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Welcome to e-Privacing!
e-Privacing – un proiect Pe parcursul ultimelor 6 luni au fost
cofinanțat
ERASMUS+
si elaborate livrabile specifice:
condus de CIVIC Computing –
are parteneri care reprezintă
• IO2/A3: Ghidul e-Privacing a
organizații din Marea Britanie,
fost elaborat după finalizarea
Olanda, Cipru, Grecia și
manualelor
e-Privacing
România.
pentru profesori și elevi.
Cele
două
manuale
Rezultatele Proiectului
împreună cu Ghidul au fost
finalizate:
traduse și în limba greacă și
• e-Privacing
Roadmap/
in română, ca parte a
Foaia de parcurs eactivității IO2/A4.
Privacing pentru protecția
• IO3/A1: Portalul online edatelor pentru profesori,
Privacing a fost conceput și
care îi va ajuta să
dezvoltat în conformitate cu
foloseasca
metode
ecele mai recente specificații
Learning pentru protecția
de e-learning. Portalul este
datelor.
construit
pe
platforma
Moodle alături de funcții de
• Ghidul e-Privacing, care
dezvoltare
personalizate,
cuprinde două manuale
pentru a sprijini instruirea
pentru profesori și elevi,
conținutului
e-Privacing.
care identifică drepturile și
Linkul către platformă va fi
obligațiile
acestora
în
disponibil după publicarea
domeniul protecției datelor.
conținutului
în
limba
Rezultatele viitoare ale
engleză.
Proiectului:
• IO3/A2: În acest moment,
• Portalul
online
eparteneriatul și-a mutat
Privacing, care va oferi
eforturile de a pregăti
resurse educaționale pentru
versiunea în limba engleză a
o înțelegere mai ușoară, de
conținutului de formare,
către grupurile țintă.
urmând instrucțiunile de la
• e-Privacing Academy, un
ATERMON și HESO în
spațiu
virtual
de
calitate de experți în ecomunicare/colaborare.
Learning. Această activitate
se va finaliza până la
sfârșitul lunii septembrie, iar
versiunea în limba engleză a
portalului de e-learning va fi
gata.

Obiectivele Proiectului
❖ e-Privacing is an Erasmus+
co-funded project that hopes
to raise awareness of digital
privacy and security issues,
particularly in primary and
secondary education.

Grup țintă
✓ Profesori/personalul
administrativ al școlii
✓ Elevi (13-16 ani)
✓ Părinți, comunitatea
educațională
(formatori/personal
academic)
✓ Companii IT, consultanta si
IMM-uri centrate pe
conformitate in 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 (RO) – o școală privată
din România care promovează
o educație europeană

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

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

Follow - online
Viziteaza e-Privacing Website: e-Privacing.eu

Check our Facebook page
Follow the e-Privacing Twitter account
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