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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Κ.Ε.ΠΕ.Α.. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟY

Ταχ. ∆ιεύθυνση: : ∆ηµ. Μουζοπούλου
Ταχ. Κώδ.–Πόλη: (πρώην σταθµός ΟΣΕ)
: 302 00, Μεσολόγγι
Ιστοσελίδα: : www.kpemesol.sch.gr
E-mail: :mail@kpe-mesol.ait.sch.gr
mesol.ait.sch.gr
Πληροφορίες: : Όλγα Γιαννακογεώργου
Τηλέφωνο: : 26310 – 23048

ΠΡΟΣ:
1. Σχολικές Μονάδες Π/θµιας
Εκπ/σηςΕπικράτειας
(µέσω των Υπ. Σχ.
∆ραστηριοτήτων//Π.Ε./Α.Υ., δια των
∆/νσεωνΠ/θµιας
ωνΠ/θµιας Εκπ/σης
Επικράτειας)
2. Σχολικές Μονάδες ∆/θµιας

Εκπ/σης
Επικράτειας
(µέσω των Υπ. Σχ. ∆ραστηριοτήτων
/Π.Ε./Α.Υ., δια των ∆/νσεων
∆/θµιας Εκπ/σης Επικράτειας)
3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/Π.Ε./Α.Υ.
(µέσω των ∆/νσεων Εκπ/σης)
4. Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Επικράτειας
5. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Επικράτειας
(δια των Περιφ. ∆/νσεων Eκπ/σης)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Περιφερειακή ∆/νση Π/θµιας &
∆/θµιας Εκπ/σης ∆υτ. Ελλάδας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής σε επιµορφωτικό πρόγραµµα εξ αποστάσεως»
αποστάσεως
Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος µε τίτλο
«Πανδηµία: να το δούµε ως ευκαιρία»
ευκαιρία προγραµµατίζει,σε
σε συνεργασία µε το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
ΠΕ
∆υτικής
Ελλάδας,την
την υλοποίηση εξ αποστάσεως επιµορφωτικού προγράµµατος για εκπαιδευτικούς
Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης της Επικράτειας την Τρίτη 5 Απρίλη, τις ώρες 18.00 - 20:00, µε
θέµα:«Εκπαίδευση µέσω της τέχνης.
τέχνης. Θεµατικό πεδίο εφαρµογής: οι πανδηµίες».
πανδηµίες
Σε µια εποχή που η εικόνα κυριαρχεί, η κριτική προσέγγιση εικαστικών έργων (πίνακας
ζωγραφικής, σκίτσο, γελοιογραφία, φωτογραφία κ.ά.)
κ
και η τους αξιοποίησή
ή τους στην διδακτική
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πράξη κρίνεται ως πολύ σηµαντική. Η Εκπαίδευση για την Αειφορία, εκ προοιµίου, στηρίζεται σε
καινοτόµες εναλλακτικές µεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας και µάθησης, βιωµατικές,
συµµετοχικές και επικοινωνιακές. Η εκπαίδευση µέσω της Τέχνης -εν προκειµένω µέσω της
ερµηνείας και ανάλυσης εικονιστικών αναπαραστάσεων πανδηµικών φαινοµένων- είναι µία από
αυτές τις καινοτόµες εκπαιδευτικέςεφαρµογές, η οποίακαι αποτελεί αντικείµενο της ηµερίδας.
Η υγεία περιλαµβάνεται στα θέµατα-κλειδιά της Αειφόρου Ανάπτυξης (UNECE, 2005), ενώ
η «εξασφάλιση υγιούς ζωής και η προώθηση της ευηµερίας για όλους και σε όλες τις
ηλικίες» είναι ο τρίτος από τους 17 στόχους της Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΟΗΕ, 2015),µε
παγκόσµιο πλαίσιο δράσης των εθνών έως το 2030. Ο στόχος αυτός αφορά µεταξύ άλλων
στις µολυσµατικές ασθένειες, όπως ο κορωνοϊός SARS-CoV-2, στην πρόσβαση σε εµβόλια και
φάρµακα, στην χρηµατοδότηση του τοµέα της υγείας και στα θέµατα εργατικού δυναµικού,
καθώς και στην διασφάλιση υγιών συνθηκών διαβίωσης -στοχεύσεις απαραίτητες για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη.
Η εµφάνιση της Covid-19, δυστυχώς, ανέδειξε τους τρόπους µε τους οποίους η έντονη
ανισότητα και η έλλειψη καθολικής υγειονοµικής περίθαλψης υπονοµεύουν την καλή υγεία και
την ευηµερία της κοινωνίας, ενώ καθιστούν ακόµα πιο δύσκολη την επίτευξη του στόχου της
εξάλειψης ενός µεγάλου φάσµατος ασθενειών. Η εικόνα αυτή είναι άραγε πρωτοφανής στην
ιστορία των λαών; Πώς εκδηλώθηκαν οι πανδηµίες στο παρελθόν; Τι αντίκτυπο είχαν στις
κοινωνίες, τις οικονοµίες και το φυσικό περιβάλλον; Πώς τις διαχειρίστηκαν παλιότερες γενιές;
Σκοπόςτης ηµερίδας είναι µεταξύ άλλων η διερεύνηση απαντήσεων σε αυτά τα ερωτήµατα µέσα
από καλλιτεχνικές «µαρτυρίες» παρελθόντων εποχών.
Οι εικαστικές τέχνες µεταφέρουν µε τα δικά τους εκφραστικά µέσα βιώµατα και µνήµες του
παρελθόντος. Είναι αδιάψευστοι µάρτυρες της εποχής τους. Επιδηµίες όπως η πανώλη, η
χολέρα, η λέπρα έχουν αποτυπωθεί σε κορυφαίους πίνακες ζωγραφικής στη διάρκεια της
ανθρώπινης ιστορίας. Μερικά από αυτά τα µοναδικά έργα τέχνης θα παρουσιαστούν στο
πλαίσιο της ηµερίδαςκαι θα παραλληλιστούν κριτικά µεεικαστικές αναπαραστάσειςπου
δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγχρονης πανδηµίας του κορωνοϊού.
Ποια µηνύµαταµεταφέρουν στο σήµερα διαχρονικά έργα Τέχνης και ποιο το αποτύπωµα των
πανδηµιών που στην ιστορία των λαών; Πώς συνδέονται οι εικόνες αυτές µε τις πρόσφατα
βιωµένες εµπειρίες από την Covid-19; Η ιστορία των πανδηµιών δηµιούργησε άραγε ιστορική
συνείδηση, η οποία θα µπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής µας σήµερα;
Με ποιο τρόπο µπορεί η Τέχνη να γίνει αρωγός στην Εκπαίδευση για την Αειφορία,εστιάζοντας
στο φαινόµενο της πανδηµίας;Η δηµιουργικότητα, η ευαίσθητη ανταπόκριση, η προσεκτική
παρατήρηση και η κριτική προσέγγιση των εικαστικών έργων που αναλύονται και µελετώνται,
όπως και των έργων που οι µαθητές δηµιουργούν κατά τη µαθησιακή διαδικασία, αποτελούν
σηµαντικό κοµµάτι της διδασκαλίας µέσω των τεχνών. Οι εικαστικές τέχνες εισαγάγουν στη
µάθηση µοναδικές ρουτίνες σκέψης, αποκαλύπτοντας βαθύτερα επίπεδα ανάγνωσης φυσικών
και κοινωνικών φαινοµένων. Επίσης, οι τέχνες, ως δηµιουργήµατα της ανθρώπινης διανόησης,
εξ ορισµού, είναι συνυφασµένες µε την κοινωνία, της οποίας αποτελούν παράγωγα.
Αναµενόµενο, λοιπόν, κοσµοϊστορικά γεγονότα όπως πανδηµικά φαινόµενα του παρελθόντος
να έχουν αφήσει ανεξίτηλα το αποτύπωµά τους στα εικαστικά παράγωγα της κάθε εποχής που
σηµαδεύτηκε από κάποια πανδηµία. Πώς µπορεί η Τέχνη να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική
πράξη; Στο πλαίσιο της ηµερίδας θα παρουσιαστούν διδακτικές προσεγγίσεις, µέσω των
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οποίων, µε όχηµα την τέχνη, αναζητούµε, ανακαλύπτουµε και επεξεργαζόµαστε τα αειφόρα
µηνύµατα των πανδηµικών φαινοµένων.

Το επιµορφωτικό πρόγραµµα απευθύνεται:
−

−

−
−
−

στους εκπαιδευτικούς ∆/θµιας Εκπ/σης της χώρας που υλοποιούν το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα «Πανδηµία: να το δούµε ως ευκαιρία» την τρέχουσα σχολική περίοδο,
µπορούν ωστόσο να συµµετέχουν επίσης:
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης της χώρας που προτίθενται να
εφαρµόσουν στην τάξη τους έναν διδακτικό σχεδιασµό µε θέµα τις πανδηµίες
αξιοποιώντας την Τέχνη,είτε εντός σχολικού ωραρίου στο πλαίσιο της διαθεµατικότητας
και σε σύνδεση µε τα γνωστικά αντικείµενα του Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών είτε
στο πλαίσιο Προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή
Αγωγής Υγείας)
Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για το θέµα της ηµερίδας
Υπεύθυνοι Σχολικών ∆ραστηριοτήτων/Π.Ε./Α/Υ. και
Εκπαιδευτικοί των Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε.

Το πρόγραµµα της επιµορφωτικής ηµερίδας θα διεξαχθεί σύγχρονα εξ αποστάσεως, µέσω της
πλατφόρµας Webex του Υπουργείου Παιδείας, καιδιαρθρώνεται ως εξής:

«Εκπαίδευση µέσω της τέχνης. Θεµατικό πεδίο εφαρµογής: οι πανδηµίες».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τρίτη, 05 Απριλίου 2022
17:45 - 18:00

Σύνδεση στην ψηφιακή πλατφόρµα

18:00 - 18:30

Καλωσόρισµα-Στοχοθεσία ηµερίδας- «Οι πανδηµίες στην Τέχνη»:
Παρουσίαση πολυµεσικού ψηφιακού υλικού (βίντεο) ως εργαλείου
ευαισθητοποίησης και αφόρµησης στην εκπαίδευση για τις πανδηµίες
Όλγα Γιαννακογεώργου, ΠΕ02 Φιλόλογος, MSc "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση",
Προϊσταµένη ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μεσολογγίου

18:30 - 19:10

Από τον Μαύρο θάνατο στην COVID-19: η απεικόνιση της πανδηµίας στις
εικαστικές τέχνες
Σπύρος Μοσχονάς, ∆ρ. Ιστορίας της Τέχνης, διδάσκων, Πάντειο Πανεπιστήµιο
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών

19:10 - 19:30

Αειφόρα µηνύµατα του πανδηµικού φαινοµένου. Μια διδακτική
προσέγγισηµέσω των εικαστικών τεχνών
Μόνικα Λίλλη,Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
µαθηµάτων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ ∆υτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων

19:30–19:40

Ανοικτό Ψηφιακό Αποθετήριο Τέχνης µε θέµα τις πανδηµίες
Όλγα Γιαννακογεώργου, ΠΕ02 Φιλόλογος, MSc "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση",
Προϊσταµένη ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μεσολογγίου
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19:40 - 20:55

Ερωτήσεις – Συζήτηση

19:55 – 20:00

Αξιολόγηση ηµερίδας – Κλείσιµο

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να συµµετέχουν στο επιµορφωτικό πρόγραµµα καλούνται να
συµπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρµα-αίτηση
φόρµα
µέχρι την ∆ευτέρα 14 Μαρτίου 2022,
ενεργοποιώντας τον σύνδεσµο: https://forms.gle/ayNrWgVFYCWfRrW48. Αν ο υπερσύνδεσµος
δεν ανοίγει κατευθείαν από εδώ (πατώντας τον κέρσορα πάνω στον υπερσύνδεσµο µε Ctrl
πατηµένο),, µπορείτε να αντιγράψετε το σύνδεσµο της φόρµας και να τον επικολλήσετε σε έναν
φυλλοµετρητή-πχ. Chrome, Mozilla κλπ.
κλπ
Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των αιτήσεων, το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου θα
αποστείλει
ει ηλεκτρονικό µήνυµα στους ενδιαφερόµενους µε τον υπερσύνδεσµο και τις οδηγίες
σύνδεσης στην ψηφιακή αίθουσα (Webex) φιλοξενίας της ηµερίδας, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που θα δηλωθεί στη φόρµα-αίτηση.
φόρµα
Στους εκπαιδευτικούς που θα
θ συµµετέχουν στο επιµορφωτικό πρό
όγραµµα θα δοθεί
Βεβαίωση Συµµετοχής.
Το πρόγραµµα διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Κ.Π.Ε.) -Περιβαλλοντική
Περιβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση B' Κύκλος», το οποίο υλοποιείται µέσω του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση»
» µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την
υλοποίηση του επιµορφωτικού προγράµµατος δεν προκύπτει δαπάνη για το ∆ηµόσιο.

Η Προϊσταµένη του Κ.Ε.ΠΕ.Α (Κ..Π.Ε.) Μεσολογγίου

ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ
Φιλόλογος
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