
   

 

Μζγαρα 15/3/2022 

Δελτίο Σφπου: Δράςεισ Ψθφιακισ Εκπαίδευςθσ 
«Ψυχικι Τγεία, Εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο» 

H Περιφζρεια Αττικισ ςε ςυνεργαςία με το Διμο Μεγαρζων, ςτο πλαίςιο του ζργου «Δράςεισ 

Ψθφιακισ Εκπαίδευςθσ και Ψθφιακοφ Εγγραμματιςμοφ» (Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Αττικι 

2014-2020») διοργανϊνουν κφκλο δωρεάν διαδικτυακϊν ςεμιναρίων (webinars) για τθν 

ενθμζρωςθ ενθλίκων (18+) γονζων και κθδεμόνων, ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ και τοπικισ 

διοίκθςθσ αλλά και του ιδιωτικοφ τομζα, επιχειρθματιϊν, μελϊν οργανϊςεων του ευρφτερου 

τομζα και όλων των δθμοτϊν, ςχετικά με υπθρεςίεσ, εργαλεία και μεκόδουσ για τθν αςφαλι 

και αποτελεςματικι χριςθ του διαδικτφου. 

 

ασ περιμζνουμε διαδικτυακά τθν Σετάρτθ 16 Μαρτίου 2022 ςτισ 18:00 ςτο 8ο Webinar του 

2ου κφκλου με κζμα «Ψυχικι Τγεία, Εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο» ςτο κανάλι YouTube και ςτθ 

ςελίδα Facebook του Ψθφιακοφ Εγγραμματιςμοφ. Κεντρικόσ ειςθγθτισ είναι ο κ. Πζτροσ 

Ροφςςοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ του Εργαςτθρίου Πειραματικισ Ψυχολογίασ του ΕΚΠΑ. 



   

 

Όςοι επικυμοφν να βρεκοφν μαηί μασ, παρακαλοφμε όπωσ κάνετε εγγραφι ςτθ φόρμα 

https://tinyurl.com/digitalattiki 

Η ςυμμετοχι ςτο ςυγκεκριμζνο webinar είναι ανοικτι ςε όλουσ τουσ δθμότεσ και θ 

παρακολοφκθςι του δεν απαιτεί καμία προθγοφμενθ γνϊςθ, εμπειρία ι εξοικείωςθ του 

ςυμμετζχοντα ςε κζματα διαδικτφου. Με τθν ολοκλιρωςθ του webinar οι ςυμμετζχοντεσ κα 

λάβουν ςχετικι βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ, εφόςον το επικυμοφν.  

το παραπάνω πλαίςιο, θ δράςθ κα ςυνεχιςτεί με τθν παρακάτω ςειρά: 

ΣΕΣΑΡΣΗ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΕΙΗΓΗΗ 

23 ΜΑΡΣΙΟΤ 2022 18:00 – 19:00 Ικανότθτα Αναηιτθςθσ, Διαχείριςθσ, Οργάνωςθσ και 

Αρχειοκζτθςθσ Πλθροφοριϊν  

30 ΜΑΡΣΙΟΤ 2022 18:00 – 19:00 Ιατρικζσ Πλθροφορίεσ ςτο Διαδίκτυο και Κίνδυνοι 

 

Για τθ δράςθ, ο Περιφερειάρχθσ Αττικισ κ. Γιϊργοσ Πατοφλθσ διλωςε ςχετικά:  

«Αντιμετωπίηοντασ τισ προκλιςεισ του ψθφιακοφ αναλφαβθτιςμοφ ςτθν μετά Covid 19 εποχι, 

θ Περιφζρεια Αττικισ δθμιουργεί ζνα ςυντονιςτικό κζντρο δράςθσ οριηόντιασ παρζμβαςθσ με 

ςκοπό τθν ανάδειξθ των δυνατοτιτων του διαδικτφου, και τθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν 

προκειμζνου να αναπτφξουν κριτικι ικανότθτα και να μποροφν να προςτατεφουν τον εαυτό 

τουσ και τθν οικογζνεια τουσ.». 

Ο/Η Διμαρχοσ κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ επίςθσ ανζφερε χαρακτθριςτικά: 

«Θζλω να ευχαριςτιςω τθν Περιφζρεια Αττικισ και τον κ. Πατοφλθ προςωπικά για το 

ςυγκεκριμζνο Ζργο που κα ενδυναμϊςει και επεκτείνει τισ δράςεισ του Διμου μασ για τθ 

μείωςθ τθσ τεχνοφοβίασ και του ψθφιακοφ αναλφαβθτιςμοφ. Ζτςι, εκτόσ από το ςυνοπτικό 

Οδθγό Ψθφιακισ Αςφάλειασ που πρόςφατα δθμοςιεφςαμε, μποροφν πλζον οι πολίτεσ να 

παρακολουκοφν ςεμινάρια (webinars) για κακθμερινά κζματα τεχνολογίασ και διαδικτφου, 

είτε ςε πραγματικό χρόνο με δυνατότθτα ςυμμετοχισ, είτε ςε δεφτερο χρόνο 

μαγνθτοςκοπθμζνα. Προςκαλϊ τον κάκε ςυμπολίτθ να παρακολουκιςει αυτά τα ςεμινάρια, 

διότι κα ωφελθκεί πολλαπλά.» 

 

 

https://tinyurl.com/digitalattiki


   

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ & Δθμοςίων χζςεων 

 

 
1512 (8:30-14:30 αςτικι χρζωςθ) 

 

psifiakospta@gmail.com 

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 
ΠΣΑ ΑΣΣΙΚΗ (ptapatt.gr) 

 

https://www.facebook.com/digital.attiki 

 

https://tinyurl.com/atticadigital 

 

https://www.linkedin.com/in/atticadigital 

 

https://www.instagram.com/atticadigital 

 

https://megara.gr/portal/images/psifiaki-asfaleia.pdf 
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