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Καλώς ήλθατε στο GDPR4H, συγχρηματοδοτούμενο από το έργο Erasmus + στο 
πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2: Στρατηγικές Συνεργασίες για επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό το Εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίζει τους 
μαθητές καθ 'όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στις μαθησιακές δραστηριότητες. Παρέχει μια 
επισκόπηση του εύρους του έργου, των βασικών δραστηριοτήτων και των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων και παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή του 
πρόσφατα αναπτυχθέντος κοινού προγράμματος σπουδών για την Προστασία Δεδομένων μέσω ενός 
προγράμματος εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας (WBL). 
 
Η εκπαίδευση στην αγορά εργασίας  θα προσφέρει την ευκαιρία σε μαθητές ή μελλοντικούς 
υπαλλήλους να δοκιμάσουν την εφαρμοσιμότητα των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω των 
διαδικτυακών μαθημάτων και να κατανοήσουν το πλαίσιο και τις προκλήσεις μιας επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας των ΥΠΔ σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. 
 
Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπιστούν τα ακόλουθα ζητήματα: 

 Σημασία των προσεγγίσεων WBL για τους μαθητές 
 Οφέλη για τους μαθητές να γίνουν ΥΠΔ  στο εγγύς μέλλον 
 Περιεχόμενο της μαθησιακής μάθησης σε συμφωνία με το κοινό πρόγραμμα σπουδών για 

ΥΠΔ 
 
 

Το GDPR4H έργο στοχεύει σε 
 

 Ανάπτυξη ενισχυμένων περιφερειακών και 
διαπεριφερειακών συνεργασιών για να 
διασφαλιστεί ότι επαρκής αριθμός 
υπαλλήλων και εκπαιδευόμενων στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
λαμβάνουν τη σωστή κατάρτιση / 
εκπαίδευση με βάση τις τρέχουσες 
ανάγκες 

 Σύνδεση της εκπαιδευτικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης με τη 
βιομηχανία και τους οργανισμούς 
υγειονομικής περίθαλψης με πιο 
συστηματικό και συνεκτικό τρόπο.  

 Ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που θα 
ενισχύσει την απασχολησιμότητα των 
εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, παρέχοντας επαρκή εργαλεία που θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους 
και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 Βελτίωση της συγκρισιμότητας και μεταφορά δεξιοτήτων και ικανοτήτων που εστιάζουν στην 
κατάρτιση των τωρινών υπαλλήλων υγειονομικής περίθαλψης με βάση μια συνδυασμένη 
προσέγγιση, ενώ εισάγουν καινοτόμες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης / κατάρτισης. 

 Αύξηση της ευαισθητοποίησης και βελτίωση της γνώσης σχετικά με την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής των δεδομένων των ασθενών, καθώς και παροχή συγκεκριμένων 

Εισαγωγή  

Στόχοι  

Ιατρικοί και νομικοί φορείς

Υπεύθυνοι 
προστασίας 
Δεδομένων

Εκπαιδευτές, 
Υπεύθυνοι 
Διοίκησης 

ανθρωπίνου 
δυναμικού και 

γιατροί



 

 

πληροφοριών σχετικά με τις νομικές πτυχές που εμπίπτουν στην προστασία δεδομένων 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο και το εκπαιδευτικό υλικό εδώ: 
https://mooc.gdpr4h-project.eu/  
 

 
 

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο πραγματοποιήθηκε online και είναι ακόμη διαθέσιμο 
εμπεριέχει και ένα πακέτο σύγχρονου τρόπου εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας. Αυτές οι δυο 
δραστηριότητες είναι τα βασικά αποτελέσματα του έργου. Ως εταιρικό σχήμα προχωρήσαμε στην 
ανάπτυξη των παρακάτω μαθημάτων: 

 Μάθημα ειδίκευσης στην προστασία δεδομένων για ΥΠΔ , το οποίο ταυτοποιεί κενά και 
ελλείψεις γνωστικού επιπέδου για τους ΥΠΔ που δουλεύουν στις εταιρείες ή θέλουν 
μελλοντικά να ασκήσουν το επάγγελμα της προστασίας δεδομένων. Υπό αυτή την έννοια τα 
γνωστικά κενά που επιθυμεί να καλύψει το υπάρχον μάθημα είναι:  
 Δεξιότητες που αφορούν τα νομικά ζητήματα που εγείρονται στην προτασία 

δεδομένων υγείας 
 Ήπιες δεξιότητες 
 Τεχνολογικά εργαλεία που συνδέονται με ΥΠΔ 

 Μάθημα Ευαισθητοποίησης σχετικά με την Προστασία Δεδομένων στον Τομέα της Υγείας 
χωρίς να παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης αλλά παρέχοντας τις βασικές δεξιότητες 
που χρειάζονται σε έναν πολίτη που θέλει να ενημερωθεί για την Προστασία Δεδομένων. 

 

Το έργο χωρίζεται σε 2 καίριες φάσεις:  

1η φάση: 

Περιλαμβάνει τη θεωρητική εκπαίδευση του μαθητή, η οποία θα διεξαχθεί μεμονωμένα μέσω ενός 
διαδικτυακού μαθήματος, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα. Το μάθημα ειδίκευσης 
έχει σχεδιαστεί για 3 εβδομάδες. Η πραγματική διάρκεια του μαθήματος εξαρτάται από τις γνώσεις 
που αποκτήθηκαν, το επίπεδο της δέσμευσης και τον χρόνο που αφιερώνεται από κάθε μαθητή 
μέσα στην ημέρα. 

 Το GDPR4H Μάθημα και Εκπαίδευση στην Αγορά Εργασίας  

Δομή 
 

Μάθημα 1  

Το μάθημα ένα συνδέεται με: 
 Τη σημασία της Προστασίας Δεδομένων στην Υγεία 
 Τις βασικές δεξιότητες που αφορούν την Προστασία δεδομένων 
 Τις εθνικές διατάξεις της Προστασίας Δεδομένων 
 Αποτελεσματικές στρατηγικές προστασίας δεδομένων 

 



 

 

 

 

Στο τέλος του έργου, ο μαθητής θα κληθεί ξανά να συμπληρώσει μια έρευνα μετά το μάθημα. Αυτό 
θα τους βοηθήσει να δοκιμάσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις τους και θα συμβάλουν στη συνολική 
αξιολόγηση της ποιότητας του μαθήματος και της βελτίωσής του εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

2η φάση: 
Αν η εκπαίδευση στην αγορά εργασίας(WBL) λάβει χώρα διά ζώσης θα έχει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

 Οι ΥΠΔ και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές απασχολούνται συνολικά 24 ώρες σε ένα 
επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. 

 Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευόμενος πρέπει να βιώσει στην πράξη τις απαιτήσεις προστασίας 
δεδομένων βάσει του GDPR. 

 Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, όλοι οι μαθητές ολοκληρώνουν τις εργασίες τους 
και αξιολογούν το πρόγραμμα. 

Μάθημα 2  

Το δεύτερο μάθημα αφορά τα παρακάτω: 
 Εισαγωγή στην πληροφορία 
 Τα βασικά εργαλεία πληροφορίας και ασφάλειας 
 Διευθέτηση κινδύνου 
 Παραβίαση δεδομένων και τεχνολογικά εργαλεία 

 

Μάθημα 3  

Το τρίτο μάθημα εστιάζει στα παρακάτω: 
 Οι υποχρεώσεις ενός ΥΠΔ όσον αφορά την επικοινωνία 
 Εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία 
 Διευθέτηση κρίσεων 

 Μελέτες περίπτωσης 



 

 

Η εκπαίδευση στην αγορά εργασίας αποτελεί ευκαιρία για να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω 
του μόττο «βλέποντας και κάνοντας». 

 

Προτεινόμενες θεματικές που θα καλυφθούν κατά τη φάση εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας 

 Ορισμός της παραβίασης δεδομένων 
 Περιορισμοί στη χρήση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας δεδομένων και των 

υποχρεώσεων στις εταιρείες  
 Σημασία στην εύρεση πιθανών περιορισμών δεδομένων 
 Περιγραφή χαρακτηριστικών προστασίας δεδομένων 

 

Το κομμάτι που αφορά την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας σχετίζεται με: 

 Πραγματικά σενάρια: Οι συμμετέχοντες οργανισμοί δημιούργησαν σενάρια τα οποία 
συνδυάζονται με το θεωρητικό πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο ΥΠΔ έχουν ολοκληρώσει. 

 Βίντεο: Το GDPR4H έργο δημιουργησε βίντεο ασύγχρονης εκπαίδευσης τα οποία θα 
παρουσιάζουν μελέτες περίπτωσης και πραγματικά σενάρια σε εκπαιδευόμενους.  

Το πλαίσιο των εκπαιδεύσεων στην αγορά εργασίας θα αφορά τα παρακάτω: 

Πλαίσιο 
Δραστηριότητα Διάρκεια 

A. Online εκπαίδευση  3 εβδομάδες (περίπου 30 ώρες συνολικά) 

B. Εκπαίδευση στην αγορά εργασίας  3 εβδομάδες  (περίπου 24 ώρες συνολικά) 

Εκπαιδευτές/εκπαιδευόμενοι  

Η διαδικασία WBL πρέπει να υποστηρίζεται από έναν εκπαιδευτή / εκπαιδευτή που έχει ρόλο 
διαμεσολάβησης μεταξύ του μαθητή και του εργοδότη. Ο εκπαιδευτής / εκπαιδευτής είναι 
υπεύθυνος για τη συλλογή σχολίων από τον εργοδότη, τον έλεγχο και βαθμολόγηση των πρακτικών 
εργασιών (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί αυτή η λειτουργία) και για τη συμμετοχή στις συνεδρίες 
καθοδήγησης / συνομιλίες (εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον εργοδότη). 

Δεδομένου ότι η πανδημία COVID-19 επέβαλε την πρόκληση της μη ολοκλήρωσης εγκαίρως του 
έργου, καθώς και της μη διαμόρφωσης σεμιναρίων πρόσωπο με πρόσωπο, η κοινοπραξία 
αποφάσισε ότι το WBL πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις προκλήσεις αυτής της 
εποχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινοπραξία GDPR4H εφάρμοσε μια καινοτόμο πολιτική, μέσα στην 
οποία δημιούργησε ένα ολιστικό σύστημα e-WBL, που περιλαμβάνει σενάρια και βίντεο σε 
πραγματικές περιπτώσεις. Τα οφέλη αυτής της προσέγγισης είναι: 

 Ο μαθητής μπορεί επίσης να ολοκληρώσει το E-WBL όποτε θέλει. 
 Το πρόγραμμα προσπαθεί να μεταφέρει τον μαθητή μέσω σεναρίων σε πραγματικές 

περιπτώσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Πανδημία και εκπαίδευση στην αγορά εργασίας 
 



 

 

 Το πρόγραμμα υπενθυμίζει στον εκπαιδευόμενο την σημασία προστασίας δεδομένων στην 
πραγματική ζωή μέσα από την εφαρμογή πραγματικών σεναρίων.  

Μέσω του GDPR4H έργου αναπτύχθηκαν 

 Πραγματικά σενάρια   
 Βίντεο 

 

 

 Ο εκπαιδευόμενος θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος για τις εργασίες που πρέπει να 
εκτελέσει σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, που σχετίζεται με την προστασία 
δεδομένων των δεδομένων υγείας. 

 Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων εντός της εταιρείας (ο εργοδότης εν γένει) θα 
κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και θα καθορίσει ή θα βελτιώσει τις 
εσωτερικές του στρατηγικές κατάρτισης. 

 Ο μαθητής αποκτά ένα σύνολο τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αργότερα στην εργασία τους. 

Σε περιόδους, όταν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση σε εταιρείες υγείας, (μετά το Covid19), ο 
πάροχος επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει WBL παρουσία (ό, τι 
συνιστάται) ή θα χρησιμοποιήσει τον τρόπο του GDPR4H  

 

 

Το GDPR4H Το έργο προβλέπει ότι αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να το 
χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους, και παρά την ολοκλήρωση του μαθήματος GDPR4H. Σε αυτό το 
πλαίσιο, παραθέτουμε τα ακόλουθα εργαλεία και πόρους για περαιτέρω ανάγνωση: 

 Health, available at: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/subjects/health_en  
 The new EU Regulation on the protection of personal data: what does it mean for patients? 

Available at: https://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/data-protection/data-
protection-guide-for-patients-organisations.pdf  

 Health data in the workplace, available at: https://edps.europa.eu/data-protection/data-
protection/reference-library/health-data-workplace_en  

 Health 2020, available at: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/Health2020-Long.pdf?ua=1  

 OECD, available at: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-
a-glance-europe-2020_82129230-en  

 Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR, available at: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ms_rules_health-data_en.pdf  
 

Πλεονεκτήματα για τους εκπαιδευόμενους 

Άλλα εργαλεία και βιβλιογραφία 


