
 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή νέου εκπαιδευτικού υλικού του Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μεσολογγίου 

µε τίτλο "Οι πανδηµίες στην τέχνη" στις σχολικές µονάδες της χώρας 

Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μεσολογγίου στο πλαίσιο προγραµµατισµού των δράσεών του 

για το σχολικό έτος 2022-2023, συνεχίζοντας την εκδοτική του 

δραστηριότητα, προχώρησε στη δηµιουργία και δηµοσίευση νέου εκπαιδευτικού υλικού 

σε ψηφιακή µορφή (e-book) µε τίτλο Οι πανδηµίες στην τέχνη, προκειµένου να 

πλαισιώσει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα "Πανδηµία: να το δούµε ως ευκαιρία" που 

υλοποιεί µε µαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας, αλλά και να το εµπλουτίσει µε µία 

καινοτόµο εκπαιδευτική προσέγγιση, την εκπαίδευση µέσω της τέχνης. 

  

Το ψηφιακό βιβλίο Οι πανδηµίες στην τέχνη εκδόθηκε µε αφορµή το επιµορφωτικό 

πρόγραµµα "Εκπαίδευση µέσω της τέχνης. Θεµατικό πεδίο εφαρµογής: οι 

πανδηµίες", που διοργάνωσε και υλοποίησε το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου την Τρίτη 5 

Απρίλη 2022 σε συνεργασία µε το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ∆υτικής Ελλάδας, στο οποίο συµµετείχαν 

χίλιοι τριακόσιοι πενήντα (1350) εκπαιδευτικοί Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης της χώρας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ 

 ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
Κ.Ε.ΠΕ.Α ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟY 

 
 
 
 

Ι. Π. Μεσολογγίου, 30-09-2022 

Αριθ. Πρωτ.: Φ7/Φ8/71 

 

 

ΠΡΟΣ: 

Σχολικές Μονάδες ∆/θµιας 

Εκπαίδευσης Επικράτειας 

(δια των ∆/νσεων Π/θµιας Εκπ/σης / 

Υπ. ΠΕ./ΑΥ./Υπ.Σχ. ∆ραστηριοτήτων) 
    

Σχολικές Μονάδες Π/θµιας 

Εκπαίδευσης Επικράτειας 

(δια των ∆/νσεων Π/θµιας Εκπ/σης 
Υπ. ΠΕ./ΑΥ./Υπ.Σχ. ∆ραστηριοτήτων) 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Υ.ΠΑΙ.Θ. 

2. Περιφερειακές ∆/νσεις  

Εκπ/σης  

3. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  

4. Κ.Ε.ΠΕ.Α.  

  

  

  

  

Ταχ. ∆ιεύθυνση: 
 

Ταχ. Κώδ.–Πόλη: 

: ∆ηµ. Μουζοπούλου 
  (πρώην σταθµός ΟΣΕ)  
: 302 00, Μεσολόγγι 

Ιστοσελίδα: : www.kpemesol.sch.gr 
                   E-mail: : mail@kpe-mesol.ait.sch.gr 

Πληροφορίες: : Όλγα Γιαννακογεώργου 

Τηλέφωνο: : 26310 – 23048 



Στην ηµερίδα παρουσιάστηκε σύνοψη του ψηφιακού αποθετηρίου και ένα παράδειγµα 

διδακτικού σεναρίου για αξιοποίηση έργων τέχνης στην διδακτική πράξη, µετά όµως 

από το έντονο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για αξιοποίησή του στα σχολεία, το 

ψηφιακό αποθετήριο εµπλουτίστηκε εκτενώς, φτάνοντας σε µία έκδοση τριακοσίων 

ενενήντα οχτώ (398) σελίδων. Η έκδοση είναι ψηφιακή, περιλαµβάνει διακόσια εξήντα 

εννιά (269) έργα τέχνης, κείµενα, βιβλιογραφία και πλήρη κατάλογο των έργων µε 

αναφορά των πηγών και ανοιχτά δεδοµένα πρόσβασης για αξιοποίησή τους από τους 

εκπαιδευτικούς.  

Η έκδοση παρουσιάζει τη διαχρονική πάλη του ανθρώπου µε τα µεταδοτικά νοσήµατα 

και κύριος σκοπός της είναι να αποτυπωθεί πως η ιστορία επαναλαµβάνεται.  Η τέχνη, 

αντανακλώντας αυτή την πραγµατικότητα, µπορεί να µας βοηθήσει να την 

κατανοήσουµε και να τη διαχειριστούµε.  

Για να δείτε την έκδοση σε µορφή Online Flipbook και να κάνετε λήψη του ψηφιακού 

βιβλίου (e-book) πατήστε εδώ: http://kpemesol.sch.gr/index.php/teleftaia-nea/item/381-

ekdosi-neou-ekpaideftikou-ylikou-e-book-oi-pandimies-stin-texni. 

Θα θέλαµε επίσης να ενηµερώσουµε ότι για το ίδιο θέµα έχουµε δηµιουργήσει το βίντεο 

Οι πανδηµίες στην τέχνη, διάρκειας 16:48 λεπτών, ως πολυτροπικό µέσο αφόρµησης, 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης. Για να δείτε το βίντεο, µπορείτε να ενεργοποιήσετε 

τον σύνδεσµο: https://www.youtube.com/watch?v=v7rb4bqiPzA&t=213s. Το βίντεο (µε 

προσθήκη  των πηγών) έχει συµπεριληφθεί από το ΥΠΑΙΘ στην Εκπαιδευτική 

Τηλεόραση (EducationalTVGreece) και είναι προσβάσιµο από τον σύνδεσµο:  

https://www.youtube.com/watch?v=fE3KpkN68zI&t=47s. 

Παρακαλούµε τους εκπαιδευτικούς που προτίθενται ή επιθυµούν να υλοποιήσουν 

διδακτικά σενάρια, µικροσενάρια ή κάποιο διδακτικό σχεδιασµό µε αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού "Οι πανδηµίες στην τέχνη" να επικοινωνήσουν µε το Κ.Ε.ΠΕ.Α. 

(Κ.Π.Ε.) Μεσολογγίου και να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος "Πανδηµία: να το δούµε ως ευκαιρία" για περισσότερες πληροφορίες 

(σύνδεσµος προγράµµατος: https://webergalia2020.wixsite.com/natodoumewseukairia). 

. 

          Η Προϊσταµένη του ΚΕΠΕΑ Μεσολογγίου 

 

 

                                                         

                                                     ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ 

                                                         Φιλόλογος  

 


