
 
 

 

 

 

Συνολική εικόνα του 1ου Online Συνεδρίου Ψηφιακού Εγγραμματισμού 
 

Με μεγάλη επισκεψιμότητα και επιτυχία στέφθηκε το 1ο Online Συνέδριο 

Ψηφιακού Εγγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, την Παρασκευή 24 και 

το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ψηφιακής 

Εκπαίδευσης και Ψηφιακού Εγγραμματισμού».  

Ολόκληρο το βίντεο της 1ης ημέρας του συνεδρίου μπορείτε να βρεθεί διαθέσιμο 

στο σύνδεσμο https://youtu.be/1_mQGchbRA8. Τα βίντεο της 1ης και 2ης ημέρας 

του συνεδρίου μπορούν να αναζητηθούν στο κανάλι του Ψηφιακού 

Εγγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής https://tinyurl.com/atticadigital ή 

απευθείας όλα μαζί και το καθένα ξεχωριστά στη λίστα 1ο Online Συνέδριο Ψηφιακού 

Εγγραμματισμού - YouTube. 

Το Δελτίο Τύπου υπάρχει στο σύνδεσμο: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ου ONLINE ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ptapatt.gr)  

Ακολουθούν τα γραφήματα σε 115 συνολικά αποκρίσεις, με ιδιαίτερα αυξημένο 
θετικό πρόσημο. Διευκρινίζεται ότι οι ερωτήσεις κατανεμήθηκαν στην πενταβάθμια 

κλίμακα Likert. 

 

https://youtu.be/1_mQGchbRA8
https://tinyurl.com/atticadigital
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKKi9BGEjV84_CTNYpiynj0Aa7BF5rT5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKKi9BGEjV84_CTNYpiynj0Aa7BF5rT5
http://www.ptapatt.gr/el/blog/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-1%CE%BF%CF%85-online-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83
http://www.ptapatt.gr/el/blog/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83-1%CE%BF%CF%85-online-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83


 

 

 

 



 

 

 

  



 

Εισηγήσεις 24/6/2022 

 

 



 

 

Εισηγήσεις 25/6/2022 

 



 

 

 

 



 
Τέλος παρατίθενται τα σχόλια (33 απαντήσεις συνολικά) δεδομένου ότι η 

συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου ήταν προαιρετική. 

• Ευχαριστούμε! 😊 

• Θα χαρούμε να παρακολουθήσουμε και τα επόμενα... 

• Σφαιρική κάλυψη ενός θέματος με (π.χ.) δύο ομιλητές διαφορετικών ή συμπληρωματικών 

παρουσιάσεων και (2) περισσότερο χρόνο για κάποιους ομιλητές (πχ ο λόγος του κ. 

Παπαπροδρόμου ήταν τόσο πυκνός που δεν προλάβαινα να σημειώνω ερωτήσεις/σχόλια)  

• Εξαιρετική διοργάνωση 

• Καλή οργάνωση, ενδιαφέρουσα και επίκαιρη θεματολογία 

• Ανυπομονούμε για το επόμενο on line Συνέδριο Ψηφιακού Εγγραμματισμού. Όλα ήταν 

υπέροχα, βιώσαμε μία εξαιρετική εμπειρία και οι γνώσεις που αποκομίσαμε ήταν 

πραγματικά πολύτιμες!!! 

• Eξαιρετικό συνέδριο 

• Πολύ βοηθητικές πληροφορίες!!! 

• Όλα πολυ καλα 

• Πολύ καλή οργάνωση 

• Πολύ καλά. Συγχαρητήρια! 

• Συγχαρητήρια για την όμορφη εκδήλωση! 

• Συγχαρητήρια, πολύ όμορφη και ενημερωτική δράση 

• Συγχαρητήρια 

• Ευχαριστώ 

• Εν αναμονή των επόμενων συνεδρίων! 

• Ευχαριστούμε πολύ για το σεμινάριο… 

• Το Συνέδριο ήταν εξαιρετική πρωτοβουλία. 

• Άριστη διοργάνωση 

• Ήταν ένα πολύ καλά οργανωμένο, ενημερωτικό, καταρτισμένο, στοχευμένο και μαθησιακό 

συνέδριο.Πολλά Συγχαρητήρια!!! Αναμένουμε και άλλα για τόσο επίκαιρα θέματα και 

προβληματισμοί. 

• Ενα συνέδριο πολύ χρήσιμο σε πληροφορίες και με ποικιλία θεμάτων 

• Συγχαρητήρια για την όλη προσπάθειά σας! 

• Πολύ ενδιαφέρον και εξαιρετικοί ομιλητές ειδικά η Αγγελική Ρουμελιωτου που πάντα 

συγκινεί με τον τρόπο που παντρεύει επιστήμη και ψυχή 

• Πολύ χρήσιμες πληροφορίες 

• Εξαιρετικές εισηγήσεις από αξιόλογους ομιλητές 

• Ήταν ένα εξαιρετικό συνέδριο! 

• Ευχαριστώ πολύ. Καλό Καλοκαίρι. Αναμένω νέα σεμινάρια. Πολύ χρήσιμα όλα.  

• Απόλυτη ικανοποίηση 

• ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ!! ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 

• Πολύ καλή προσπάθεια για καλή συνέχεια σε περισσότερους αποδέκτες 

• Δυσκολίες παρακολούθησης λόγω κακής σύνδεσης. 



 
• Συγχαρητήρια εξαιρετικές όλες οι εισηγήσεις! 

 

Με βάση τα παραπάνω, η διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου Ψηφιακού 

Εγγραμματισμού κρίνεται επιτακτική και αναμενόμενη. Ως τότε η Περιφέρεια 

Αττικής θα συνεχίσει, σε συνεργασία με τους Δήμους, δια ζώσης συναντήσεις 

σεμιναρίων. Η πρόσκληση είναι ανοικτή, για όλους τους Δημότες ΔΩΡΕΑΝ και 

αφορά τις υπηρεσίες, εργαλεία και μεθόδους για την ασφαλή και αποτελεσματική 

χρήση του διαδικτύου. 

 

 
1512 (8:30-14:30 αστική χρέωση) 

 

info@digitalliteracy.gr  

psifiakospta@gmail.com 

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | ΠΤΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (ptapatt.gr) 

 
 

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

  
 

https://tinyurl.com/atticadigital 

 
 

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

 

https://www.instagram.com/atticadigital 
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