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Proiectul e-Privacing
e-Privacing este un proiect
ERASMUS+
coordonat
de
CIVIC
Computing
–
are
parteneri
care
reprezintă
organizații din Marea Britanie,
Olanda, Cipru, Grecia și
România.
Rezultate anticipate:
• e-Privacing Roadmap Data Protection pentru
protecția datelor pentru
profesori, care îi vor ajuta pe
elevi să navigheze prin eLearning și protecția datelor
• Ghid e-Privacing ce va
cuprinde două manuale
pentru profesori și elevi,
despre
drepturile
și
obligațiile
acestora
în
domeniul protecției datelor.
• e-Privacing Online Portal
Portalul online e-Privacing,
va oferi grupului țintă
resurse
educaționale
adecvate.
• e-Privacing Academy, un
spațiu
virtual
de
comunicare/ colaborare

Partenerii au convenit că anumite
livrabile vor fi produse:
✓
IO1 /A1-4 pana la sfarsitul lui
2021
✓
IO1/A5 cu traduceri ale
întregului
conținut
în
limbile
partenere, până la sfârșitul lunii mai
2022
✓
IO2 urmează să fie finalizat la
sfârșitul lunii mai 2022
✓
IO2/A1 - conținut care
urmează să fie finalizat până la
jumătatea lunii ianuarie 2022
✓
IO2/A2 este un manual
pentru elevi, care urmează să fie
finalizat concomitent cu IO2/A1
✓
IO2/A3 este Ghidul ePrivacing, care urmează să înceapă
imediat după IO2/A1 și A2 și să fie
finalizat până la sfârșitul lunii martie
2022.
✓
IO2/A4 - traduceri și se va
desfășura concomitent cu IO1/A5,
ambele activități pot fi întreprinse
folosind bugetul proiectului pentru
costuri excepționale
✓
IO3 urmează să funcționeze
din aprilie 2022

Obiectivul Proiectului
❖ E-Privacing este un proiect
finanțat de ERASMUS+ care
speră să crească gradul de
conștientizare cu privire la
confidențialitatea digitală și
problemele de securitate, în
special în educație.

Grupul tinta
✓ Profesori/ personalul
administrativ al școlii
✓ Elevi (13-16 ani)
✓ Părinți, comunitatea
educațională (formatori/
personal academic)
✓ Companii IT, consultanta
si IMM-uri centrate pe
domeniul Protectiei
Datelor
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Partenerii

CIVIC Computing (UK) – o
agenție digitală cu sediul în
Edinburgh și coordonator de
proiect

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

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

CELR – o școală privată din
România care promovează un
învățământ european

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

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

Ne gasiti online

Viziteaza pagina web e-Privacing: e-Privacing.eu

Ne gasiti si pe Facebook page
e-Privacing Twitter account
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