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A CSI-COP 2. Hírlevelének tartalma: 

- A projekt célja - 1. oldal 

- A projekt jelenlegi állása: ingyenes, informális oktatást nyújtó tanfolyam - 1. oldal 

- Rendezvényen való részvétel - 2. oldal 

- A legfrissebb blogbejegyzés - 2. oldal 

- A civil tudomány és az EU Európai Zöld Megállapodása - 3. oldal 

- CSI-COP partnerek - 4. oldal 

A projekt célja 
A CSI-COP projekt lényege, hogy civil kutatókat vonjon be egész Európából és a világ minden 
tájáról, akik saját digitális útjaikat feltárva rögzítik azoknak a harmadik féltől származó, online 
nyomkövető sütiknek a számát és típusát, amelyeket a weben, illetve androidos mobilkészülékeik 
alkalmazásaiban találnak. A CSI-COP projekttel kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések (FAQs) 
görögül, héberül és magyarul is elérhetők itt: https://csi-cop.eu/faq/ 
A projekt jelenlegi állása 

A CSI-COP ingyenes, informális oktatást nyújtó online tanfolyama már elérhető a projekt 
honlapján: https://csi-cop.eu/informal-education-mooc/  

Az „Online adatvédelemhez való jog” témájú kurzus öt könnyen követhető lépésben fél nap 
alatt elvégezhető. A tanfolyam tartalma: 

1. rész – Adatvédelem 

2. rész – Személyes adatok 

3. rész – Online nyomkövetés 

4. rész – Adatvédelmet biztosító jogok 

5. rész – Adataid védelméhez használható eszközök 

Valamennyi rész anyaga letölthető egyetlen dokumentumban, és minden egyes rész 
befejezése után lehetőséged van a tanultak értékelésére. Minden rész végén online 
elérhető cikkeket is ajánlunk további olvasnivaló gyanánt, hogy segítsük a tanulókat az 
érintett témák mélyebb megértésében. A tanfolyam elvégzése után szívesen látunk a 
CSI-COP csapatában civil kutatóként, és örömmel vesszük, ha csatlakozol a 
kampányunkhoz, hogy az internetezés élményében alapértelmezett lehessen az 
adatvédelem.  
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Rendezvényen való részvétel 

A CSI-COP az alábbi képen látható, a projektet angol nyelven bemutató poszterrel részt vesz a 
Citizen Science Association (CSA) CitSciVirtual nevű rendezvényén.   

 

Blog 

A CSI-COP projekt egyik partnerintézményeként a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) angol 
nyelvű blogbejegyzést tett közzé a CSI-COP weboldalán a 2020-as magyarországi Lányok Napja 
rendezvényről. A bejegyzés itt olvasható: https://bit.ly/3biisj3 

 

Regisztrálni a CSI-COP weboldalán lehet: https://csi-cop.eu/citizenscientistlogin/  

További információval a Coventry Egyetem munkatársai tudnak szolgálni: 

Dr. Huma Shah az ab7778@coventry.ac.uk és 

Jaimz Winter az ad5956@coventry.ac.uk email címen. 
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A civil tudomány és az EU Európai Zöld Megállapodása  

Konstantina Lantavou, a görögországi Patras Egyetem munkatársának hozzájárulásával 

A civil tudomány egyre nagyobb elismerést szerez a kutatás, az innováció és a politikai 
döntéshozatal területén egyaránt. Az állampolgárok felhatalmazása és elkötelezése a Horizont 
2020 keretprogram legutóbbi, s egyben utolsó felhívása, az Európai Zöld Megállapodás két 
horizontális témájának egyike. 

Az Európai Zöld Megállapodás fő célja az Európát 2050-re klíma-semlegessé tevő igazságos és 
fenntartható zöld átmenet, illetve ezzel egyidejűleg a civil társadalom bevonása és az 
állampolgárok szerepének megerősítése. 

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen1 által az EUGDC bemutatásakor elmondott 
beszédből idézve: „Mindannyian részesei lehetünk az átmenetnek, és mindannyian profitálhatunk 
a lehetőségekből”. 

Mariya Gabriel2, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős 
biztos hozzátette: „Mivel nem szeretnénk, ha bárki is lemaradna ebben a rendszerszintű 
átalakulásban, konkrét cselekvésekre hívunk fel, hogy az állampolgárokat újszerű módokon 
szólítsuk meg, és hogy erősítsük a projektek társadalmi jelentőségét és hatásait". 

Az EU Zöld Megállapodásával kapcsolatos további információk az Európai Bizottság alábbi 
oldalán érhetők el: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6690 

 

1European Commission (2019). The European Green Deal Sets Out How To Make Europe The First Climate-Neutral 
Continent By 2050, Boosting The Economy, Improving People's Health And Quality Of Life, Caring For Nature, 
And Leaving No One Behind. [online] Available at: 
<https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691> [Accessed 18 January 2021].   

2European Commission (2020). European Green Deal Call: €1 Billion Investment To Boost The Green And Digital 
Transition. [online] Available at: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669> 
[Accessed 18 January 2021].   
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