
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΕΡΓΟ

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα FOODPRINT, σε συνεργασία με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΕΜΣΤ, το WWF Ελλάς και το ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας-Νεάπολης
καλούν εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν με τους μαθητές τους (12-18 χρονών), στη
δημιουργία ενός συλλογικού έργου με θέμα τη Μεσογειακή Διατροφή. Οι φωτογραφίες θα
παρουσιαστούν στο ΕΜΣΤ στην Αθήνα, τον Οκτώβριο 2023.

ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Οι νεαροί φωτογράφοι καλούνται να φωτογραφίσουν τα πρόσωπα που συνδέονται με τη
Μεσογειακή διατροφή: από γιαγιάδες, αγρότες και μάγειρες μέχρι τον παντοπώλη της
γειτονιάς. Θέλουμε να δούμε εικόνες των ανθρώπων που επηρεάζουν καθοριστικά τη
σχέση μας με το φαγητό και συμβάλλουν στη δημιουργία του διατροφικού μας
αποτυπώματος.

Το φαγητό που επιλέγουμε να καταναλώσουμε συνδέεται άμεσα τόσο με την υγεία μας,
όσο και με την υγεία του πλανήτη. Σήμερα στην Ελλάδα, καταναλώνουμε 1 με 2 μερίδες
κόκκινο κρέας την ημέρα, όταν δε θα έπρεπε να ξεπερνάμε τις 1 - 2 την εβδομάδα. Αυτό
εκτοξεύει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και εντείνει την απώλεια βιοποικιλότητας.
Η λύση όμως είναι απλή και βρίσκεται σε κάτι πολύ γνώριμο: τη Μεσογειακή διατροφή.
Μέσα από την εκστρατεία #Eat4Change του WWF Ελλάς, η Μεσογειακή διατροφή γίνεται η
υπερδύναμή μας ενάντια στην κλιματική κρίση. Η νέα γενιά μπορεί να πρωτοστατήσει,
αλλάζοντας διατροφικές συνήθειες, μειώνοντας το ανθρακικό αποτύπωμά της και
προστατεύοντας τον πλανήτη μία μπουκιά τη φορά.

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που μας βοηθούν να αποκτήσουμε πρόσβαση σε προσιτά,
θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, αλλά και διατηρούν τη διατροφική παράδοση του τόπου
μας;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μέσα από την συμμετοχή στο έργο, σκοπός είναι:
● Να μάθουν οι συμμετέχοντες τι είναι η Μεσογειακή Διατροφή και τη σχέση της με

την υγεία και τη βιωσιμότητα.
● Να εντοπίσουν οι συμμετέχοντες ποια άτομα και ποιες επιλογές τούς βοηθούν να

αποκτήσουν πρόσβαση στη Μεσογειακή Διατροφή;
● Να εξοικειωθούν οι μαθητές με βασικές φωτογραφικές τεχνικές σχετικά με

δημιουργία ενός  φωτογραφικού πορτρέτου και ενός οπτικού αφηγήματος.

Το κάλεσμα, συνοδεύεται από τα παρακάτω εκπαιδευτικά υλικά:
1. Μία παρουσίαση του WWF Ελλάς, Eat4Change για χρήση μες την τάξη σχετικά με το

φαγητό και το περιβάλλον. Η παρουσίαση συνοδεύεται από κείμενο για
εκπαιδευτικούς.

2. Μία παρουσίαση σχετικά με τη δημιουργία ενός πορτρέτου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FOODPRINT;

Το FOODPRINT είναι ένα πολυμεσικό έργο με θέμα τη Μεσογειακή Διατροφή. Συνδέοντας
την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Μαρόκο, την Κροατία και την Κύπρο,
αποτελείται από μια έκθεση φωτογραφίας, εκπαιδευτικά προγράμματα, προβολές
ντοκιμαντέρ και γαστρονομικές εκδηλώσεις.
Ξεκινώντας από τον Οκτώβριο 2022, η έκθεση ταξιδεύει σε μουσεία στην Ιταλία, την Κύπρο,
την Κροατία, την Τουρκία και την Αλβανία, και θα παρουσιαστεί στην Αθήνα τον Οκτώβριο
2023, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής δράσης με κέντρο το Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης | ΕΜΣΤ. Το πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από το Goethe-Institut,
Μουσεία της Brescia, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Cyprus Food Museum,
Υπουργείο Πολιτισμού (Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών
Θεμάτων), Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, με την υποστήριξη του προγράμματος Creative
Europe.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να περιηγηθείτε την φωτογραφική έκθεση
ψηφιακά, επισκεφτείτε: www.foodprint-project.com

http://www.foodprint-project.com


ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

- Κατόπιν υποβολής των έργων, ο εκπαιδευτικός δικαιούται να λάβει βεβαίωση
συμμετοχής από το ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας-Νεάπολης, και το όνομα του σχολείου θα
αναφερθεί στην προώθηση και παρουσίαση του συλλογικού έργου

- Το FOODPRINT συνοδεύεται από εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ με θέμα την Μεσογειακή
Διατροφή και την υγεία, το οποίο θα διανεμηθεί δωρεάν σε σχολεία που θα
συμμετέχουν στο συλλογικό έργο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε μαθητές 12 έως 18 ετών.
- Ο κάθε μαθητής μπορεί να υποβάλει ένα φωτογραφικό πορτρέτο με μία λεζάντα

(από 1 - 30 λέξεις), μέσω της ψηφιακής φόρμας.
- Η μορφή του αρχείου πρέπει να είναι JPG ή TIFF, με μέγεθος μέχρι 10MB.
- Η τελική ημερομηνία υποβολής είναι 10 Μαΐου 2023.
- Ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει λάβει γραπτή άδεια από τους κηδεμόνες του

συμμετέχοντα, την οποία θα έχει στην κατοχή του.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Οι εικόνες που θα υποβληθούν θα συμπεριληφθούν σε ένα συλλογικό φωτογραφικό

έργο που θα παρουσιαστεί στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης | ΕΜΣΤ στην
Αθήνα, τον Οκτώβριο του 2023. Η μορφή και ο τρόπος προβολής του έργου αυτού θα
αποφασιστεί από τους διοργανωτές του συλλογικού έργου και το τμήμα
Εκπαίδευσης του ΕΜΣΤ.

- Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα των
υποβαλλόμενων φωτογραφιών. Με τη συμμετοχή του στο συλλογικό έργο, ο/η
συμμετέχων/συμμετέχουσα δηλώνει ότι οι φωτογραφίες είναι πρωτότυπες,
αποτελούν δική του/της δημιουργία, δεν έχουν εκχωρηθεί σε τρίτους, ότι διατηρεί
τα πλήρη δικαιώματα και ότι έχει λάβει την απαραίτητη συγκατάθεση από τυχόν
πρόσωπα που αποτυπώνονται στις εικόνες. Αν απεικονίζονται πρόσωπα ο/η
συμμετέχων/συμμετέχουσα με δική του ευθύνη έχει πάρει τη συγκατάθεσή τους για
τη φωτογραφία.Μπορούν να υποβάλουν τις δικές τους φωτογραφίες με ή χωρίς
ψηφιακή ή αναλογική επεξεργασία, σύνθεση, κολάζ κ.λπ.

- Οι φωτογραφίες που υποβάλλονται είναι πρωτότυπες και αποκλείεται η συμμετοχή
με φωτογραφίες τρίτων που έχουν υποστεί ψηφιακή ή αναλογική επεξεργασία,
σύνθεση, κολάζ κλπ.

- Εάν διαπιστωθεί ότι μια φωτογραφία ανήκει σε άλλον δημιουργό και όχι στον
συμμετέχοντα, οι διοργανωτές του συλλογικού έργου δεν φέρουν καμία νομική
ευθύνη.

- Τα έργα κάθε συμμετέχοντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευρύτερη
διάδοση του συλλογικού έργου και των σκοπών της από τους διοργανωτές σε
οποιοδήποτε μέσο και με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς το δικαίωμα οποιασδήποτε
άλλης αμοιβής του συμμετέχοντα και πάντα με τη δημοσίευση του ονόματος του
δημιουργού. επιλεγμένες εικόνες, οι οποίες θα κοινοποιηθούν στις σελίδες του
Foodprint  στο Instagram και το Facebook.

- Κάθε εβδομάδα, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μοιράζονται τη
"Φωτογραφία της Εβδομάδας" που έχουν επιλέξει μεταξύ των φωτογραφιών που
έχουν υποβληθεί. Η φωτογραφία θα κοινοποιείται στις σελίδες του Foodprint στο
Instagram και στο Facebook, καθώς και στις σελίδες των χορηγών και των
υποστηρικτών του διαγωνισμού.

- Οι διοργανωτές του διαγωνισμού φωτογραφίας διατηρούν το δικαίωμα ανά πάσα
στιγμή να αποσύρουν το παρόν κάλεσμα σε συμμετοχές, να το παρατείνουν ή να
αλλάξουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του.

- Με την υποβολή των φωτογραφιών του, ο συμμετέχοντας συμφωνεί και συναινεί με
τα παραπάνω.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

https://forms.gle/u6vd9DFF5pbMQjgK8
https://docs.google.com/document/d/18eFaLKyEXTyFKp72NOuVFgM_TR3ltSxWfc36UU-vFxI/edit?usp=sharing
https://www.instagram.com/foodprintproject/
https://www.facebook.com/foodprintproject

