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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, 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.

Vinyl Warriors uspoasbljanje v Romu…
Prva učna aktivnost, poučevanje in usposabljanje je potekalo od 4. do 6. aprila 2022 v Rimu.
Usposabljanje je organiziral italijanski partner SPEHA FRESIA, skupaj s francoskim partnerjem
SOLUTION in BWC, Ženskim centrom Ballybeen iz Severne Irske.

V projektu VINYL WARRIORS se ne poslužujemo standardnih pristopov pridobivanja in
krepitve digitalnih veščin za starejše, ampak smo posvečeni cilju, da izobraževalce odraslih
podpremo s prilagojenim program usposabljanja, s katerim bodo pridobili veščine za
oblikovanje učenja, ki bo za njihove učeče se zabavno in akcijsko usmerjeno.
Ključni poudarek tega usposabljanja bo pokazati, kako je mogoče pridobivanje digitalnih
veščin vključiti v zabavna učna okolja in spodbuditi izobraževalce odraslih, da razvijejo lastne,
nekonvencionalne učne programe, da bi pritegnili in navdušili ciljno skupino starejših.

Program usposabljanja za izobraževalce odraslih obsega skupaj 40 ur učenja, ki je razdeljeno
na 3 različne faze:
1. faza: posebna 5-urna uvodna delavnica, ki je potekala v vsaki partnerski državi kot priprava
na transnacionalni dogodek usposabljanja v Rimu, Italija;
2. faza: tridnevni 20-urni program usposabljanja, ki podpira izobraževalce odraslih, da
razvijejo potrebne spretnosti in kompetence za izvedbo usposabljanja VINYL WARRIORS,
izvedeno v Rimu;
3. faza: bo obsegala 15 ur samostojnega učenja, prek spletnega tečaja MOOC.

Kaj sledi v projektu Vinyl Warriors…


Izvedba Pograma usposabljanja starejših za pridobivanje digitalnih veščin v
partnerskih državah (z 11 starejšimi).



Izvedba Programa usposabljanja izobraževalcev odraslih v partnerskih državah (za 10
izobraževalci odraslih).



Dokončanje odprtega množičnega spletnega tečaja MOOC.



Naslednji Transnacionalni partnerski sestanek bo potekal 15. 6. v Ljubljani.

Partnerji projekta Vinyl Warriors:
BALLYBEEN WOMEN'S CENTRE LTD (United Kingdom) - koordinator
THE RURAL HUB CLG (Ireland)
SPEHA FRESIA SC (Italy)
INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP (Spain)
SOLUTION: SOLIDARITÉ & INCLUSION (France)
ZVEZA DRUSTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE (Slovenia)
SKILLS ELEVATION FHB (Germany)
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.

