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Darlene Cavalier professzor asszonnyal, a SciStarter platform létrehozójával készített interjúnk a 

következő oldalakon olvasható. 

A CSI-COP 1. Hírlevelének tartalma: 

- Projekt bevezető – 1. oldal 

- A projekt jelenlegi állása az első év végén – 1. oldal 

- Interjú Darlene Cavalier professzor asszonnyal, a CSI-COP Tanácsadó Testületének tagjával – 2-
3. oldal 

- A projekt következő szakaszának előkészítése - 4. oldal 

Projekt bevezető 

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) itt találhatók: 
https://csi-cop.eu/faq/ 

A projekt jelenlegi állása 

2020 szeptemberében indult el a CSI-COP projekt honlapja (https://csi-cop.eu/), amely már a 
tervezésétől kezdve az adatvédelmi szempontok maximális figyelembevételével készült 
(https://csicop.eu/privacy-policy/). A weboldal semmilyen saját, vagy harmadik féltől származó 
nyomkövető sütit nem használ. Bővebb információ a CSI-COP adatvédelmi megközelítéséről a 
webhely Privacy Policy oldalán található. 

Az alábbi három tanulmánnyal a projekt kutatási szakasza sikeresen lezárult: 

a) A civil kutatók megnyerésének jó gyakorlatai (D2.1, témavezető: Immer Besser GmbH), 

b) Sokszínű önkéntes közösség bevonásával kapcsolatos kihívások a civil kutatási projektek 
inkluzivitásának biztosítása során (D2.2, témavezető: Nők a Tudományban Egyesület), 

c) A CSI-COP civil kutatási projekt keretrendszerének megalkotása (D2.3, témavezető: Cseh 
Műszaki Egyetem). 

A kutatási szakaszban készült három tanulmány mindegyike szabadon hozzáférhető a honlap Project 
Results oldalán, valamint a Zenodo oldalon (keresőszó: CSI-COP). 

Sor került a Privacy Matters cég szerződtetésére, amely alvállalkozóként vesz majd részt a civil 
kutatás informális tananyagának elkészítésében. 

A projekt bemutatkozott a 3. Annual Citizen Engagement and Deliberative Democracy Festival 
rendezvényen. 

https://cordis.europa.eu/project/id/873169
https://csi-cop.eu/faq/
https://csi-cop.eu/faq/
https://csi-cop.eu/
https://csicop.eu/privacy-policy/
https://csi-cop.eu/privacy-policy/
https://csi-cop.eu/projectresults/
https://csi-cop.eu/projectresults/
https://zenodo.org/
https://zenodo.org/search?page=1&size=20&q=CSI-COP


                                                                                                                    

 
Jelen közlemény az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja által, 

 A Nº873169 támogatási megállapodás alapján finanszírozott projekt része 

Civil kutatók vizsgálják a sütik és appok GDPR-megfelelőségét:  

1. Hírlevél, 2020. december 

 

2
. o

ld
al
 

 
 Kérjük, beszéljen egy kicsit magáról! 

A civil kutatás területén tett utazásomat a Disney Publishing ügyvezetőjeként 
kezdtem, amely akkoriban a Discover Magazine tulajdonosa volt. Élvezettel 
olvastam a Discover-t, és szívesen dolgoztam együtt tudósokkal és szerkesztőkkel, 
hogy a legfrissebb tudományos és technológiai híreket olvasók millióihoz 
eljuttassuk. Munkám egy részében oktatási programok kidolgozásával és 
terjesztésével foglalkoztam, amelyek - a legtöbb STEM ismeretterjesztő 
programhoz hasonlóan - óhatatlanul azt az üzenetet fogalmazták meg, hogy "és 
legyél te is tudós!" Elgondolkodtam azon, hogy vajon azok a gyerekek, akik nem 
akartak kutatói pályára menni, nem volt lehetőségük egyetemre vagy főiskolára 
járni, vagy csak nem tudták, mit hoz a jövő, találhatnak-e értelmes módot arra, 
hogy valahogyan kapcsolódjanak a tudományhoz. Másoddiplomás képzésen 
vettem részt, hogy feltárjam ezt a kérdést, és ennek során fedeztem fel a civil 
tudományt, a részvétel alapú technológiai értékelést, valamint a nagyközönség 
tudományos és technológiai tevékenységének egyéb formáit! 

 Mi késztette Önt a SciStarter.org létrehozására? 

Azért hoztam létre a SciStartert, hogy megkönnyítsem az embereknek a bekapcsolódást a tudományos kutatásba. A 
másoddiplomás képzésen megdöbbentett, hogy bár az egyik legnagyobb tudományos folyóiratnál dolgoztam, amellyel a 
nagyközönség számára népszerűsítettük a tudományt, mégis csak akkor fedeztem fel a civil tudományt, illetve az egyéb módozatait 
annak, hogy egy „hétköznapi ember” részt vehessen a tudományban, amikor az egyetemi képzésem keretében kutatni kezdtem ezt 
a konkrét témát. Milyen ironikus! A "civil tudomány" aligha volt bevett kifejezés, és nagy kihívást jelentett a néhány létező 
projektet online megtalálni. Így létrehoztam a SciStartert, és felkértem az embereket a saját projektjeik hozzáadására, illetve nekik 
tetsző projektek keresésére. Most már több ezer projektünk szerveződik API (alkalmazásprogramozási felület) segítségével, 
adatbázisokkal a világ minden tájáról; közel 100 000 fő regisztrált a SciStarter tagjaként és több millióan látogatóként! Ez nagyszerű 
a tudomány, a közönség és a SciStarter összes nyilvántartott projektje szempontjából! 

 Hogyan változott a civil kutatás gyakorlata és a benne való részvétel a SciStarter 2014-es létrehozása óta? 

A SciStarter "egyetemi verziója" 2010-ben jött létre. 2014-ben a National Science Foundation támogatásával létrehozhattam a 
webhely nyilvánosabb változatát. 2017 közepén elindítottuk a most látható verziót. A gyakorlat sok szempontból fejlődött, hála a 
különböző civil tudományos egyesületek munkájának világszerte. Ezenkívül a formális, a nem formális és az informális oktatás 
kutatói és gyakorlói szilárd bizonyítékot szolgáltattak a természettudományok tanulásának eredményeiről, és segítettek kimunkálni 
azokat a jó gyakorlatokat, amelyek segítségével a civil tudomány eljuthat az osztálytermekbe, illetve azokon túl is. A SciStarter 
szorosan együttműködik az iskolai körzetekkel, egyetemekkel, könyvtárakkal, múzeumokkal, diákszervezetekkel, vállalati önkéntes 
programokkal és ún. közösségi alapú szervezetekkel, hogy testreszabott tapasztalatok gyűjtésével támogassa e segítőket. A 
SciStarter adatelemzéseket is kínál, amelyek segítik ezeket az intézményeket a SciStarteren felsorolt projektek haladásának 
támogatásában és nyomon követésében, valamint kollektív hatásaik mérésében. A részvétel több szinten változott: az említett 
erőfeszítéseknek és a média érdeklődésének köszönhetően többen tudnak a civil tudományról. A SciStarter adatbázisát a PBS, a 
Discover, az Astronomy, a National Science Teaching Association és még sokan mások használják, hogy segítsenek oda irányítani a 
civil kutatási projekteket, ahol sok embert érnek el. A nagy, mainstream médiumok egyre gyakrabban adnak hírt a civil kutatók 
segítségével tett izgalmas felfedezésekről. Ez pedig fokozza az érdeklődést a civil tudomány iránt! 

 Tapasztalata szerint mi a leghatékonyabb módja a civil kutatási projektekben részt vevő civil kutatók közötti 
társadalmi sokszínűség, különösen a nemi egyensúly biztosításának? 

A SciStarter-nél szorosan együttműködünk azokkal a szervezetekkel, amelyek eleve sokszínű közönséghez jutnak el. Ezek ismerik 
saját közösségeiket, tudják, hogyan lehet elérni őket, kommunikálni velük, inspirálni / jutalmazni, támogatni és meghallgatni őket. 
Együtt dolgozunk testreszabott élmények létrehozásáért, amelyek nálunk tárolt konkrét projektek köré épülnek, a segítő partnerek 
támogatására. Ez nagyon sikeres a civil tudomány, a SciStarter, a partnerszervezeteink és azok tagjai (a civil kutatók) szempontjából 
is! A civil kutatási projektek vezetői számára további ajánlások találhatók a National Academy of Sciences "LEARNING THROUGH 
CITIZEN SCIENCE: Enhancing Opportunities by Design" című anyagában (https://www.nap.edu/read/25183/chapter/1), amelyhez 
én is hozzájárultam. 

https://www.nap.edu/read/25183/chapter/1
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 Ön szerint melyek voltak a legérdekesebb megállapítások az Ön által irányított civil kutatási projektekben? 
Adna pár tanácsot / iránymutatást a civil kutatási projektek vezetőinek? 

Mi jellemzően nem menedzselünk projekteket. Inkább a médiával, a könyvtárakkal, a múzeumokkal, a közösségi alapú 
szervezetekkel, a diákszervezetekkel, a vállalati önkéntes programokkal, valamint a formális, nem formális és informális oktatást 
biztosítók sokaságával való partnerség révén katalizáljuk a mások projektjeivel kapcsolatos tudatosságot és a folyamatos 
elkötelezettséget. Mégis elmondhatjuk, hogy az egyik legérdekesebb eredményt a SpaceMicrobes.org civil kutatási projektben 
láthattuk, amely a Föld, illetve a Nemzetközi Űrállomás hi-touch felületeinek mikrobáit hasonlítja össze. E projektben 
együttműködő partnerek voltunk az UCDavis Eisen Lab-jával és a Science Cheerleaders-szel. Végül fiatal amerikai pompomlányok 
egy teljesen új mikrobát fedeztek fel, és egy lektorált szakfolyóirat idézte őket. Ejha! És 48 ember mintáit, akik részt vettek a 
mikrobák gyűjtésében, a SpaceX fellőtte a Nemzetközi Űrállomásra. Ez igazán nagyszerű projekt volt. Az eredményeiről itt lehet 
olvasni: https://peerj.com/articles/9235/  

 Az ECAST Network társalapítójaként miért tartja fontosnak az állampolgárok bevonását a politikai 
döntéshozásba? 

Az ECAST a SciStarter közeli rokona. Az Expert and Citizen Assessment of Science and Technology (a tudomány és a technológia 
szakértői és állampolgári értékelésének hálózata - ECAST) nyilvános tanácskozásokat szervez annak érdekében, hogy 
tájékoztatáson alapuló visszajelzést kérjen az érdekelt felektől a politika formálásához. Valójában (szinte napra pontosan) hat 
évvel ezelőtt a NASA együttműködött az ECAST-tal az Egyesült Államok egy szövetségi programjának első állampolgári 
értékelésében. A NASA és az ECAST együttműködését az űrügynökség kulcsfontosságú elemnek tekinti „azon törekvésében, hogy 
előmozdítsa a széles nyilvánosság részvételét tevékenységeiben és fogékonyan reagáljon az állampolgárok véleményére. Ez az 
innovatív megközelítés a NASA-t egy harmadik fél közreműködése révén olyan új nézetekkel szembesíti, amelyek egyébként 
hozzáférhetetlenek lennének a számukra - olyan amerikaiak véleményével, akik érdeklődnek a NASA kutatások jövője és a Marsra 
vezető utunk iránt. A NASA programjairól vezetett ECAST megbeszélések magukban foglalták a különféle szakpolitikai lehetőségek 
költségeit, kockázatait és előnyeit érintő komplex alkufolyamatokat. A vizsgálat résztvevői árnyalt és tájékozottságról tanúskodó 
preferenciákat fogalmaztak meg a NASA előtt álló lehetőségekről, melyek segítségével az űrügynökség igyekszik előmozdítani a 
humán és robotikus űrkutatást”.  

Fórumokat szerveztünk különböző körök bevonásával (köztük washingtoni hajléktalanokkal, mivel a rendezvényeink felépítése 
tükrözi a a fogadó helyszínek demográfiai jellemzőit), hogy megvitassák a NASA lehetőségeit az aszteroid hatások csillapítására. 
Igen, jól olvassák. Hétköznapi emberek bizonyították, hogy képesek megismerni technikai kérdéseket, és ami a legfontosabb, 
hasznos meglátásokat megfogalmazni a NASA számára. Micsoda felismerés! Jelenleg kollégám, Mahmud Farooque irányítja az 
ECAST erőfeszítéseit az Arizona State University-n. A NASA ECAST projektről itt tudhatnak meg többet: 
https://www.nasa.gov/feature/innovative-study-supports-asteroid-initiative-journey-to-mars, az ECAST-ról pedig itt: 
https://ecastnetwork.org.  

 Hogyan látja a civil tudomány jövőbeli szerepét a tudományos vállalkozásokat illetően? Mitgondol, a civil 
kutatási projektek helyettesíthetik a tudományos / kutatási projekteket?  

A civil tudomány hozzájárul azoknak a régóta folytatott erőfeszítéseknek a legitimálásához, amelyeket őslakosok, 
környezetvédők, halászközösségek és mások vezetnek, akik már használják a hagyományos ökológiai tudást döntéseik 
megalapozásában. Valójában a civil tudomány és a professzionális tudomány egy kicsit lemaradva kullog ezek mögött az emberek 
mögött! Szeretném, ha mindazok, akik elkötelezetten részt vesznek a tudományos tevékenység nagyközönség előtt nyitva álló 
bármely formájában, bizonyítványt kapnának, ami megkönnyítené számukra, hogy fantasztikus informális / nem formális 
erőfeszítéseiket hivatalosan is elfogadtathassák. Lehet, hogy ez sok embert nem érdekel, de azoknak, akik munkahelyi 
előmenetelre várnak, vagy munkát keresnek, illetve azoknak, akiknek nem volt lehetőségük főiskolára járni, ez a formális 
eredményekre lefordítható, hivatalos hitelesítés megváltoztathatná az életét. 

 Is there a topic in a current CS project which really surprised you? 

2020 van. Engem már semmi nem lep meg 

https://peerj.com/articles/9235/
https://www.nasa.gov/feature/innovative-study-supports-asteroid-initiative-journey-to-mars
https://ecastnetwork.org/
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A projekt következő szakaszának előkészítése 

A CSI-COP második szakaszában a következőkre kerül majd sor: a) egy nagylétszámú, nyitott online tanfolyam 
(ún. MOOC) megtervezésére, amely egyrészt ingyenesen és szabadon hozzáférhető informális oktatást biztosít 
az „Emberi jogok a digitális korban” és a GDPR-ban rögzített, előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezés 
témájában, másrészt gyakorlati képzést nyújt az online adatvédelemmel kapcsolatos vizsgálódásokhoz; b) a 
civil kutatók toborzására, c) a covidhelyzet függvényében és a MOOC-kal összhangban személyes workshopok 
megtartására több európai helyszínen és Tel-Avivban. A CSI-COP MOOC várhatóan 2021 tavaszán indul. 

 

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

