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A CSI-COP 4. Hírlevelének tartalma: 

- A projekt célja - 1. oldal 

- „Az online adatvédelemhez való jog” című ingyenes, informális oktatást nyújtó tanfolyam (MOOC): – 
1. oldal 

- A projekt jelenlegi állása: közelgő workshopok - 2. oldal 

- 2. évzáró konzorciumi ülés a görögországi Patrasban  - 2. oldal 

- Cikk a CSI-COP-ról az International Teacher Magazine 2022. január/februári számában  - 4. oldal 

- Érdekességek: hogyan kapcsolódik a CSI-COP Isaac Asimovhoz? – 4. oldal 

- CSI-COP partnerek - 5. oldal 

A projekt célja 

A CSI-COP projekt alapvető célja, 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/ 

További információkért kérünk, fordulj a Coventry Egyetem CSI-COP kutatóihoz az alábbi email címeken: 

Dr. Huma Shah: ab7778@coventry.ac.uk 

Jaimz Winter: ad5956@coventry.ac.uk 

Ingyenes, informális oktatás 

A CSI-COP ingyenes, informális oktatást nyújtó, saját tempóban elvégezhető online tanfolyama (MOOC) „Az 

online adatvédelemhez való jog” címmel már kilenc nyelven (angolul, katalánul, csehül, franciául, görögül, 

héberül, magyarul, románul és spanyolul) elérhető és letölthető a projekt honlapján: https://csi-

cop.eu/informal-education-mooc/  

„Az online adatvédelemhez való jog” című tanfolyam 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 

A MOOC angol nyelven az EU-Citizen.Science platformon is elérhető: https://moodle.eu-citizen.science  

https://cordis.europa.eu/project/id/873169
https://cordis.europa.eu/project/id/873169
https://csi-cop.eu/faq/
mailto:ab7778@coventry.ac.uk
mailto:ad5956@coventry.ac.uk
https://csi-cop.eu/informal-education-mooc/
https://csi-cop.eu/informal-education-mooc/
https://moodle.eu-citizen.science/
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A projekt jelenlegi állása: workshopok 

A már elérhető MOOC mellett a jelen Hírlevél megjelenéséig a CSI-COP három ingyenes, félnapos, informális 

oktatást nyújtó workshopot is szervezett „Az online adatvédelemhez való jog” címmel: egyet online (október 

26-án), és kettőt személyes részvétellel a görögországi Athénban (november 21-én), ahol a 23 résztvevő 

többsége a negyven év feletti, képzett nők köréből került ki; illetve Patrasban (december 15-én).  

2022. január 12-én és 15-én a Coventry Egyetem két félnapos, informális oktatást nyújtó workshopot tart 

Coventry városának központi könyvtárában (cím: Smithford Way, Coventry CV1 1FY), a COVID-19 miatt 

érvényben lévő korlátozó intézkedések betartásával. A Coventry Egyetem workshopjairól szóló általános 

információk itt érhetők el: https://bit.ly/32KDzJl  

A tíztagú projekt konzorciumban részt vevő többi partnerország közül több is tervez hasonló jelenléti 

workshopokat, ugyancsak a COVID-19 korlátozásoknak megfelelően.  

Az online workshopok szintén folytatódnak 2022-ben. Kérünk, további információkért vedd fel a kapcsolatot 

a saját országodban működő partner intézménnyel a MOOC dokumentumban megadott elérhetőségeken: 

https://csi-cop.eu/informal-education-mooc/  

Felveheted a kapcsolatot a projektet koordináló partner csapatának tagjaival is: 

Dr. Huma Shah: ab7778@coventry.ac.uk  

Jaimz Winter: ad5956@coventry.ac.uk  

2. évzáró konzorciumi ülés 

2021. december 14-15-én évzáró konzorciumi ülést tartottak a projekt partnerek, ahol megvitatták a CSI-COP 

projekt 2. évében (2021. január-december) elért eredményeket, és stratégiát dolgoztak ki a következő szakasz, 

azaz a 3. év mérföldköveinek elérésére.  A hibrid formában, részben online, részben személyes részvétellel 

megrendezett találkozó házigazdája a konzorciumban részt vevő Patrasi Egyetem. 

 

Patras látképe (dél felől nézve) 
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Patras Ahaia prefektúra fővárosa, Görögország közép-nyugati részén található, kilátással a Pátrai-öbölre és a 

Jón-tengerre. Görögország harmadik legnépesebb városa. Kivételes természeti szépségével, hosszú történelmi 

múltjával és egyedülálló látnivalóival soha nem untatja a látogatókat. 

A városnak jelenleg körülbelül 220 ezer lakosa van. Kikötőjét, amely a múltban sok hódítót vonzott, 

Görögország nyugati kapujának tekintik Európa felé. A gallok, a rómaiak, a frankok, a velenceiek és a törökök 

egymás után hódították meg a területet, és nyomaik, amelyeket a várost díszítő lenyűgöző műemlékeken 

hagytak, sokat hozzátesznek annak különleges stílusához és varázsához. Patrasból könnyen megközelíthető 

Görögország három legnagyobb régészeti lelőhelye, az ókori Olümpia, Delphoi és Epidaurosz is.  

Patras gazdag sport- és kulturális élettel rendelkezik. Egy nemzetközi fesztivál mellett évente megrendezik itt a 

város híres karneválját is, amely Görögország minden tájáról vonzza a látogatókat. A karneváli rendezvények 

minden évben közvetlenül Szent Antal napja (január 16.) után kezdődnek, és egy nagy jelmezes felvonulással 

érnek véget, negyven nappal a görög ortodox húsvét előtt.  

A 19. században Patras virágkorát élte a helyi termékek, például a mazsola és a bor exportjának köszönhetően, 

amely az évszázaddal együtt véget ért. A 20. században számos nagy vállalkozás működött a városban, 

lehetővé téve a polgárság újbóli felemelkedését, és kozmopolita jelleget adva a városnak. Sajnos az 1980-as 

években Patrast negatívan érintette az ipar elsorvadása, amely nagyszámú munkanélküli megjelenésével járt. 

A Patrasi Egyetemet 1964-ben alapították, ma több mint 35 tanszéke és körülbelül 20 ezer hallgatója van, így 

Patras nyüzsgő diákváros. A CSI-COP év végi találkozójának az egyetem villamosmérnöki és informatikai 

tanszéke ad otthont. 

  

A Rio híd (kelet felől nézve) 

Képek © University of Patras  
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International Teacher Magazine 

A tanárok elérése érdekében a CSI-COP benyújtott egy cikket, amely az International Teacher Magazine 2022. 

Január/februári számában jelenik meg. A „The Cookie Jar” című cikk már olvasható online a következő linken: 

https://bit.ly/3D2MeTN /  

  
 

Érdekességek: hogyan kapcsolódik a CSI-COP Isaac Asimovhoz? 

Az olvasók észrevehették, hogy a civil kutatási projektünk rövidített neve, a CSI-COP nagyon hasonlít a 

paranormális bejelentések tudományos vizsgálatát végző bizottság (Committee for the Scientific Investigation of 

Claims of the Paranormal) angol rövidítéséhez (CSICOP). Ez a bizottság készíti a Skeptical Inquirer című 

nemzetközi folyóiratot. A CSICOP egyik néhai munkatársa Isaac Asimov biokémia professzor és híres sci-fi író 

volt, aki ünnepelt képzelőtehetségével megalkotta a robotika három törvényét, és azt a történetet, amelyre a 

nemrég elkészült Apple TV-sorozat, az „Alapítvány” (Foundation) épült. 
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CSI-COP Partnerintézmények  

 

 

Koordinátor 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

https://csi-cop.eu/our-team/

