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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί 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 
 

Αύγουστος 2021 

Καλώς ορίσατε στο e-Privacing! 

Το e-Privacing, το οποίο είναι 
ένα επιδοτούμενο έργο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ERASMUS+ 
και το συντονίζει η  εταιρεία 
«CIVIC Computing» μόλις 
ξεκίνησε! Οι εργασίες για το έργο 
άρχισαν μετά την πρώτη 
επίσημη συνάντηση του έργου, 
που πραγματοποιήθηκε τον 
Ιούλιο του τρέχοντος έτους. 
 
Η συνάντηση ήταν επιτυχής και 
συμμετείχαν όλοι οι εταίροι από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Ολλανδία, την Κύπρο, την 
Ελλάδα και τη Ρουμανία. 
Συστήθηκαν μεταξύ τους, 
συζήτησαν για τις 
δραστηριότητες του έργου και 
τους δικούς τους ρόλους και 
προγραμμάτισαν τις  
δραστηριότητες για τους 
επόμενους μήνες.  
 
Οι εταίροι συζήτησαν επίσης τη 
διαχείριση της ποιότητας και τη 
διάχυσης του έργου και 

συμφώνησαν  τα παραδοτέα που 
θα παραχθούν, όπως αυτό το 
ενημερωτικό δελτίο, καθώς και 
τους λογαριασμούς στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 
 
Eπίσης, αναφορικά με τη 
διαχείριση και τη διάδοση του 
έργου συμφωνήθηκε η 
παραγωγή ενός τακτικού 
ενημερωτικού δελτίου και η 
δημιουργία λογαριασμών στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα 
στοιχεία των οποίων μπορείτε να 
βρείτε στην επόμενη σελίδα. 
Συνεχείς ενημερώσεις για τα 
δελτία και  τις συναντήσεις των 
έργων θα αναρτώνται εκεί. Η  
ιστοσελίδα του έργου είναι 
επίσης υπό κατασκευή στην 
παρακάτω διεύθυνση και πρέπει 
να την επισκεφτείτε, όταν 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. 
 
Στόχος του έργου είναι να  επιτύχει μέσω 
πολλών δραστηριοτήτων στο χρονικό 
διάστημα των δύο ετών τα ακόλουθα: 

1. H δημιουργία ενός οδηγού που θα 
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, καθώς και 
τους μαθητές και τους γονείς να 
κατανοήσουν τους κινδύνους και τον τρόπο 
επίλυσης θεμάτων ψηφιακής ασφάλειας. 

2.Η ανάπτυξη μια διαδικτυακής 
πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα υπάρχει 
πρόσβαση στο υλικό του έργου. 

3. Η δημιουργία μιας εικονικής Ακαδημίας, 
μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να μοιράζονται 
γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές. 
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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 
(EL): Ένας εκπαιδευτικός 
οργανισμός στην Ελλάδα με ένα 
ενεργό και καινοτόμο τμήμα 
Έρευνας και Ανάπτυξης. 

 

 

 

  

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

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

S&P:  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 Facebook  

 

 Ακολουθήστε μας στο 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

