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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συμβάλλει στην 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. 

 

Eνημερωτικό Δελτίο 
 

Aύγουστος 2022 

Καλώς ορίσατε στο e-Privacing! 

 
 

Το e-Privacing  είναι  ένα 
συγχρηματοδοτούμενο από το 
ERASMUS+ έργο με 
επικεφαλής το «CIVIC 
Computing» και έχει εταίρους 
που εκπροσωπούν 
οργανισμούς στο Ηνωμένο 
Βασίλειο,  την Κύπρο, την 
Ολλανδία την Ελλάδα και τη 
Ρουμανία.  
 
Τα αποτελέσματα του έργου: 
• Ο Νοητικός Οδηγός e-

Privacing για την 
προστασία των 
προσωπικών 
δεδομένων, απευθύνεται 
σε εκπαιδευτικούς και τους 
ενημερώνει για την 
ηλεκτρονική μάθηση και την 
προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

• Ο οδηγός e-Privacing, ο 
οποίος αποτελείται από δύο 
εγχειρίδια, το ένα 
απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς και  το άλλο 
σε μαθητές, αναφέρεται στα 
δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους στον 
τομέα της προστασίας 
δεδομένων.    

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: 
• Η πλατφόρμα e-Privacing 

η οποία θα παρέχει στους 
εκπαιδευτικούς πόρους για 
ευκολότερη κατανόηση από 
τις ομάδες-στόχους. 

• Η Ακαδημία e-Privacing  
που είναι ένας εικονικός 
χώρος επικοινωνίας και 
συνεργασίας. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι 
μηνών, αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα 
παραδοτέα: 

• IO2/A3: Ο οδηγός e-Privacing 
αναπτύχθηκε μετά την 
οριστικοποίηση των εγχειριδίων 
e-Privacing για τους 
εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές. Τα δύο εγχειρίδια μαζί 
με τον οδηγό μεταφράστηκαν 
επίσης στα ελληνικά και τα 
ρουμανικά στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας IO2/A4. 

• IO3/A1: Η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα e-Privacing 
σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε 
σύμφωνα με τις ειδικές 
προδιαγραφές της ηλεκτρονικής 
μάθησης. Η διαδικτυακή πύλη 
δημιουργήθηκε στην 
πλατφόρμα «Moodle» βάσει 
των χαρακτηριστικών της με 
στόχο την κατάρτιση στο  
περιεχομένο του e-Privacing. Ο 
ηλεκτρονικός σύνδεσμος της 
πλατφόρμας θα είναι ενεργός,  
μόλις δημοσιευθεί το αγγλικό 
περιεχόμενο. 

• IO3/A2: Προς το παρόν, η 
σύμπραξη έχει μετατοπίσει τις 
προσπάθειές της στην 
προετοιμασία της αγγλικής 
έκδοσης του εκπαιδευτικού 
περιεχομένου, ακολουθώντας 
τις οδηγίες της «ATERMON» και 
της «HESO», ως 
εμπειρογνώμονες της 
ηλεκτρονικής μάθησης. Η 
δραστηριότητα αυτή θα 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 
Σεπτεμβρίου και η αγγλική 
έκδοση της πύλης για την εξ 
αποστάσεως μάθηση θα είναι 
έτοιμη. 

Οι στόχοι του έργου 

Το e-Privacing είναι ένα έργο  
ERASMUS+ που χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή ένωση και έχει 
ως στόχο να ευαισθητοποιήσει και να 
ενημερώσει για την ψηφιακή 
ιδιωτικότητα και την ασφάλεια στο 
χώρο της εκπαίδευσης. 

 

Ομάδα- Στόχος 

✓ Εκπαιδευτικοί/ Διοικητικό 

προσωπικό του σχολείου 

✓ Μαθητές (13-16 ετών) 

✓ Γονείς, εκπαιδευτική 

κοινότητα 

(εκπαιδευτές/ακαδημαϊκό 

προσωπικό) 

✓ Εταιρείες πληροφορικής, 

συμβουλευτικές 

επιχειρήσεις και Μ.Μ.Ε 

που επικεντρώνονται  

στον τομέα της 

προστασίας δεδομένων. 
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Οι εταίροι του έργου 

    

CIVIC Computing (UK):  
Μία εταιρεία παραγωγής 
ψηφιακού υλικού, που 
συντονίζει το έργο και εδρεύει 
στο Εδιμβούργο. 

ATERMON (NL):  
Μία ολλανδική εταιρεία που 
ειδικεύεται στη δημιουργία 
ψηφιακών παιχνιδιών και στην 
εκπαίδευση. 

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

 

 

 

  

 
HeartHands Solutions 
(CY): Μία συμβουλευτική 
εταιρεία στην Κύπρο. 

CELR (RO): Ένα ιδιωτικό 
σχολείο στη Ρουμανία που 
προωθεί τη μάθηση στο 
πλαίσιο της Ευρώπης. 

S&P (EL): Μία δικηγορική 
εταιρεία με έδρα την Αθήνα και 
εμπειρία στην προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

 

 

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο   

 

 

Eπισκεφτείτε την ιστοσελίδα: e-Privacing.eu 
 

 

 Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο our Facebook page 

 

 Ακολουθήστε μας στο Twitter account 

  

https://e-privacing.eu/
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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