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Proiectul e-Privacing!
e-Privacing – este un proiect
ERASMUS+
coordonat
de
CIVIC Computing si a inceput
oficial! Lucrările la proiect au
demarat în mod corespunzător
după prima întâlnire oficială a
proiectului, care a avut loc în
luna iulie a acestui an.
Întâlnirea cu toți partenerii a fost
un mare succes - participând
organizații din Marea Britanie,
Olanda, Cipru, Grecia
și
România. Fiecare a avut timp la
această întâlnire să se prezinte,
să discute activitățile proiectului
și propriile roluri și să elaboreze
un plan de activități pentru lunile
următoare.
Partenerii au discutat despre
managementul
proiectului
acceptând livrabilele specifice

care urmează să fie produse,
cum ar fi acest buletin
informativ și conturile de
socializare.
De asemenea, s-a discutat
despre
managementul
calității și despre diseminare,
unde s-a ajuns la un acord
pentru a se produce un
buletin informativ regulat și
conturile de socializare, ale
căror detalii le puteți găsi în
pagina următoare de mai jos.
Actualizările la buletinele de
știri și întâlnirile de proiect
vor fi postate acolo, iar un
site web este, de asemenea,
în construcție sub adresa de
mai jos, așa că, asigurați-vă
că urmăriți acest proiect!

E-Privacing este un proiect ERASMUS+
finanțat, care invită la conștientizarea
problemelor legate de securitate și de
confidențialitate digitale, în special în
educație.
Proiectul își propune să realizeze acest
lucru prin mai multe activități pe
parcursul a doi ani:
1. Elaborarea unui ghid care să ajute
atât educatorii, cât și elevii și părinții să
înțeleagă riscurile și remediile pentru
problemele legate de securitatea
digitală.
2. Crearea unui portal online prin care
materialele proiectului pot fi accesate.
3. Crearea unei Academii virtuale prin
care educatorii și alte părți interesate
pot împărtăși cunoștințe și cele mai
bune practici.

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar
Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor conținute în aceasta.
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Partnerii

CIVIC Computing (UK) – o
agenție digitală din Edinburgh
și coordonatorul de proiect

Atermon (NL) – o companie
olandeză specializată în
gamificare și tehnologie
educațională

CELR – o școală privată din
România care promovează o
educație europeană de calitate

HeartHands Solutions
(CY) – o companie de
consultanță dinamică cu
sediul în Cipru

ELLINOGERMANIKI AGOGI
(EL) – o organizație
educațională din Grecia cu un
departament activ și inovator de
cercetare și dezvoltare

S&P – o firmă de avocatură
modernă, cu sediul în Atena,
cu experiență în protecția
datelor

Urmăriți-ne online

Vizitați Website-ul: e-Privacing.eu

Verifică Facebook page
Follow - e-Privacing Twitter account
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