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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: BIBA (DE), TREBAG Kft (HU), az ULE 

(IT), USE (Pt), INTEGRA (Sl). .

 

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. 
social exclusion in the world of ICT, an objective in line with 

Action 61 of the Digital Agenda of Strategy 2020. 

 

E-Civeles projekt hírei  

A project zárótalálkozójára Budapesten került sor 
december 9-10-én a Trebag Kft szervezésében. A 
partnerek véglegesítették a projekteredményeket és 
beszámoltak a multiplikációs eseményeik eredményeiről. 
A program főbb részei voltak: a projektfolyamatok 
áttekintése után. A partnerek megvitatták a további 
lépéseket: az útmutató és a tanmenet lefordításával, az 
online játékok ellenőrzésével és bevetésével, és a 

disszeminációval és a projekteredmények lehetséges 
hasznosításával kapcsolatos teendőket.  
2019 szeptembere és novembere között minden 
országban megvalósultak a multiplikációs események. 
Összesen több mint 280 ember vet részt ezeken a 
rendezvényeken, különböző intézmények és célcsoportok 
képviseletében. Magyarországon Nagykovácsiban került 
sor a záróeseményre, melyen részt vettek a Nagykovácsi és 
a Rákospalotai 50+ os érdeklődők.  
A projektkoordinátor Guayaquilben (Ecuador) a 10. 
Pedagógiai IKT és Innováció Konferencián bemutatta a 
projektet 2019 novemberében.  
 
Az e-Civeles projekt szintén képviseltetni fogja magát a 
brüsszeli “Inclusive Ageing: reducing social exclusion 
amongst older people”, ROSEnet Cost Action 
Zárókonferencián 2020 márciusában. 
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További lépések

A projekt eredményei ingyenesen elérhetőek a project weboldalán www.e-civeles.eu. Egyéb információk mellett elérhető a 

project által létrehozott adatbázis, mely több mint 90 nemzetközi jógyakorlatot tartalmaz a serious game területén. Ezen 

kívül 4 európai város virtuális bebarangolására is lehetőség van a videójátékokban, illetve kiegészítő feladatokat és további 

információkat lehet találni a kézikönyvben. Nagykovácsival kapcsolatban érdekes kincskereső feladatokat találnak az 

érdeklődők a helyi nevezetességekkel kapcsolatban.  
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