20 starejših
sodelovalo pri ustvarjanju predlaganega glasbenega dogodka, pri tem pa bodo krepili svoje
digitalne veščine.

Projektni sestanek Vinyl Warriors v Parizu…
Prvi projektni sestanek, ki je potekal „v živo“, se je odvil 23. 11. v Parizu, pri čemer se nam je
nekaj sodelavcev, zaradi Covid-19 omejitev, pridružilo virtualno, prek spleta. Razpravljali smo
o dosedanjem razvoju projekta in preverjali, ali se vse aktivnosti izvajajo po zastavljenem
načrtu. Dogovorili smo se tudi za nekaj nadaljnjih rokov za izvedbo aktivnosti in začrtali
prihodnje srečanje 1. 2. 2022 v Ljubljani.

Kaj smo postorili do sedaj …
 Vzpostavili smo forume lokalnih VINYL WARRIORS vsebinskih deležnikov, ki se
srečujejo takrat, ko članice konzorcija potrebujemo njihova mnenja in povratne
informacije o pripravljenih vsebinah.
 Oblikovali smo 8 modulov programa usposabljanja starejših za pridobivanje
digitalnih veščin, pri čemer so ti razdeljeni v 4 kategorije, in sicer glede na različne
vloge, ki bodo starejšim dodeljene v izvedbeni in produkcijski glasbeni ekipi VINYL
WARRIORS: zasedba, sledilci, spremljevalci, vodje/managerji (Izdelek 1).
 Sodelujemo pri razvoju modulov za program usposabljanja izobraževalcev odraslih,
da bi zagotovili, da bodo ti v celoti usposobljeni za izkoriščanje potenciala zbirke
vgrajenih učnih virov VINYL WARRIORS, katere namen bo, da starejši pridobijo in
razvijajo digitalne veščine (Izdelek 2).
 Nastaja MOOC oziroma množičen odprt spletni tečaj, ki bo starejšim omogočil dostop
do različnih virov za krepitev digitalnih veščin, ki bodo nastali v omenjenih programih
usposabljanja (Izdelek 3).
 Redno izvajamo različna merjenja ocene tveganja, preverjamo zagotavljanje kakovosti,
sledimo načrtu promocije in učinkovitosti.
 Razvili smo integriran koncept blagovne znamke s smernicami, ki gradijo močno
vizualno identiteto projekta.
 Že od samega začetka pa vzpostavljamo komunikacijske kanale VINYL WARRIORS, prek
projektne spletne in Facebook strani, ter z novičkami pa med lokalne, nacionalne in
mednarodne deležnike širimo glas o opravljenih aktivnostih.

Partnerji projekta Vinyl Warriors:
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 DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE (Slovenija)
SKILLS ELEVATION FHB (Nemčija)
Projekt se izvaja od 1. novembra 2020 do 31. oktober 2022.
Za več informacij obiščite projektno spletno stran http://www.vinyl-warriors.eu/,
našo Facebook stran https://www.facebook.com/VINYL-Warriors-107479707880679
ali stopite v stik s katerim od partnerjev.

