
   

 

Μζγαρα 1/7/22 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςεμιναρίων 

 

 
Ο Διμοσ Μεγαρζων, ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια Αττικισ και ςε ςυνζχεια των 
επιτυχθμζνων webinars, ςτο πλαίςιο του ζργου «Δράςεισ Ψθφιακισ Εκπαίδευςθσ και 
Ψθφιακοφ Εγγραμματιςμοφ» (Ε.Π. «Αττικι 2014-2020») και ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ 
οδθγίεσ από τον Ε.Ο.Δ.Υ για τθν πανδθμία COVID-19, ςασ προςκαλεί ςε δια ηώςθσ 
ςυναντιςεισ ςεμιναρίων. Η πρόςκλθςθ είναι ανοικτι και δωρεάν, για όλουσ τουσ Δθμότεσ, 
και αφορά τισ υπθρεςίεσ, εργαλεία και μεκόδουσ για τθν αςφαλι και αποτελεςματικι χριςθ 
του διαδικτφου. 
 
Οι πρώτεσ δια ηώςθσ ςυναντιςεισ κα γίνουν τισ επόμενεσ θμζρεσ και ςυγκεκριμζνα: 

 Παραςκευι 8/7 και ώρα 12:00 με κζμα «Διαδικτυακζσ Απάτεσ, Προςταςία 

Ψθφιακών υςκευών, Προςταςία Προςωπικών Δεδομζνων». 

 Πζμπτθ 14/7 και ώρα 12:00 με κζμα «Ικανότθτα αναηιτθςθσ, Διαχείριςθσ, 

Οργάνωςθσ και Αρχειοκζτθςθσ πλθροφοριών». 

Τα ςεμινάρια κα πραγματοποιθκοφν ςτθν Αίκουςα Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Δθμαρχείου 
(Μωραΐτθ & Μαυρουκάκθ, Μζγαρα) και οι βαςικοί ειςθγθτζσ κα είναι ςυνεργάτεσ τθσ Δράςθσ 
από τθν Περιφζρεια Αττικισ. 
Τονίηουμε οτι θ  παρακολοφκθςι των κεματικών ςεμιναρίων, δεν απαιτεί καμία προθγοφμενθ 
γνώςθ, εμπειρία ι εξοικείωςθ των Δθμοτών ςε κζματα διαδικτφου ενώ με τθν ολοκλιρωςθ 
των ςεμιναρίων, όςεσ και όςοι το επικυμοφν, κα λάβουν ςχετικι βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ. 



   

 

 
1512 (8:30-14:30 αςτικι χρζωςθ) 

 

info@digitalliteracy.gr 

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 

Για τθ δράςθ ο Περιφερειάρχθσ Αττικισ κ. Γιώργοσ Πατοφλθσ διλωςε ςχετικά:  «Ξεκινάμε νζο 
κφκλο δια ηϊςθσ ςεμιναρίων μετά τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ τριϊν κεματικϊν κφκλων 
webinars (Οκτϊβριοσ 2021 – Μάιοσ 2022). Η Περιφζρεια Αττικισ ςε ςυνεργαςία με τουσ 
Διμουσ, καλεί όςεσ και όςουσ περιςςότερουσ ςυμπολίτεσ μασ να αδράξουν τθν ευκαιρία και να 
ενθμερωκοφν για τισ προκλιςεισ του διαδικτφου καταπολεμϊντασ ζτςι τον ψθφιακό 
αναλφαβθτιςμό! Με το ςυντονιςτικό κζντρο τθσ δράςθσ Ψθφιακοφ Εγγραμματιςμοφ, 
ςτοχεφουμε να άρουμε το κενό ενθμζρωςθσ ςτισ κοινωνικζσ ομάδεσ που εμφανίηουν υςτζρθςθ 
ςτισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, να επιμορφϊςουμε πολίτεσ που διακζτουν βαςικζσ δεξιότθτεσ και 
κζλουν να αναπτφξουν κριτικζσ ικανότθτεσ ςτο διαδίκτυο και τζλοσ να ενδυναμϊςουμε 
τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ που ςτελεχϊνουν τισ εςτίεσ ψθφιακισ παιδείασ ςτα ςχολεία.». 
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Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ, επίςθσ, ανζφερε χαρακτθριςτικά: «Οι ψθφιακζσ 
τεχνολογίεσ και το διαδίκτυο εξελίςςονται και εξαπλϊνονται με καταιγιςτικό ρυκμό, 
επθρεάηοντασ κάκε τομζα τθσ ηωισ μασ και προςφζροντασ πρωτόγνωρεσ δυνατότθτεσ. Ο 
ψθφιακόσ αναλφαβθτιςμόσ, θ αδυναμία δθλαδι αξιοποίθςθσ αυτϊν των δυνατοτιτων, φζρνει 
ςτθν επιφάνεια μια νζα μορφι ανιςότθτασ, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν εργαςία και ςτθν 
επικοινωνία. Η προςπάκεια του Διμου Μεγαρζων για περιοριςμό αυτοφ του ψθφιακοφ 
“χάςματοσ”, πρόςφατα παραδείγματα τθσ οποίασ αποτελοφν ο Οδθγόσ Ψθφιακισ Αςφάλειασ 
και θ ςτιριξι μασ ςτα ψθφιακά ςεμινάρια τθσ Περιφζρειασ Αττικισ,  ςυνεχίηεται με τα δια 
ηϊςθσ ςεμινάρια τθσ Περιφζρειασ Αττικισ.  Καλώ όλουσ τουσ Δημότεσ, ιδιαίτερα γονείσ και 
εκπαιδευτικοφσ, να τα παρακολουθήςουν. Οι ψθφιακζσ δεξιότθτεσ είναι πλζον απαραίτθτεσ 
και αυτι είναι θ καλφτερθ ευκαιρία να τισ αποκτιςουμε ι να τισ ενδυναμϊςουμε.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ & Δθμοςίων Σχζςεων 

 

 


