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Drage bralke in bralci,
Preberite te pete in zadnje novice o projektu Srebrna koda. Novice prinašajo poročilo o končnih
rezultatih projekta in projektnih dejavnostih. Vsebujejo tudi opise dogodkov za širjenje vedenja o
projektu in njegovih rezultatih v partnerskih državah.

DOGAJANJA V PROJEKTU
Peto transnacionalno projektno srečanje je
bilo na Dunaju od 24.-25. septembra

Upamo pa, da bo izbira podrejena potrebam
udeležencev.
Tečaj smo delno posvetili dogodkom za
šrijenje vedenja o projektu, ki smo jih vsi
partnerji izvedli, vsak v svoji državi.

To je bilo naše zadnje projektno srečanje.
Razpravljali smo o slabih in dobrih straneh
projektnega procesa, o izdelavi vsega
projektnega gradiva. Ker smo si vsi želeli
izpolniti vse projektne zahteve, smo se
partnerji osredotočili predvsem na zadnjo
fazo projekta.
Pregledali smo, znova, predlog projekta,
spregovorili o vprašanjih končnega poročila.
Zaključek projekta je hkrati tudi evalvacija
prehojene poti, je čas za zaključke, pa tudi za
povzetek vtisov. Zadovoljstvo je bilo obče,
četudi so nekateri naši študenti pričakovali
nekaj drugega, drugačne vsebine. Za nekatere
je bil tečaj intenziven in velik izziv, za druge
spet prelahek.

Poglobljena razprava na petem transnacionalnem
srečanju na Dunaju. 😊

NOVICE PARTNERJEV
NOVICA IZ SLOVENIJE

Končen vtis o tečaju je bil nadvse pozitiven,
tečaj pa velik uspeh za vse udeležence. Zelo
dobro so ga ocenili. Upamo, da bo gradivo na
spletu koristilo vsem, tudi učiteljem, ki delajo
v izobraževanju odraslih in ne le starejšim
udeležencem. Vsebino tečaja smo razporedili
po modulih, te pa je moč uporabljati
posamično ali v celoti, po razporedu, kot
saamostojen tečaj iz osnov programiranja.

DOGODEK IMENOVAN SREBRNA KODA JE BIL
DOBRO OBISKAN
Slovenska UTŽO je nedavno naredila nov
korak v razvoju projekta Srebrna koda.
Organizirala je nov dogodek za širjenje
vedenja o projektu in njegovih rezultatih,
dogodek za deležnike v projektu, novinarje in,

seveda, vse udeležence v eksperimentalnem
tečaju. Ti in drugi so ustvarili pravo skupnost
Srebrna koda, v kateri sodelujejo tudi vsi, ki so
bili na platformi Srebrna koda v nenehni in
indvidualizirani komunikaciji med seboj in z
mentorjem. Dr. Dušana Findeisen je izvedla
kratko uvodno predavanje, opisala je
posamične korake v projektu in projektne
dosežke. Poudarila je, da je projekt temeljil na
dveh sklopih znanja: na vprašnjih starosti in
lomljenja slabašalnih stereotipov o starejših in
vprašanjih računalniškega programiranja. Po
tistem je Urška Majaron povabila udeležence,
da so sodelovali v »kvizu kodiranja«. Stanislav
Tomšič, eden od udeležencev tečaja, je
poslušalstvu predstavil aplikacije, ki so jih
udeleženci tečaja razvili. Bili smo veseli in
presenečeni, ko so udeleženci tečaja
predlagali celoletno izobraževanje. Več:
https://www.youtube.com/watch?v=qXirqu9
aiwk&t=3s

NOVICA IZ AVSTRIJE
Dogodek za širjenje vedenja o projektu in
njegovih rezultatih je v Avstriji potekal 21.
junija 2018 in sicer v mestu Krems.
Udeležencev je bilo več kot trideset. Razprava
je tekla o tečaju Srebrna koda in pridobljenih
izkušnjah. Poglavja učbenika Srebrna koda,
teme o programniranju in tehnologiji v
starosti so bila predmet razprave.

NOVICA IZ BOLGARIJE
Prvi dogodek za širjenje vedenja o projektu
Srebrna koda se je odvil 3. avgusta 2018.
Udeležilo se ga je šestnajst udeležencev.
Med njimi so bili udeleženci pilotnega tečaja,
tisti vedoželjni, ki so si želeli spoznati
projektno idejo in izvedbo projekta ter učno
platformo. Dogodek je potekal v nadvse
prijetnem, domačem ozračju izmenjave
izkušenj. Najprej je bila na vrsti predstavitev
projekta: koncepta, ciljev in rezultatov.
Platforma in forum, ki smo ju ustvarili v
projektu sta bila predstavljena, kot
nadaljevanje tečaja. Osrednja dejavnost je
bila svetovna kavarna, ki je temeljila na
vprašanjih za razpravo: Kje se kodiranje
pojavlja v vsakdanjem življenju? Česa so se
udeleženci naučili? Kje se pojavlja potreba po
izboljšavah naše visoko tehnološke družbe?

NOVICA IZ ITALIJE
Dogodek za širjenje vedenja o projektu in
njegovih rezultatih je potekal v Milanu 19.
septembra (od 15.00 do 19.00). Bil je prav
zares uspešen.
Udeležencev je bilo nad 40. Sodelovali so v
programiranju računalniške igre, uporabljali
temeljno znanje iz Scratch 3.0, postavili
software in hardware igre “Dance dance
revolution” (slov. »Zapleši, zapleši,
revolucija«).
Starejši in njihovi vnuki so se učili skupaj in z
radostjo, preverjali gradivo, plesali in
spodbujali drug drugega.
Bilo so veseli sodelovanja na zadnjem
srečanju pilotnega tečaja, (ki so ga opravili
njihovi mentorji računalniškega
izobraževanja) in bili so veseli tudi, da so jih
vodili izobraževalci, specializirani za
računalniško programiranje.

NOVICA S POLJSKE
Poljska konferenca o projektu Srebrna koda je
potekala 11. spetembra kot del mednarodne
znanstvene konference "Education Culture
and Society“ (slov. »Izobraževanje, kultura in
družba«). Poljski udeleženci so se dopoldne
lahko udeležili predavanj in delavnic, ki jih je
vodil nacionalni koordinator projekta Srebrna
koda. Vodili pa so jih tudi mentorji pilotnega
tečaja. Popoldne so se udeleženci seznanili s
cilji in konceptom projekta in sicer znotraj
predstavitve posterjev. Več kot 60
udeležencev iz različnih organizacij, ki jih
projekt zanima, se je udeležilo poljskih
predstavitev, 40 udeležencv je prišlo iz 32.-ih
znanstvenih centrov.

NOVICA S PORTUGALSKE
21. septembra 2018, je AidLearn organizirala
konferenco Srebrna koda na Portugalskem ob
pomoči UNISBEN (angl. Intergenerational
University of Benfica), kjer se je odvil pilotni
tečaj.
Predsednik UNISBEN, Dr. Carlos Consiglieri, je
pozdravil udeležence in Maria Helena
Antunes je naredila priložnostni govor, v
katerem je osvetlila potrebo po digitlani
pismenosti in Srebrni kodi v starosti. Dogodek
se je nadaljeval z udeleženci pilotnega tečaja
(izobraževalec in udeleženci), ki so predstavili
svoje izkušnje, dosežke, podali pa so tudi
nekaj priporočil in opozoril za prihodnje čase.

NOVICA IZ ROMUNIJE
Dogodek za širjenje vedenja o projektu in
njegovih rezultatih je potekal na Politehnični
univerzi Temišvar (angl. Politehnica University
Timisoara) in sicer 27. julija 2018. Pričeli smo
ga s predstavitvijo nacionalnega projektnega
menedžerja izr.profesorja Cipriana Bogdana

Chirila. Opisal je projekt in njegove cilje,
partnerje in države partnerjev, projektne
dejavnosti in romunski tim. Pogovor je tekel o
izvedenem izobraževanju, pilotnem tečaju, v
katerem so sodelovali tudi tisti, ki so se
udeležili dogodka za šrijenje vedenja o
projektu. Starejši udeleženci tečaja so po
tistem prejeli spričevalo. Drugi člani
izvedbenega tima (dr. Alexandru Strungă, in
dr. Cătălin Martin) so prav tako predstavili
svoje izkušnje s projektom, še posebej
povratne informacije udeležencev. Kulturno
društvo ‘Constantin Brâncuși’ je izvedlo kratek
kulturni program z recitacijami poezije in
glasbo.
Kakovost učnega gradiva in celotna izkušnja
sta bili po mnenju starejših udeležencev
odlični. Starejši so razpravljali tudi o tem, kako
izkušnjo širiti in podpreti prihodnje
pridobivanje digitalnih spretnosti.

Vidimo se, ne v »naslednji
vojni«, marveč v naslednjih
projektih!
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