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A nemzetközi E-Civeles program célja az 55 év felettiek és a külföldi munkavállalók informatikai
készségeinek fejlesztése valamint a résztvevő városok történelmének és műemlékeinek ismertetése. A projekt
koordinátora a spanyolországi University of Malaga. A program résztvevői: a németországi BREMER INSTITUT
FUER PRODUKTION UND LOGIS-TIK GMBH, a magyar TREBAG SZELLEMI TULAJDON- ÉS PROJEKTMENEDZSER
Kft, az UNIVERSITA’ DELLE LIBERETA Olaszországból, a portugál UNIVERSIDADE SENIOR DE EVORA és a szlovén
INTEGRA szervezete.

A projekt tartalma
A Malagai Egyetem által koordinált projekt az Erasmus +
program támogatásával jött létre azzal a céllal, hogy az
idősek, bevándorlók és menekültek digitális készségekeit
fejlessze.
A program további vállalt feladatai a térinformatikai és
kognitív készségek támogatása különös tekintettel az 55 év
felettiekre és a bevándorlók idegen nyelv oktatása.
Ugyanis a digitális szakadék áthidalása érdekében
összehangolt intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a
társadalmi kirekesztés veszélyével fenyegetett lakosságot
integrálják az IKT világába, összhangban a 2020-as Digitális
Stratégiai 61. számú rendelkezésével összhangban.

közönség elé tárása, annak leghatékonyabb módozatainak
megvitatása és a minőségértékelés megtervezése.
A Trebag létrehozta a program Facebook oldalát és
feltöltötte a releváns tartalmakat is. A BIBA és az UMA
kidolgozta a videojáték béta verzióját, amely
decemberben elérhető lesz.
Nem csak a játékadatbázis készül el, hanem a projekt tíz
történelmi helyszínére vonatkozó adatgyűjtés is tervbe
van véve.
A projekt vezetője szívesen tett eleget a helyi "Málaga,
Aquí y ahora" és a "La aventura del saber" nemzeti
televíziós program RTVE2 meghívásának, amelyekben
bemutathatta az E-Civeles programot.

E-Civeles projekt eredményei
A második projekttalálkozó az Integra szervezésében a
szlovéniai Velenjében került megrendezésre 2018. június
12–13-án. A résztvevők a program kutatási szakaszának
eredményeivel
összhangban
pontosították
a
célkitűzéseket és meghatározták a következő teendőket. A
projekt eddig elért eredményeinek bemutatása után a
partnerek áttekintették az előttük álló feladatokat, melyek
a következők: a játékadatbázis létrehozása és nemzeti
nyelvekre fordítása, a projekt szellemi termékeinek a

Lehetőségünk nyílt ezen felül Chilében, Dél-Amerikában
egy rangos konferencián ismertetni a projektet.
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A projekt következő eseményei
A harmadik projekttalálkozót Olaszországban, Udine-ben 2018 áprilisában tartják a projekt résztvevői.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését és többet szeretne megtudni a projektről, kérjük látogasson el honlapunkra
a www.e-civeles.eu weboldalra vagy kövessen minket a Facebookon a https://www.facebook.com/E-civeles
elérhetőségen.
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