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2017-1-ES01-KA204-038404. Podpora Evropske komisije za izdelavo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev in Komisija ne more biti 
odgovorna za kakršno koli uporabo podatkov, ki jih vsebujejo. 

 
Samodejno prevajanje s Google Translate 

Pridobitev digitalnih spretnosti pri odraslih nad 55 let ter priseljenci in begunci je cilj mednarodnega projekta 
E-Civeles. Šest držav sestavlja mednarodni konzorcij projekta: Španija (University of Malaga), Nemčija (BIBA), 
Madžarska (Trebag), Italija (ULE), Portugalska (USE) in Slovenija (INTEGRA) 
.

Projekt 
Koordinacija Univerze v Malagi, projekt prejema evropsko 
financiranje v okviru programa Erasmus +. Njegov cilj je 
odgovoriti na izziv za specifično prebivalstvo, katerega 
rast v bližnji prihodnosti je jasna. Skupni dejavnik, ki zdru-
žuje starejše ljudi in priseljence ali begunce, je, da imajo 
vsi večje težave pri pridobivanju digitalnih veščin. 

Projekt E-Civeles je v teku 
Drugo transnacionalno srečanje je potekalo v Velenju, 
Slovenija, ki ga je gostila Integra, od 12. do 13. junija 
2018. Projektni partnerji so cilje in naslednje korake izpo-
polnili v skladu z rezultati zaključene raziskovalne faze 
projekta. Točke dnevnega reda so bile razporejene na 
nas-lednji način: po predstavitvi napredka projekta so 
partnerji imeli pregled delovnega načrta: dokončanje in 
prevajanje datotečnih kartic, oblikovanje in izvajanje baze 
podatkov, predstavitev napredka rezultatov projekta in 
razprava o Načrt razširjanja in načrt ocenjevanja kako-
vosti.Trebag je kot projektni partner ustvaril Facebook 
stran programa, ki je naložila tudi ustrezne vsebine. BIBA 
in UMA sta sodelovali pri ustvarjanju in razvoju različice 
Beta video igre, ki bo na voljo decembra. 
 
Naložene, dopolnjene in prevedene so v nacionalne jezike 
ne samo vsebine zbirke iger, ampak tudi zbrani podatki o 
desetih zgodovinskih mestih.Vodja projekta je pozdravil 
povabilo lokalne televizije "Málaga, Aquí y ahora" in 
nacionalne televizijske oddaje "La  
 

 
 
aventura del saber" RTVE2 k predstavitvi programa E-
Civeles. 
 

 

 
Projekt smo imeli na prestižni mednarodni konferenci 
predstaviti v Čilu v Južni Ameriki. 
 
Kaj je naslednje? 
 
Tretje nadnacionalno srečanje bo aprila 2018 v Vidmu v 
Italiji. 
 
 
Če vas zanima naš razvoj ali želite izvedeti več o projektu, 
obiščite naše spletno mesto nawww.e-civeles.eu ali nas 
spremljajte na Facebooku preko  
 
https://www.facebook.com/E-civeles 
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