WWW.FORMOBILE-PROJECT.EU

Skontaktuj się z nami
edyta.pazura@ppbw.pl
communication@formobile-project.eu
exploitation@formobile-project.eu
office@formobile-project.eu

Nabór Uczestników

From Mobile Phones
to Court
An EU Project to Help Keep Citizens Safe

FORMOBILE
Nabór na trenerów i uczestników
pilotażowych kursów szkoleniowych

Formularz Zgody

Koniec naboru zgłoszeń: 24 Grudnia 2020

This project has received funding from the
European Union’s Horizon 2020 - Research and
Innovation Framework Programme, H2020-SU-SEC2018, under grant agreement no. 832800

Trenerzy

Dlaczego właśnie Ty?

Kogo poszukujemy? Doświadczonych ekspertów z obszaru
informatyki śledczej (mobile forensic investigations) do
zostania trenerem i przeprowadzenia pilotażowych kursów
szkoleniowych.

Poszukujemy przedstawicieli wszystkich grup docelowych
z obszaru informatyki śledczej
(funkcjonariuszy
pierwszego reagowania, analityków, specjalistów mobile
forensic, śledczych, prokuratorów, sędziów) do
uczestniczenia w szkoleniach jako trener lub uczestnik.

Nasze cele? Przeprowadzenie pilotażowego szkolenia
dedykowanego dla trenerów i zorganizowanie serii szkoleń
dla europejskich przedstawicieli organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości.

Jakie są korzyści z zostania trenerem?
 Wczesny dostęp do materiałów szkoleniowych
 Możliwość merytorycznego udziału w opracowaniu
materiałów szkoleniowych
 Własny rozwój zawodowy oraz zwiększanie kompetencji
 Wkład w rozwój jakości informatyki śledczej (mobile
forensic)
 i wiele więcej

Trenerzy i uczestnicy będą zaangażowani w:
 Ocenę skuteczności szkolenia
 Ocenę dobrych praktyk, standardów i narzędzi
opracowanych w ramach projektu
 Dostarczenie funkcjonariuszom
wiedzy z zakresu mobile forensic

organów

ścigania

Uczestnicy

Cele

Kogo poszukujemy? Przedstawicieli wszystkich grup
docelowych z obszaru informatyki śledczej do udziału w
pilotażowych kursach szkoleniowych jako uczestnik.

Jednym z głównych celów projektu FORMOBILE jest
opracowanie nowatorskiego programu szkoleniowego w
odpowiedzi na potrzeby europejskich organów ścigania.
Szkolenie będzie skierowane do praktyków z zakresu
mobile forensic. Szkolenie będzie miało charakter
dydaktyczny,

wykorzysta

nowatorskie

koncepcje

i

rozwiązania opracowane w ramach projektu, a także
obejmie cały proces dochodzenia - od miejsca zdarzenia
do sądu. Szkolenia będą prowadzone w języku angielskim.

Nasze cele? Przeprowadzenie serii pilotażowych szkoleń dla
przedstawicieli organów ścigania, w celu przekazania istotnej
wiedzy z zakresu mobile forensic, która będzie wynikiem
projektu.
Jakie są korzyści z uczestnictwa?
 Własny rozwój zawodowy
 Dostęp do materiałów szkoleniowych
 Wiedza nt. Dobrych praktyk z obszaru mobile forensic w
Europie
 Wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy
 Niepowtarzalna okazja do wymiany wiedzy z zakresu
mobile forensic z przedstawicielami różnych instytucji z
Europy
 i wiele więcej

