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Αριθμ. Πρωτ. 25/Φ22 

                          Ιεράπετρα 08/03/2023 
 
 
 

Προς: Εκπ/κους Β/θμιας Εκπ/σης τις 
επικράτειας μέσω των Δ/σεων Β/θμιας 
Εκπ/σης  

και Εκπαιδευτικούς εθνικού 

δικτύου «Διατροφή, περιβάλλον & 

υγεία» μέσω του ΚΕΠΕΑ 

Ιεράπετρας - Νεάπολης  
Κοιν: ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

 

 

 

ΘΕΜΑ:   «Πρόσκληση συμμετοχής μαθητών/μαθητριών ή/και μαθητικών  

ομάδων στη δημιουργία ενός συλλογικού, φωτογραφικού έργου με θέμα τη 

Μεσογειακή Διατροφή». 
 

 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία  Ιεράπετρας – 

Νεάπολης Λασιθίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη 

συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του 

περιφερειακού δικτύου «Διατροφή, περιβάλλον & υγεία»,    

Καλεί μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 12- 18 ετών, μέσω των σχολικών μονάδων που φοιτούν 

να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός συλλογικού, φωτογραφικού  έργου με θέμα την 

Μεσογειακή Διατροφή. Οι φωτογραφίες θα παρουσιαστούν στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΕΜΣΤ, στην Αθήνα, τον Οκτώβριο 2023. 

Η συλλογή και η έκθεση των φωτογραφιών αποτελούν μέρος του πολυμεσικού, 

ευρωπαϊκού  έργου FOODPRINT που υλοποιείται σε συνεργασία με το ΕΘΝΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΕΜΣΤ, το WWF Ελλάς και το ΚΕΠΕΑ 

Ιεράπετρας-Νεάπολης. 

Το FOODPRINT είναι ένα πολυμεσικό έργο με θέμα την Μεσογειακή Διατροφή, που 

συνδέει 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  
 Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση: 
ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ 
Τ.Κ. 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

Τηλέφωνο : 28420 – 23103 
  
E – mail : 
Ιστότοπος: 

mail@kpe-ierap.las.sch.gr 
http://kpe-ierap.las.sch.gr 
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Οι όροι και η διαδικασία συμμετοχής περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω: 

 

- 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 10ΜΒ. 

- 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. 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι/ενες στους παρακάτω 

συνδέσμους:  
1) Κάλεσμα σε συλλογικό, φωτογραφικό έργο: http://kpe-ierap.las.sch.gr/wp-

content/uploads/2023/03/FOODPRINT-2023_ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΚΑΛΕΣΜΑ.pdf  

2) Ψηφιακή περιήγηση στη φωτογραφική έκθεση: http://www.foodprint-project.com/ 

3) Ψηφιακή φόρμα για υποβολή των φωτογραφιών: 

https://forms.gle/u6vd9DFF5pbMQjgK8  

4) Φόρμα γονεϊκής συγκατάθεσης: 

https://docs.google.com/document/d/18eFaLKyEXTyFKp72NOuVFgM_TR3ltSxWfc36U

U-vFxI/edit?usp=sharing 

5) Παρουσίαση σχετικά με την δημιουργία ενός πορτρέτου για  χρήση μες την τάξη: 

EAT4CHANGE _ FOODRPINT POWERPOINT.pdf - Google Drive 

6) Συνοδευτικές σημειώσεις Παρουσίασης: EAT4CHANGE _ FOODRPINT _ EDUCATORS 

MANUAL.pdf - Google Drive  

7) Οδηγός για την λήψη πορτραίτων σε POWERPOINT: FOODPRINT _ OΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΛΗΨΗ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ POWERPOINT.pdf - Google Drive 

8) Οδηγός για την λήψη πορτραίτων σε ΕΝΤΥΠΟ: FOODPRINT _ OΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ 

ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ.pdf - Google Drive 

 
  

Ο προϊστάμενος  του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιεράπετρας – Νεάπολης  

 

 

Μυλωνάκης Ευστράτιος 
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