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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο 

αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών. 

που περιέχονται σε αυτήν. 

Ενημερωτικό Δελτίο 
 

Iανουάριος 2022 

Καλώς ορίσατε στο «e-Privacing»! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

To e-Privacing, είναι ένα έργο 
που χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα ERASMUS+ με 
επικεφαλής την εταιρεία «CIVIC 
Computing» και έχει εταίρους 
που εκπροσωπούν 
οργανισμούς στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, την Ολλανδία, την 
Κύπρο, την Ελλάδα και τη 
Ρουμανία. 
 
Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: 
• Νοητικός χάρτης «e-
Privacing» για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων για 
εκπαιδευτικούς, τους οποίους 
θα βοηθήσει να επιμορφωθούν 
για  την ηλεκτρονική μάθηση και 
την προστασία προσωπικών 
δεδομένων. 
• Οδηγός «e-Privacing», που 
αποτελείται από δύο διδακτικά 
εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς 
και μαθητές, στα οποία γίνεται 
αναφορά στα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους αναφορικά 
με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 
• Πλατφόρμα «e-Privacing», η 
οποία θα παρέχει εκπαιδευτικές 
πηγές για εμβάθυνση στη 
γνώση, που θα απευθύνονται 
σε εκπαιδευτικούς και  μαθητές. 
• Ακαδημία «e-Privacing», το 
οποίο είναι ένας εικονικός 
χώρος επικοινωνίας και 
συνεργασίας. 
 

Οι εταίροι συμφώνησαν να 
συγγράψουν τα ακόλουθα 
παραδοτέα:  
 
IO1 /A1-4: Παραδόθηκε στα τέλη του 
2021. 
IO1/A5: Θα μεταφραστεί όλο το 
περιεχόμενο στις γλώσσες των 
εταίρων μέχρι τα τέλη Μαΐου του 
2022. 
IO2: Θα ολοκληρωθεί το Μαΐο του 
2022. 
IO2/A1: Το περιεχόμενο πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα 
Ιανουαρίου του 2022. 
IO2/A2: Είναι ένα εγχειρίδιο που 
απευθύνεται σε μαθητές και έχει το 
ίδιο χρονοδιάγραμμα με το IO2/A1.  
IO2/A3: Είναι ο οδηγός «e-
Privacing», η συγγραφή του οποίου 
θα ξεκινήσει αμέσως μετά τα IO2/A1 
και A2 και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 
τέλος του  Μαρτίου του 2022. 
IO2/A4: Είναι μετάφραση και η 
συγγραφή της θα γίνει στον ίδιο 
χρόνο με το IO1/A5. Οι δύο 
δραστηριότητες μπορούν να 
πραγματοποιηθούν αξιοποιώντας 
τον προϋπολογισμό του έργου για 
έκτακτες δαπάνες. 
IO3: Η συγγραφή του θα αρχίσει τον 
Απρίλιο του 2022. 
 
 

Οι στόχοι του έργου  

❖ Το E-Privacing είναι ένα έργο 

που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα ERASMUS+ και 

έχει ως στόχο να 

ευαισθητοποιήσει τους πολίτες 

σε θέματα ψηφιακής 

ιδιωτικότητας και ασφάλειας, 

ιδίως στο χώρο της 

εκπαίδευσηs.  

Tο έργο απευθύνεται 
σε: 

✓ Εκπαιδευτικούς/ Διοικητικό 

προσωπικό του σχολείου 

✓ Μαθητές (13-16) 

✓ Γονείς, εκπαιδευτική 

κοινότητα 

(εκπαιδευτές/ακαδημαϊκό 

προσωπικό) 

✓ Εταιρείες πληροφορικής, 

συμβουλευτικές που 

εξειδικεύονται στον τομέα 

της προστασίας 

δεδομένων. 
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Γνωρίστε τους εταίρους του έργου: 

    

CIVIC Computing (UK): Μια  
εταιρεία ψηφιακού σχεδιασμού 
με έδρα το Εδιμβούργο και 
συντονιστής του έργου. 

Atermon (NL): Μια ολλανδική 
εταιρεία που ειδικεύεται στη 
δημιουργία παιχνιδιών και την 
εκπαιδευτική τεχνολογία. 

ELLINOGERMANIKI AGOGI 
(EL): Ένας εκπαιδευτικός 
οργανισμός στην Ελλάδα με 
ενεργό και καινοτόμο τμήμα 
Έρευνας και Ανάπτυξης. 

 

 

 

  

 
HeartHands Solutions 
(CY): Μια δυναμική εταιρεία 
συμβούλων με έδρα την 
Κύπρο. 

CELR: Ένα ιδιωτικό σχολείο 
στη Ρουμανία που προωθεί την 
ευρωπαϊκή εκπαίδευση. 

S&P: – Ένα σύγχρονο, 
εταιρικό δικηγορικό γραφείο με 
έδρα την Αθήνα και εμπειρία 
στην προστασία των 
δεδομένων. 

 

 

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο: 

 

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα «e-Privacing»:  

e-Privacing.eu 

 

  Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook  

 

Ακολουθήστε το λογαριασμό «e-Privacing» Twitter  

  

https://www.facebook.com/Re-engineer-of-e-learning-procedures-to-protect-students-personal-data-114105720925686/?ref=pages_you_manage
https://twitter.com/privacing
https://twitter.com/Snailville1
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