Μια εκστρατεία για
την τροφή και την κλιματική αλλαγή

Μαθητική Εβδομάδα Δράσης 2022

Καλώς ήλθατε στη 19η ετήσια
Μαθητική Εβδομάδα Δράσης 2022!
Η Μαθητική Εβδομάδα Δράσης αποτελεί μια ιστορική εκστρατεία
της ActionAid που υλοποιείται ήδη 19 χρόνια και στόχο έχει να ενώνει
τις φωνές των παιδιών και των νέων και να τους δώσει τον χώρο να
δράσουν σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο για έναν κόσμο καλύτερο,
δικαιότερο και πιο βιώσιμο.
Φέτος η δύναμη βρίσκεται στο πιάτο και το φαγητό μας! Σας καλούμε να
γίνετε ερευνητές και καλλιτέχνες για μια ζωτική αλλά και αγαπημένη
σε όλους και όλες μας ύλη: την τροφή.

+

Η ΔΥΝΑΜΗ στο πιάτο σου

+

Οι δράσεις της φετινής κινητοποίησης διερευνούν τη σχέση της κλιματικής αλλαγής με τον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε
την τροφή μας, δίνοντας έμφαση στην σπατάλη τροφής (food waste).
Κεντρική δράση για τη φετινή εκστρατεία, είναι η δημιουργία βιώσιμων έργων τέχνης από τα ίδια τα παιδιά. Μέσα από αυτή τη δράση, τα
παιδιά θα μπορέσουν να κατανοήσουν στην πράξη την έννοια της σπατάλης της τροφής, αλλά θα δουν και τρόπους με τους οποίους μπορούν να
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τη μειώσουν αξιοποιώντας πράγματα που μπορεί να θεωρούνται αποφάγια.

Πιστεύουμε στον καταλυτικό ρόλο που μπορείτε να παίξετε εσείς οι εκπαιδευτικοί στην
ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών σας και να δημιουργήσετε τις συνθήκες
ώστε να νιώσουν ενδυναμωμένοι/ες και να αναλάβουν δράση για το μέλλον τους!
Ειδικά η φετινή προτεινόμενη δράση μπορεί γίνει αφορμή για όμορφες συνεργασίες όπως
με τους/τις εκπαιδευτικούς εικαστικών για την δημιουργία των βιώσιμων έργων τέχνης
και των εκπαιδευτικών φυσικών επιστημών για να μιλήσετε για την κλιματική αλλαγή.
Ζητήστε από τα παιδιά να μιλήσουν στις οικογένειές τους για την σπατάλη τροφής και να
τα βοηθήσουν στην συγκέντρωση οργανικών υλικών που είναι απαραίτητα για το έργο
τέχνης σας, κάντε μια έρευνα σε τοπική αγορά για το που καταλήγουν τα απορρίμματα
τροφής ή τα ληγμένα προϊόντα, ανακαλύψτε αν και ποιες πολιτικές έχει η τοπική αυτοδιοίκηση για τα απορρίμματα τροφής.
Και αφήστε την δημιουργικότητα και τη φαντασία σας ελεύθερη να εντάξετε τη συγκεκριμένη δράση με άλλα προγράμματα που ήδη υλοποιείτε. Στο τέλος του συγκεκριμένου οδηγού «Δράσεις για … αχόρταγους» θα βρείτε μερικές ακόμα ιδέες για επιπλέον δράσεις!

Όλα μπορούν να συνδεθούν με τη φετινή θεματική
καθώς η διασύνδεση με τη φύση είναι η κληρονομιά μας!
Τα βασικά βήματα της συμμετοχής σας στην εκστρατεία!
• Μάθετε/ευαισθητοποιηθείτε για τη θεματική χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που
θα βρείτε στο παρόν υλικό αλλά και άλλες που ίσως συγκεντρώσετε εσείς ή οι μαθητές και μαθήτριές σας.
• Ακολουθείστε το Σχέδιο εργασίας και φτιάξτε το δικό σας Βιώσιμο Έργο Τέχνης με food
waste.
• Φωτογραφίστε το έργο σας και ανεβάστε το στην ακόλουθη φόρμα google https://
forms.gle/Tt9KJk8F1sdnnSP66 ή (σε περίπτωση που δεν διαθέτετε λογαριασμό google)
στείλτε την μας στο education.hellas@actionaid.org έως τέλος Ιουνίου 2022.
• Κάντε

στη σελίδα του Εκπαιδευτικού Τμήματος της ActionAid.

Η φετινή δράση εμπνέεται
και αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού
προγράμματος Food Wave στο οποίο συμμετέχουν 25 οργανώσεις, Πανεπιστήμια και
Δήμοι σε 17 χώρες και μιλούν και διεκδικούν δίκαια
και βιώσιμα συστήματα διατροφής τα οποία σέβονται
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα όρια του πλανήτη.
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• Ανεβάστε τη φωτογραφία στα social media με το hashtag #dinamistopiatosou και tag
@actionaidhellas.

https://www.foodwave.eu/
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Τροφή ...για σκέψη
Πώς συνδέεται η κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα με
τις δικές μας καθημερινές διατροφικές συνήθειες;
Είναι αλήθεια ότι το πώς καλλιεργούμε τη γη και πώς μοιραζόμαστε την
τροφή σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην
υγεία, όσο και το περιβάλλον. Η υπερκατανάλωση και η ικανοποίηση
των μεταβαλλόμενων διατροφικών συνηθειών αυξάνουν τις πιέσεις
που ασκούνται στη γη και το έδαφος, υποβαθμίζει τα οικοσυστήματα
και οδηγεί σε ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν τα τελευταία χρόνια όλες τις περιοχές του πλανήτη και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που εξαρτώνται από τη γη για την τροφή τους.

Η εντατικοποίηση της παραγωγής τροφής είναι υπεύθυνη για:

30%

Η ΔΥΝΑΜΗ στο πιάτο σου

το
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
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Η κλιματική μεταβλητότητα
θα επηρεάσει περίπου
2,5 δισεκατομμύρια μικρούς αγρότες,
παραγωγούς τροφίμων, ψαράδες
και βοσκούς που αντλούν
τα προς το ζην από φυσικούς πόρους

70%

το
της κατανάλωσης καθαρού πόσιμου νερού

Η γεωργία παρέχει τα προς το ζην
για τα δύο τρίτα των ακραίων
φτωχών του κόσμου
(750 εκατομμύρια άνθρωποι)

Σπατάλη τροφίμων
Τα νούμερα όσον αφορά την σπατάλη τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι λυπηρά. Η
έκθεση του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών δεν λέει ψέματα: Μόνο
το 2019 προέκυψαν 931 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων από τρόφιμα.

Οτιδήποτε υπερβολικό είναι αντίθετο στη φύση
Ιπποκράτης, πατέρας της Ιατρικής

Τα νοικοκυριά σπατάλησαν το 61% του συνόλου των τροφίμων, οι επιχειρήσεις το 26%
φαγητού και 13% κατέληξαν στα σκουπίδια από το λιανικό εμπόριο. Δυστυχώς ούτε η
Ελλάδα τα πάει καλά με την διαχείριση του φαγητού, σπαταλώντας 142 κιλά τροφίμων
ανά κάτοικο τον χρόνο! Η Ελλάδα λοιπόν καταγράφει την τρίτη χειρότερη επίδοση σύμφωνα με την Έρευνα των Ηνωμένων Εθνών, μπροστά μόνο από την Νιγηρία με 189 κιλά
απορριμμάτων ανά κάτοικο, και την Ρουάντα με 164 κιλά ανά κάτοικο.
Food Waste Index Report 2021  https://wedocs.unep.org/20.500.11822/35280


Από το χωράφι στο πιρούνι:
Η στρατηγική «Farm toFork» είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με στόχο να καταστήσει τα συστήματα τροφίμων δίκαια,
υγιεινά και φιλικά προς το περιβάλλον. Εστιάζει στην παραγωγή τροφίμων μέσα από μια διαδικασία που δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον μέσων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
θα εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τους παραγωγούς. Θα προάγει το δίκαιο εμπόριο
και θα φέρνει στο πιάτο των Ευρωπαίων πολιτών πιο θρεπτικό, υγιεινό και οικονομικά προσιτό
φαγητό. Δείτε περισσότερα ΕΔΏ.
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Το food waste, όπως ονομάζεται η σπατάλη τροφίμων διεθνώς, έχει να κάνει με την
ποσότητα των τροφίμων που καταλήγουν στα σκουπίδια για διάφορους λόγους. Ο υπερκαταναλωτισμός, οι τρόποι φύλαξης και διαχείρισης του φαγητού αποτελούν τους πιο
σοβαρούς λόγους για αυτό το θλιβερό φαινόμενο, που έχει ως αποτέλεσμα την κλιματική αλλαγή, την υπερθέρμανση του πλανήτη, την ανισοκατανομή και την διατροφική
αδικία. Τα τρόφιμα που απορρίπτονται αντί να εκπληρώνουν το σκοπό τους, συμβάλουν
και στην αύξηση των εκπομπών του θερμοκηπίου κατά 8-10% κάθε χρόνο, σύμφωνα με
του ειδικούς.
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Ιστορίες από τον κόσμο που μας εμπνέουν
Η ιστορία του Domingo από την Γουατεμάλα

…Εγώ ο ίδιος έχω πει όχι πολλές φορές στον εκπρόσωπο της
εταιρείας που θέλει να αγοράσει τη γη μου. Δεν θέλω να τη δώσω.
Ξέρω πολύ καλά ότι το λίπασμα που χρησιμοποιούν είναι δηλητη
ριώδες. Το έχουμε καταλάβει. Εγώ έχω έξι παιδιά. Δεν γίνεται
η ζωή μας να είναι περιτριγυρισμένη από δηλητήριο.

© Fabio Erdos/ActionAid
Ο Domingo μαζί με τη γυναίκα του και
το μικρότερο από τα έξι παιδιά τους

Η ΔΥΝΑΜΗ στο πιάτο σου

Αυτά είναι τα λόγια του
Domingo Caal Gualná που
ζει και εργάζεται στο Alta
Verapaz, ως αγρότης όλη
του τη ζωή. Αποτελεί, ένας
από τους 16 αγρότες που κατάφεραν να κρατήσουν τη γη τους
παρά τις συνεχείς πιέσεις που δέχονταν από τους τιτάνες των βιομηχανικών παραγωγών
φοινικέλαιου. Το Μάιο του 2015, ο φόβος της ανθρώπινης επίδρασης στην κλιμάκωση της
κλιματικής αλλαγής έγινε πραγματικότητα. Ο άλλοτε καθαρός ποταμός La Passion, πηγή
πόσιμου νερού για τις οικογένειες της περιοχής μολύνθηκε από τα λύματα και τα λιπάσματα που χρησιμοποιούσε η Reforestation Company S.A. (REPSA) κατά την καλλιέρ
γεια και την επεξεργασία του φοινικέλαιου για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Η καλλιέργεια των φοινικόδεντρων, που περικυκλώνουν την περιοχή, αποτελεί πομπό έλξης σε
επιχειρήσεις και βιομηχανίες που θέλουν να επεκτείνουν την παραγωγή τους, άλλοτε
συνάπτοντας συμφωνίες και αγοράζοντας τη γη από ντόπιους και άλλοτε με βίαιους και
παράνομους τρόπους, εκδιώχνοντας τον πληθυσμό. Η καταστροφή των δασών για την
κατασκευή φυτειών καλλιέργειας επηρεάζει σοβαρά την βιοποικιλότητα και προκαλεί
την καταστροφή του οικοσυστήματος της περιοχής.
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Η Actionaid Guatemala, σύμμαχος των αυτόχθονων κοινοτήτων, αγωνίζεται με τους
κατοίκους για την προώθηση των πολιτικών που θα περιορίσουν και θα τερματίσουν
τις παράνομες και περιβαλλοντικά καταστροφικές δραστηριότητες στην περιοχή, κατασκευάζοντας φιλτραρισμένες δεξαμενές νερού αλλά και διεκδικώντας τα δικαιώματά
τους συντάσσοντας εκθέσεις και πραγματοποιώντας συζητήσεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Το 2017, ψηφίστηκε η σταδιακή κατάργηση των βιοκαυσίμων (με βάση τα
φυτικά έλαια), ανοίγοντας τον δρόμο στην θέσπιση και τήρηση αυστηρών κανόνων και
πράσινων πολιτικών σε επιχειρήσεις. Τελικά η απάντηση στις βιώσιμες λύσεις δεν περιορίζεται μόνο στην εύρεση βιώσιμου φυτικού καυσίμου ΑΛΛΑ στη δέσμευση της νομιμοποιημένης και ισορροπημένης παραγωγής του, σεβόμενης τις πράσινες πολιτικές για
την προστασία του οικοσυστήματος και ταυτόχρονα της προστασίας και διασφάλισης των
ανθρώπινων δικαιωμάτων των παραγωγών και κοινοτήτων.

Η ιστορία του Suong από την Καμπότζη
Μία ενδιαφέρουσα ιστορία από την μακρινή Καμπότζη μας βοηθάει να καταλάβουμε
πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση γύρω από την βιώσιμη παραγωγή τροφής. Ο 50χρονος Suong είναι πατέρας 5 παιδιών, τα οποία μεγαλώνει με πολλές δυσκολίες. Αυτός και
η γυναίκα του κάνουν πολλές δουλειές προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά
τους και να εξασφαλίσουν καθημερινή τροφή κι εκπαίδευση για τα παιδιά τους. Έχουν
ένα μικρό χωράφι όπου καλλιεργούν το ρύζι τους και παράλληλα φτιάχνουν κρασί από
ρύζι, πήραν ένα γουρούνι και μαζεύουν μέλι από τις άγριες μέλισσες στο δάσος. Χωρίς
να έχουν σχετικές γνώσεις, οι δουλειές με δυσκολία απέδιδαν για τα απολύτως αναγκαία. Ώσπου συμμετείχαν στα προγράμματα της ActionAid:
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Δεν μπορούσαμε να βασιστούμε σε αυτό το μικρό εισόδημα
και αποφάσισα να κάνω άλλη δουλει ά ως κυνηγός μελισσών.
Κυνηγούσα άγριες μέλισσες στο δάσος μαγκρόβιων. Καθώς ήταν η πρώτη
φορά για μένα, ήταν δύσκολο, και κέρδιζα πολύ λίγα. Από την παράνομη
υλοτομία και την αρπαγή γης είχαν μειωθεί πολύ και οι μέλισσες. Επιπλέον,
υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι από άλλα χωριά που έρχονταν να βρουν το μέλι
στην κοινότ ητά μας χρησιμοποιώντας σπρέι εντομοκτόνου και όχι τον καπνό
που είναι ο φυσικός τρόπος για να πάρουν το μέλι.
Μετά τη δημιουργία της επιτροπής μας, περιπολούμε τακτικά στην περι
οχή για να αποτρέψουμε την παράνομη υλοτομία και την καταστ ροφική
μέθοδο συλλογής του μελιού. Έχουμε φτιάξει και μια ομάδα μελισσοκόμω
ν.
Η ActionAid μάς εκπαίδευσε για τις τεχνικές συλλογής μελιού, καθώς και
για το πώς να διακινούμε τα προϊόν τα μας στην αγορά. Έτσι, έχει αυξηθεί
παραγωγή μας. Εγώ και η γυναίκα μου μπορέσαμε να επισκευάσουμε το σπίτιη
μας και να αγοράσουμε μια μοτοσι κλέτα. Βοηθάω επίσης εθελον τικά στην
περιπολία της κοινότ ητάς μας δύο φορές τον μήνα. Σε περίπτωση που εντο
πίσουμε κάποιο παράνομο περιστατικό, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές.
Ήδη βλέπουμε αύξηση στη βιοποι κιλότητα της περιοχής μας!

© Pichit
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Tristam Stuart: ένα ακτιβιστής για την σπατάλη τροφής
Καταστρέφουμε τη γη μας
για να παράγουμε τροφή που κανείς δεν τρώει
Tristram Stuart
O Tristam Stuart είναι ένας ακτιβιστής, συγγραφέας και
κοινωνικός επιχειρηματίας από το Ηνωμένο Βασίλειο,
που έχει αναπτύξει σημαντική δράση (έχει κάνει σπουδαία πράγματα) ενάντια στην σπατάλη των τροφίμων
ανά τον κόσμο. Έγινε ευρέως γνωστός όταν οργάνωσε
την εκστρατεία ευαισθητοποίησης ενάντια στην σπατάλη των φαγητού «ταΐζοντας τους 5.000», οπού διανεμήθηκε δωρεάν φαγητό σε 5 χιλιάδες ανθρώπους,
χρησιμοποιώντας εξολοκλήρου υλικά που διαφορετικά
θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Για την σπουδαία δράση του έχει τιμηθεί με το διεθνές βραβείο περιβάλλοντος “The Sophie Prize 2011”. Σήμερα ο κ. Στιουαρτ είναι ένας αναγνωρισμένος ακτιβιστής, και δουλεύει σε πολλές χώρες βοηθώντας
ώστε η παραγωγή τροφίμων να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

 https://www.tristramstuart.co.uk/

Jaden Anthony, ένα παιδί με μαγική πένα
Ο Jaden Anthony, σε ηλικία μόλις 11 ετών, έπιασε την πένα του και άφησε την φαντασία του πετάξει. Αποφάσισε λοιπόν να γράψει το “Kid Brooklyn” (παιδί του Μπρούκλιν),
μια σειρά graphic novel που προσπαθεί να μυήσει παιδιά 7-12 ετών στα περιβαλλοντικά
και κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τον πλανήτη. Ο Jaden περιγράφει μια φανταστική ιστορία για ένα παιδί από το Μπρούκλιν που μαζί με τους φίλους του αποκτά ειδικές
δυνάμεις για να σώσει τον πλανήτη από κακούς εξωγήινους (μεταμφιεσμένους σε εταιρείες) και περιβαλλοντικές κρίσεις. Έτσι λοιπόν ο Jaden καταφέρνει να διασκεδάσει και
συνάμα να διδάξει τους συνομηλίκους που έχουν την τύχη να διαβάσουν την ιστορία του,
και να εμπνεύσει και άλλα παιδιά να αναλάβουν δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή!

Η ΔΥΝΑΜΗ στο πιάτο σου

 https://brokelyn.com/its-a-bird-its-a-plane-its-kid-brooklyn/
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Δυνατές συμμαχίες
Το WWF είναι μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις παγκοσμίως,
έχοντας αναπτύξει σημαντική δράση στην μάχη κατά της κλιματικής
αλλαγής, της προστασίας του περιβάλλοντος, και της διατήρησης της
βιοποικιλότητας. Το εθνικό γραφείο του WWF στην Ελλάδα υλοποιεί
ποικίλες δράσεις για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, ώστε να κατανοήσουν τον δικό τους ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, να
μειώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα και να καλλιεργήσουν μια πιο
άμεση σχέση με τη φύση. Το πρόγραμμα #Eat4Change έχει στόχο την ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση των καταναλωτών και κυρίως των νέων προς μια βιώσιμη διατροφή και την
προαγωγή υπεύθυνων μεθόδων παραγωγής τροφής.  https://www.wwf.gr/eat4change/
Η τροφή μας είναι η υπερδύναμή μας αφού ακολουθώντας μια πιο φιλική για τον πλανήτη
διατροφή, όπως είναι η μεσογειακή, δεν προστατεύουμε μόνο την υγεία μας αλλά και την
υγεία του πλανήτη. Επιλέγουμε λοιπόν:
• Υγιεινές τροφές που παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον
• Περισσότερες φυτικές πρωτεΐνες αντί για ζωικές
• Ποικιλία στις γεύσεις - όχι στην υπερκατανάλωση οποιουδήποτε φαγητού
Σύμμαχοί στην εκστρατεία #Eat4Change είναι και οι νέοι, με την ομάδα Food4Thoughters!
Παρακολούθησε τις δράσεις τους και βρες εύκολες και βιώσιμες συνταγές που θα σε βοηθήσουν να προστατέψεις τον πλανήτη μέσα από το πιάτο σου! Κάνε εγγραφή στην πλατφόρμα i-eat4change, δικτυώσου με νέους από όλο τον κόσμο, παρακολούθησε e-courses
και σκέψου πώς μπορείς να επηρεάσεις τους συνομηλίκους σου και να αναλάβεις δράση.

Το The Bee Camp αποτελεί την πρώτη οργάνωση στην Ελλάδα με στόχο την προστασία των μελισσών και όραμα έναν κόσμο που ο άνθρωπος ζει σε αρμονία με τη βιοποικιλότητα. Μέσω εργαστηρίων, εκπαιδευτικών δράσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης η οργάνωση θέλει να εμπνεύσει σεβασμό για τη φύση για ένα πιο αισιόδοξο και
βιώσιμο μέλλον. Οι bee campers δημιουργούν ένα πράσινο δίκτυο διαθέσιμων βιοτόπων
(Bee Spots) μέσα στην πόλη για τους μικροσκοπικούς της κατοίκους, τους επικονιαστές.
Οι βιότοποι αυτοί είναι ασφαλείς οάσεις για τις αστικές μέλισσες που αποτελούνται απο
μελισσοκομικά φυτά και χειροποίητα ξενοδοχεία εντόμων.
Ο δεκάλογος του The Βee Camp:		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 https://www.thebeecamp.com/saveabee

Άσε τα αγριολούλουδα να ανθίσουν
Φύτεψε όσο πιο πολλά λουλούδια μπορείς
Μη ψεκάζεις με φυτοφάρμακα
Προτίμησε βιολογικά χόρτα και λαχανικά
Πρόσφερε γυμνό χώμα
Φτιάξε το δικό σου beespot
Μάθε για τις μέλλισες
Στήριξε το the bee camp
Γίνε εθελοντής
Διάδωσε το

Μαθητική Εβδομάδα Δράσης 2022

 https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/food4thoughters/
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Τροφικές…
εξερευνήσεις

Η τροφή στο πιάτο μου
Ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό;
Καταγράψτε ή ζωγραφίστε τα υλικά και τις πρώτες ύλες του. Διαλέξτε ένα από αυτά και
ερευνήστε το ταξίδι του από το χωράφι στο δικό σας ράφι.
Σε ποια χώρα/περιοχή καλλιεργούνται οι ντομάτες;

Η ΔΥΝΑΜΗ στο πιάτο σου

Είναι διαφορετική η χώρα/περιοχή
όπου παρασκευάζεται;
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Θα μπορούσες να γνωρίσεις
αυτόν που την έχει φτιάξει;

Μπορείς να υπολογίσεις
τα τροφοχιλιόμετρα* μέχρι
να φτάσει στην κουζίνα σας;

ΣΆΛΤΣΑ
ΝΤΟΜΆΤΑΣ

Ποιο προϊόν κάνει τα λιγότερα τροφοχιλιόμετρα στην περιοχή σας;
Ερευνήστε και αναδείξτε το πιο «βιώσιμο» προϊόν!

είναι η απόσταση που διανύουν τα τρόφιμα από το μέρος παραγωγής τους
* Ταέωςτροφοχιλιόμετρα
το σημείο κατανάλωσής τους. Περισσότερες πληροφορίες για τα τροφοχιλιόμετρα μπορείτε να βρείτε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» του WWF EΔΩ

Η τροφή στο σχολείο
Κυλικείο
• Έχετε κυλικείο στο σχολείο; Τι είδους κολατσιό έχει;
• Προσφέρει τοπικά προϊόντα;
• Πώς διαχειρίζεται τα απορρίμματα και τις συσκευασίες;

Κολατσιό
Καταγράψτε τι κολατσιό φέρνετεσυνήθως στο σχολείο.
• Πόσο βιώσιμο είναι;
• Τι εναλλακτικές θα υπήρχαν για να μειώσετε τις συσκευασίες
και τα απορρίμματα τροφής;
• Πόσο υγιεινό είναι;
• Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες που θα αναλαμβάνουν ανά
εβδομάδα να φτιάξουν ένα υγιεινό κολατσιό για όλη την τάξη.

Η τροφή στην κοινότητά μου

ΑΡΤΟΠΟΙΕΊΟ
ΦΡΟΥΤΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Μαθητική Εβδομάδα Δράσης 2022

Συνεχίστε την έρευνα στην κοινότητά σας.
• Ρωτήστε στον Δήμο σας εάν υπάρχουν πολιτικές και δράσεις για τη σπατάλη τροφίμων.
• Ποιες άλλες ατομικές ή συλλογικές πρωτοβουλίες υπάρχουν; Π.χ. κοινωνική κουζίνα
• Πάρτε μια συνέντευξη στο μανάβικο ή το σούπερ μάρκετ της περιοχής σας. Πόσα προϊ
όντα περισσεύουν; Τι γίνονται;
• Καταγράψτε το ταξίδι των σκουπιδιών από τη στιγμή που τα πετάτε στον κάδο σκουπιδιών. Που καταλήγει το φαγητό που πετάμε;
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ώρα για… δράση
Φτιάχνω ένα βιώσιμο έργο τέχνης

Η ΔΥΝΑΜΗ στο πιάτο σου

Από την Φωτεινή Χαμαλίδου, social art educator and chef
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“Τα τελευταία χρόνια, παρατηρώντας την ποσότητα της
σπατάλης τροφίμων στις επαγγελματικές κουζίνες αλλά
και στην οικιακή κουζίνα, άρχισα να αναζητώ τρόπους για μια προσωπική αλλαγή στις καθημερινές μου συνήθειες και την υιοθέτηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής. Άρχισα να δίνω έμφαση και
σημασία στα απορρίμματα της κουζίνας και να πειραματίζομαι
μέσω τέχνης και παιχνιδιού δημιουργώντας εικόνες από οργανικά υλικά απορριμμάτων τροφίμων. Σταδιακά αυτό εξελίχθηκε
σε μια καθημερινή και αγαπημένη συνήθεια του να συλλέγω κομμάτια από ρίζες, σπόρους, φλούδες, κουκούτσια κ.α. και να δημιουργώ επίσης χρώματα από τα χρωματιστά οργανικά υλικά απορριμμάτων κουζίνας. Μέσω αυτής της διαδικασίας και παρατήρησης άρχισα να αποκτώ επίγνωση του κύκλου των τροφίμων και
της διαδικασίας αποσύνθεσης, άρχισα να ανακαλύπτω ποιότητες
και ιδιαιτερότητες των οργανικών υλικών της σπατάλης τροφίμων και να πειραματίζομαι σε μια πολύ διαισθητική και προσωπική έκφραση μέσω της τέχνης. Στην αρχή έπρεπε να εξοικειωθώ με τη διαδικασία της αποτυχίας, γιατί ένιωθα ανασφάλεια
απέναντι στο άγνωστο. Αυτή ήταν μια δύσκολη περίοδος, όπου
αμφισβητούσα ότι παρατηρούσα καθώς και τις εμπνεύσεις που
είχα, όμως σιγά-σιγά άρχισα να εμπιστεύομαι το καινούργιο
και αφήνω τον εαυτό μου να εμβαθύνει στον κύκλο των τροφίμων, στον ρυθμό της φύσης και της τροφής. Για εμένα σε κάθε
έμπνευση των foodwaste υλικών υπάρχει ένα μεγάλο νόημα
και ένα δυνατό μήνυμα με στόχο την μείωση του προσωπικού
μου οικολογικού αποτυπώματος επάνω στον πλανήτη.

 Φωτογραφία από ένα έργο το 2020:

Μαθητική Εβδομάδα Δράσης 2022

 Φωτογραφία από ένα έργο το 2021:
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Η ΔΥΝΑΜΗ στο πιάτο σου

 Φωτογραφίες από το βίντεο:
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Η ΔΥΝΑΜΗ στο πιάτο σου

Σχέδιο Μαθήματος Δράσης:
Βιώσιμη Τέχνη Σπατάλης Τροφίμων
Το σχέδιο μαθήματος βασίζεται στην ιδιαίτερη προσωπική καλλιτεχνική προσέγγιση της
Φωτεινής, η οποία μπορεί να εμπλουτιστεί και να εξελιχθεί ανάλογα με την διάθεση και
την έμπνευση σας. Κάθε καλλιτεχνική εργασία που δημιουργεί αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από υλικά σπατάλης τροφίμων τα οποία συλλέγονται με σεβασμό και
φροντίδα, και αφού προετοιμαστούν κατάλληλα, συνθέτουν κάθε φορά μια μοναδική
και ξεχωριστή εικόνα, η οποία φωτογραφίζεται, και στο τέλος τα υλικά εναποτίθενται για
κομποστοποίηση.
Το σχέδιο μαθήματος της δράσης περιλαμβάνει 3 φάσεις, οι οποίες χωρίζονται σε συγκεκριμένα διαδοχικά στάδια:

προετοιμασία
δράσης

υλοποίηση
δράσης

παρουσίαση
εργασιών

1η ΦΆΣΗ

2η ΦΆΣΗ

3η ΦΆΣΗ

Συλλογή και
προετοιμασία
food waste υλικών,
υλικοτεχνική
υποδομή κ.α.

Χώρος & υλικοτεχνική
υποδομή, σύνθεση food
waste υλικών στους
καμβάδες, φωτογράφηση,
τακτοποίηση χώρου

Eπεξεργασία
φωτογραφιών και
εμπλουτισμός
παρουσίασης



Δείτε πως φτιάχνει η Φωτεινή ένα
έργο της στο ακόλουθο βίντεο:
https://youtu.be/0EyUyDk5EAc



Περισσότερα για την Φωτεινή και
το sustainable art μπορείτε να
δείτε ΕΔΩ στο πορτοφόλιό της.

Μαθητική Εβδομάδα Δράσης 2022

Στην συνέχεια ακολουθεί αναλυτικό σχέδιο μαθήματος με παραδείγματα και επεξηγήσεις για κάθε στάδιο, για την κατανόηση της διαδικασίας της οργάνωσης της καλλιτεχνικής δράσης και της υλοποίησης της. Αναλόγως του χρόνου και των υλικών που έχετε
στη διάθεσή σας μπορείτε να προσαρμόσετε τα βήματα. Στο παράρτημα 1 θα βρείτε τον
συνοπτικό πίνακα παρουσίασης όλων των βημάτων.

17

Αναλυτικά βήματα

προετοιμασία
δράσης
1ο Στάδιο: Συλλογή & προετοιμασία foodwaste υλικών
1.1 Στερεά food waste υλικά

Η ΔΥΝΑΜΗ στο πιάτο σου

• Την συλλογή των food waste υλικών είναι προτιμότερο να την ξεκινήσετε κάποιες
μέρες πριν την υλοποίηση της δράσης (1 με 2 εβδομάδες νωρίτερα), για να έχετε στην
διάθεση σας μεγάλη γκάμα food waste υλικών. Βέβαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν
υλικά σπατάλης τροφίμων που προέκυψαν την προηγούμενη μέρα ή ακόμη και την
ίδια μέρα της δράσης.
• Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να ξεκινήσετε κάποιες μέρες πριν την δράση να παρατηρείτε
τα υλικά που πετιούνται στον κάδο ή στον χώρο κομποστοποίησης (αν διαθέτετε) ή
στον κανονικό κάδο απορριμάτων. Μπορείτε να αρχίσετε να παρατηρείτε τα μέλη της
οικογένειας, τα οποία προετοιμάζουν το φαγητό. Κατά την προετοιμασία των πρώτων
υλών για το μαγείρεμα, θα πάρετε ιδέες και εμπνεύσεις για τα food waste υλικά που
πετιούνται. Για παράδειγμα παρατηρείστε πως γίνεται η κοπή φρούτων και λαχανικών
και ποιο είναι το σχήμα των foodwaste υλικών, ανάλογα πως θα το κόψει κανείς.
• Εξηγήστε στα μέλη της οικογένειας σας την συμμετοχή σας στην δράση και ζητήστε να
σας βοηθήσουν στην συλλογή κουκουτσιών, φλουδών, ριζών, ληγμένων προϊόντων κ.α.
• Παρατηρώντας τον πάγκο της κουζίνας κατά το μαγείρεμα, αρχίστε να συλλέγετε ότι
σας κάνει εντύπωση, σε σχήμα, χρώμα, μορφή κ.α.. Για παράδειγμα κάποιες ιδιαίτερες
ρίζες, φλούδες με χρώματα, τσόφλια, κ.α.
• Κάποια υλικά χρειάζεται να πλυθούν προκειμένου να είναι καθαρά και να μην μυρίζουν, όπως για παράδειγμα τα κουκούτσια ελιάς, κάποια άλλα υλικά μπορούν να αποξεραθούν και να αποκτήσουν μια ιδιαίτερη υφή και αισθητική όπως για παράδειγμα το
κοτσάνι από πιπεριές ή ντομάτες, φλούδες κ.α.
• Μια άλλη ιδέα είναι να επισκεφτείτε κάποιο εστιατόριο ή χώρο εστίασης και να τους ζητήσετε
να σας κρατήσουν κάποια όμορφα και ιδιαίτερα υλικά από το food waste της κουζίνας τους.
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Κατά την διαδικασία προετοιμασίας των υλικών η Φωτεινή, επισκέφτηκε την ψαραγορά Αθηνών
και αναζήτησε food waste υλικά, από μελάνι σουπιάς, κεφάλια ψαριών, ψαροκόκκαλα κ.α.
Τα υλικά αυτά τα πλένει, και τα διατηρεί στο ψυγείο αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μια ή
δύο μέρες, διαφορετικά τα αποθηκεύει στην κατάψυξη για να διατηρηθούν περισσότερο χρόνο.
Επίσης επισκέφτηκε τα εστιατόρια της γειτονιάς και τους ζήτησε κάποια υλικά food waste,
τα οποία έχουν κάποιο ιδιαίτερο σχήμα, μορφή ή χρώμα, εξηγώντας τους πως πειραματίζεται
με ένα νέο είδος βιώσιμης τέχνης από υλικά σπατάλης τροφίμων που πετιούνται και πως
δημιουργεί έργα τέχνης από τις εμπνεύσεις των food waste υλικών. Τα υλικά ξεχωρίζονται και
διατηρούνται στο ψυγείο για να διατηρηθούν σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση.
Εναλλακτικά κάποια υλικά, όπως φλούδες, κουκούτσια και ρίζες αφού πλυθούν
διατηρούνται σε σκοτεινό και στεγνό μέρος (εκτός ψυγείου δηλαδή)
με σκοπό να στεγνώσουν ή να αποξεραθούν, ανάλογα με το υλικό.
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1.2 Υγρά υλικά food waste
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρωματιστά ζουμιά από παντζάρια, σπανάκι, μελάνι σουπιάς, μωβ λάχανο, κουρκουμά κ.α. Η διαδικασία δημιουργίας χρωματιστών ζουμιών
είναι πολύ εύκολη και απλή. Αυτά τα υγρά υλικά μπορείτε να τα προσθέσετε επάνω στα
στερεά υλικά της σύνθεσης στον καμβά σας και μετακινώντας ελάχιστα τον καμβά, αριστερά, δεξιά, επάνω και κάτω δημιουργούνται ιδιαίτερες γραμμές και σχήματα.
Παραδείγματα χρωματιστών ζουμιών:
• Κόκκινο: Κρατήστε το βρασμένο ζουμί των παντζαριών, όταν προετοιμαστεί στο σπίτι
σας σαλάτα παντζαριών.
• Πράσινο: Πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως μαϊντανός, σπανάκι κ.α. τα οποία έχουν
χάσει την φρεσκάδα τους και πρόκειται να πεταχτούν, μπορούν να τοποθετηθούν σε
βραστό νερό για λίγα λεπτά και μετά με ένα μπλέντερ χειρός ή μούλτι να διαλυθούν.
Στραγγίστε και κρατήστε το πράσινο υγρό ζουμί στο ψυγείο, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο.
• Μαύρο: Ζητήστε από τον ψαρά της γειτονιάς ή της λαϊκής να σας κρατήσει ένα με δύο
σακκουλάκια με μελάνι σουπιάς. Όταν καθαρίζει της σουπιές για κάποιον πελάτη ως
συνήθως πετάει τα σακουλάκια που περιέχουν το μαύρο μελάνι. Η διαδικασία συλλογής του μαύρου μελανιού μέσα από σακουλάκι χρειάζεται προσοχή καθώς λερώνει
πολύ εύκολα. Ανοίξτε με ένα μαχαίρι προσεκτικά το σακουλάκι που περιέχει το μαύρο
μελάνι της σουπιάς και με ένα κουταλάκι αφαιρέστε το περιεχόμενο, τοποθετώντας
το σε ένα μικτό βαζάκι. Αυτό μπορείτε να το διατηρήσετε στο ψυγείο, αν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί σε διάστημα ημερών (5-15 μέρες), διαφορετικά αποθηκεύστε το στην
κατάψυξη. Για να φτιάξετε το μαύρο ζουμί από μελάνι σουπιάς, διαλύεται μια μικρή
ποσότητα (μισό κουταλάκι) σε ένα μεγάλο ποτήρι νερό.
• Μπλε: Τα φύλλα από το μωβ ή κόκκινο λάχανο, όταν βραστούν αφήνουν έναν μπλε
χρώμα. Ανάλογα από την απόχρωση του λαχανικού διαφέρει και ο τόνος, ο οποίος μπορεί
να κυμανθεί από μπλέ μέχρι και μωβ. Επίσης όταν το διατηρήσετε για πολλες μέρες στο
ψυγείο, θα παρατηρήσετε ότι μέρα με την μέρα αλλάζει χρωματικό τόνο το υγρό.

Η ΔΥΝΑΜΗ στο πιάτο σου

• Σε όλα τα υγρά ζουμιά, όσο περισσότερο υγρό προσθέσουμε τόσο πιο αραιωμένο αποτέλεσμα θα έχουμε, και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πιο ανοιχτούς τόνους. Μπορείτε
δηλαδή να δημιουργήσετε μια ποικιλία χρωματικών τόνων. Για παράδειγμα, από το
ζουμί των βρασμένων παντζαριών μπορείτε να κρατήσετε μια ποσότητα αυτούσια,
και στην υπόλοιπη να προσθέσετε νερό για να φτιάξετε μια πιο ανοιχτή απόχρωση του
κόκκινου. Από αυτήν την ανοιχτή απόχρωση κόκκινου κρατήστε μια ποσότητα και την
υπόλοιπη αραιώστε την για να δημιουργήσετε ακόμη πιο ανοιχτό τόνο κόκκινο που θα
μοιάζει με το ροζ.
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• Τα περισσότερα υγρά που θα δημιουργήσετε
έχουν μια έντονη μυρωδιά, η οποία γίνεται
ακόμη πιο έντονη και ιδιαίτερη καθώς περνάνε οι μέρες, παρόλο έχουν διατηρηθεί στο
ψυγείο, αυτό συμβαίνει λόγω ζύμωσης και
ωρίμανσης.

 Παρασκευή μπλε ή μωβ ζουμί από μωβ/κόκκινο λαχανικό.

2ο Στάδιο: Προετοιμασία υλικοτεχνικής υποδομής
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποια εργαλεία τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τα βιώσιμα έργα. Μπορείτε να πρωτοτυπήσετε και να χρησιμοποιήσετε κάτι διαφορετικό, ενεργοποιήστε την φαντασία σας και πειραματιστείτε.
• Σύριγγες με βελόνα: τα υγρά χρωματιστά ζουμιά, μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στις
σύριγγες και να χρησιμοποιηθούν κατά την δημιουργία των έργων.
• Κουτάλια, πιρούνια, και διάφορα άλλα μικροσκεύη της κουζίνας.
• Χαρτί κουζίνας, σφουγγάρι και πανιά για σκούπισμα χεριών ή του καμβά.
• Νερό: κάποια food waste υλικά αφήνουν χρώμα και έντονα αποτυπώματα, οπότε χρειά
ζεται προσοχή και νερό για καθάρισμα.
• Λαβίδες.
• Χώροι αποθήκευσης των food waste υλικών: βάζα, κουτιά, τάπερ κ.α.
Ιδέες για την βάση-καμβά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:
• Χαρτόνια με χρώματα: μαύρο, άσπρο, κίτρινο, ρόζ, γαλάζιο κ.α.
• Πλακάκια διάφορων χρωμάτων.
• Καθρέπτης.
• Χαρτί ακουαρέλας
• Πλαστικοποιημένο υλικό που χρησιμοποιείται για μακέτες.
• Φελιζόλ.
• Plexiglass το οποίο μπορείτε να βάψετε κ.α.
Kαλό είναι να έχετε ως στόχο την δημιουργία 3-4 διαφορετικών καμβάδων για να επιλέξετε αυτό που σας αρέσει περισσότερο.

3ο Στάδιο: Διάταξη χώρου & υλικοτεχνική υποδομή
• Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό χώρο, για μεγαλύτερη ελευθερία
κινήσεων και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για αποτυπώματα π.χ χρώμα μελάνι σουπιάς.
Το γρασίδι και το χώμα μπορούν να απορροφήσουν γρήγορα και εύκολα τα φυσικά και
οργανικά υγρά χρώματα της κουζίνας.
• Στην περίπτωση που πειραματιστείτε σε σκληρό δάπεδο, φροντίστε να το καλύψετε με
κάποιο προστατευτικό για να μην ποτίσουν τα οργανικά χρώματα.
• Τακτοποιήστε τα εργαλεία σας σε κατηγορίες και με τάξη.
• Τακτοποιήστε τα food waste υλικά σας σε δοχεία, το ένα δίπλα στο άλλο.
• Μπορείτε κάτω από τον καμβά σας (π.χ. χαρτόνι) να τοποθετήσετε μια σκληρή βάση,
για να είναι πιο σταθερός ο καμβάς.
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4ο Στάδιο: Σύνθεση foodwaste υλικών στους καμβάδες
• Έχοντας δημιουργήσει 3-4 βιώσιμα έργα τέχνης, θα έχετε μεγαλύτερη γκάμα να επιλέξετε για την αποστολή της φωτογραφίας.
• Όταν θα ξεκινήσετε το έργο, προτείνεται να τοποθετήσετε πρώτα τα στερεά υλικά και
μετά τα υγρά. Αυτό δεν είναι δεσμευτικό, μπορείτε να πειραματιστείτε και να βρείτε τον
δικό σας μοναδικό τρόπο. Κάθε φορά που τοποθετείτε ένα νέο υλικό στον καμβά σας
και παρατηρείτε να δημιουργούνται ιδιαίτερες φόρμες, γραμμές, σχήματα, σύμβολα κτλ.
χρήσιμο είναι να φωτογραφίζεται την στιγμή.
• Αφού έχετε τοποθετήσει τα στερεά υλικά, μπορείτε να τοποθετήσετε τα υγρά υλικά. Και
με τα υγρά υλικά επίσης κάθε φορά που τοποθετείτε ένα νέο υλικό στον καμβά σας και
παρατηρείτε να δημιουργούνται ιδιαίτερες φόρμες, γραμμές, σχήματα, σύμβολα κτλ.
χρήσιμο είναι να φωτογραφίζεται την στιγμή.
• Κουνήστε απαλά τον καμβά δεξιά ή αριστερά, πάνω ή κάτω, έτσι ώστε να μετακινηθούν τα
υγρά υλικά και να δημιουργηθούν νέες υφές και μορφές. Σε κάθε στιγμή που παρατηρείτε
κάτι ιδιαίτερο και νέο να σχηματίζεται, είναι χρήσιμο να φωτογραφίζετε το στιγμιότυπο.
• Κατόπιν, μπορείτε να αρχίστε να αφαιρείτε κάποια στερεά υλικά και να φωτογραφίζετε
κάθε νέο σχέδιο που δημιουργείτε. Στο τέλος ανασηκώστε αρκετά ψηλά τον καμβά,
έτσι ώστε τα στερεά υλικά να πέσουν κάτω, αφήνοντας στον καμβά σας αποτυπώματα
από τα υγρά υλικά, τα οποία και φωτογραφίζετε.
• Φωτογραφίζετε τον καμβά σας κατά διαστήματα, και στο στάδιο της δόμησης του έργου
αλλά και στο στάδιο της αποδόμησης του έργου.

Η ΔΥΝΑΜΗ στο πιάτο σου

5ο Στάδιο: Φωτογράφηση καλλιτεχνικών εργασιών
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• Καλό είναι να καταγράψετε φωτογραφικά όλα τα στάδια της δημιουργίας 		
των έργων από την αρχή μέχρι και την αποδόμηση του.
• Φροντίστε να φαίνεται πως ξεκίνησε αρχικά ένα έργο και κάθε φορά που προστίθενται
επιπλέον υλικά πως εξελίσσεται. Καταγράψτε φωτογραφικά σχεδόν κάθε εναπόθεση
υλικών στον καμβά καθώς και την αποδόμηση τους. Όταν έχετε ολοκληρώσει την προσπάθεια σας, θα έχετε μια μεγάλη γκάμα φωτογραφιών για να επιλέξετε αυτή που σας
αρέσει περισσότερο. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε την ιστορία του έργου, πως ξεκίνησε
και πως ολοκληρώθηκε.
• Έχετε υπόψη πως όταν κουνήσετε τον καμβά σας και πέσουν κάποια υλικά ή τρέξουν
τα χρωματιστά υγρά (οριζόντια ή κάθετα), τότε θα αλλάξει η διάταξη των υλικών και η
σύνθεση της εικόνας, που σημαίνει ότι αλλάζει μορφή και δημιουργείται ένα καινούργιο
έργο, με νέα αισθητική και νέες υφές.
• Μπορείτε να φωτογραφίσετε τον καλλιτεχνικό σας καμβά συμπεριλαμβάνοντας κίνηση
του σώματος, να φαίνεται δηλαδή μέρος του σώματος σας, έτσι ώστε να φαίνεται η
αλληλεπίδραση με τα υλικά, να φαίνονται δηλαδή χέρια, πόδια κ.α. Είναι πολύ χρήσιμο
να έχετε στο αρχείο σας φωτογραφικό υλικό με την ιστορία του έργου σας.
• Φωτογραφίστε την συλλογή των στερεών και υγρών υλικών σας, πριν ξεκινήσετε να τα
τοποθετείτε στον καμβά.
• Προδιαγραφές λήψης φωτογραφιών από το κινητό:
• Λήψη επάνω από το έργο (κάτοψη). Φροντίστε όταν κάνετε την λήψη να αφήσετε γύρω
γύρω από την εικόνα περιθώριο. Αργότερα, στο στάδιο της επεξεργασίας, θα κόψετε
την φωτογραφία (crop).
• Χρησιμοποιήστε το φως της ημέρας και αφήστε σκιές φωτός επάνω στο έργο σας.
• Οι αναλογίες της φωτογραφίας είναι χρήσιμο να είναι 3:4, χωρίς να είναι δεσμευτικό.

διατηρήσετε στο φωτογραφικό σας αρχείο.

6ο Στάδιο: Μάζεμα και τακτοποίηση χώρου
• Αφήνουμε τον χώρο καθαρό και τακτοποιημένο.
• Όλα τα Food Waste υλικά συλλέγονται και πετιούνται σε ένα κάδο κομποστοποίησης.
• Μπορείτε να πειραματιστείτε και να αφήσετε τον καμβά σας σε έναν εξωτερικό χώρο
και μετά από μερικές μέρες να διαπιστώσετε τι αλλαγές έχουν συμβεί και πως αλλοιώθηκε το έργο. Φωτογραφίστε τον αλλοιωμένο καμβά σας.
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αριστερή στήλη το έργο βρίσκεται στην αρχή του και στην δεξιά στήλη το έργο βρίσκεται σε μια τελική
 Στην
μορφή. Ενδιάμεσα προκύπτουν και άλλες συνθέσεις στερεών και υγρών υλικών, τις οποίες μπορείτε να
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παρουσίαση
εργασιών
7ο Στάδιο: Επεξεργασία φωτογραφιών
Αναζητήστε στο κινητό σας εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών. Μπορείτε να πειραματιστείτε με τις παρακάτω επιλογές επεξεργασίας εικόνων:
•
•
•
•

Περικοπή φωτογραφίας (crop).
Αντίθεση (contrast).
Φωτεινότητα (brightness).
Κορεσμός (Saturation).

8ο Στάδιο: Εμπλουτισμός παρουσίασης
Αναζητήστε στο κινητό σας εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών. Μπορείτε να πειραματιστείτε με τις παρακάτω επιλογές επεξεργασίας εικόνων:
• Δώστε έναν τίτλο στην φωτογραφίας σας.
• Περιγράψτε τα υλικά σας (π.χ. Υλικά: Μελάνι σουπιάς, τσόφλια αυγών, ρίζες κρεμμυδιών).

Η ΔΥΝΑΜΗ στο πιάτο σου

Άλλες ιδέες
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• Αυτοσχεδιαστικό κείμενο, μια ιστορία, ένα παραμύθι, ένα ποίημα, ένα τραγούδι με
κάποιο ισχυρό μήνυμα της φωτογραφίας.
• Φωτογραφικά στιγμιότυπα κατά την προετοιμασία και την δημιουργία των έργων
τέχνης (backstage process, φωτογραφίες που να δείχνουν πως δημιουργήσατε τα
έργα τέχνης).
• Δραματοποίηση της φωτογραφίας: Εναλλακτικά όποια ομάδα ή άτομο θέλει, μπορεί να
δημιουργήσει ένα βίντεο στο οποίο θα φαίνεται:
1ον Το έργο που έχει δημιουργηθεί.
2ον Δραματοποίησης του έργου: με λεκτική ή μη λεκτική επικοινωνία, αφήγηση, art
performance, installation (εγκατάσταση).
Οδηγίες για την συγγραφή κειμένου
Εργαστείτε ομαδικά, και αφού έχετε ανταλλάξει ιδέες, καταγράψτε προτάσεις, φράσεις
και κατόπιν κάντε σύνθεση αυτών και ελέγξτε πως συνδέεται με την εικόνα σας.

Δεν σας έφτασε;

Δράσεις για …αχόρταγους

(zero waste).
μηδενικά απορρίμματα
με
νικ
πικ
α
έν
ε
στ
νώ
Οργα
ς ύλες
τικά με βιώσιμες πρώτε
ισ
λε
οκ
απ
ύ
νο
με
τα
ε
Φτιάξτ
ερα
ς που διανύουν τα λιγότ
σα
ς
χή
ριο
πε
ς
τη
τα
όν
και προϊ
ε
οιμα προϊόντα και βρείτ
έτ
ε
ετ
ύγ
οφ
Απ
!
ρα
ετ
όμ
τροφοχιλι
μιουργήσετε καθόλου
δη
ν
μη
να
ε
στ
ώ
ς
ου
όπ
διάφορους τρ
και
ύγετε τα πιάτα, ποτήρια
οφ
απ
α
ιγμ
δε
ρά
πα
α
(γι
απορρίμματα!
πιθανόν φαγητό που θα
τε
ήσ
ατ
κρ
ης,
ήσ
χρ
ς
μια
χαρτοπετσέτες
θεί.
πώς μπορεί να αξιοποιη
ίτε
τε
εφ
σκ
ι
κα
ι
ψε
σέ
περισ
ς!
χανικά στο σχολείο σα
λα
ς
σα
ά
δικ
τα
ε
στ
γή
Καλλιερ
για τη
οδηγό με 10 συμβουλές
αν
έν
ε
είτ
βρ
να
ε
είτ
Εδώ μπορ
ς χώρους!
χανόκηπων σε αστικού
δημουργία βιώσιμων λα
etableGardens_GR.pdf

•

_BalconyVeg
64077/ActionAid_2021_05
/21
dia
me
.gr/
aid
ion
act
on.
https://educati

απορριμμάτων. 				
Γίνετε μικροί αναλυτές
ορρίμματα
μια εβδομάδα με τα απ
για
ιο
όγ
ολ
ερ
ημ
τε
ήσ
Κρατ
πετάγατε.
τροφής που κανονικά θα

•

•

Διαδώστε το μήνυμα!
σπατάλη
είο σας σχετικά με την
ολ
σχ
ο
στ
ση
ία
υσ
ρο
Κάντε μια πα
εύθυνοι
του Δήμου που είναι υπ
υς
πο
ώ
οσ
πρ
εκ
ι
κα
ε
τροφής. Καλέστ
είτε βιώσιμες
ζητήστε μαζί τους και βρ
συ
α,
ατ
μμ
ρί
ορ
απ
τα
για
λύσεις και προτάσεις.

Μαθητική Εβδομάδα Δράσης 2022

•

25

Συνοπτικά βήματα
Βιώσιμων Καλλιτεχνικών Εργασιών Σπατάλης Τροφίμων

Προετοιμασία δράσης

Συλλογή & προετοιμασία food waste υλικών

2ο ΣΤΆΔΙΟ

Προετοιμασία υλικοτεχνικής υποδομής

3ο ΣΤΆΔΙΟ

Διάταξη χώρου & υλικοτεχνική υποδομή

4 ο ΣΤΆΔΙΟ

Σύνθεση food waste έργου

5ο ΣΤΆΔΙΟ

Φωτογράφηση καλλιτεχνικών εργασιών

6ο ΣΤΆΔΙΟ

Μάζεμα και τακτοποίηση χώρου

Παρουσίαση εργασιών

Η ΔΥΝΑΜΗ στο πιάτο σου

η

1ο ΣΤΆΔΙΟ

Υλοποίηση δράσης

26

1 φάση

7ο ΣΤΆΔΙΟ

Επεξεργασία φωτογραφιών

8ο ΣΤΆΔΙΟ

Εμπλουτισμός παρουσίασης

2 φάση
η

3 φάση
η

ΣΤΆΔΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

ΧΡΌΝΟΣ - ΔΙΆΡΚΕΙΑ

ΧΏΡΟΣ

ΥΛΙΚΆ

1 φάση: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΔΡΆΣΗΣ
η

1ο

Συλλογή &
προετοιμασία
food waste
υλικών

Στερεά υλικά:
1 εβδομάδα πριν την δράση
Υγρά υλικά:
1-3 μέρες πριν την δράση

Κουζίνα οικίας, ψαράς,
Ρίζες, φλούδες, τσόφλια,
ψαραγορά, λαϊκή αγορά, κουκούτσια, κοτσάνια,
επαγγελματική κουζίνα χρωματιστά ζουμιά κ.α.

2ο

Προετοιμασία
υλικοτεχνικής
υποδομής

Προετοιμασία εργαλείων:
2-3 μέρες πριν την δράση.

Κατάστημα με χαρτικά,
με είδη τέχνης, κάδος
ανακυκλώσιμων
υλικών.

Προμήθεια καμβάδων:
2-3 μέρες πριν την δράση

Χαρτόνια, πλακάκια, γυαλί
(με χρώμα από κάτω π.χ.
ύφασμα), ξύλινη επιφάνεια,
πλαστική επιφάνεια, υλικό για
μακέτες, fine art χαρτί, χαρτί
ακουαρέλλας, plexiglass.
Οικιακή κουζίνα,
Νερό, χαρτί κουζίνας, σύριγγες
φαρμακείο, κάδος
με βελόνες, κουτάλι, πιρούνι,
ανακυκλώσιμων υλικών. λαβίδα, τσιμπιδάκι, κ.α.

2 φάση: ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΔΡΆΣΗΣ
η

3ο

Διάταξη χώρου Προετοιμασία χώρου: 20’
& υλικοτεχνική 1. Τοποθέτηση food waste
υποδομή
υλικών σε μια σειρά,
στο δάπεδο: 10’
2. Τοποθέτηση των μέσων
και εργαλείων: 5’
3. Τοποθέτηση καμβάδων: 5’

4ο

Σύνθεση food
waste έργου

5ο

Φωτογράφηση Για 4 καλλιτεχνικές εργασίες
καλλιτεχνικών συνολικά: 1 ώρα & 20’
εργασιών

6ο

Μάζεμα και
τακτοποίηση
χώρου

1. Προαύλιο σχολείου
(προτίμηση έκταση
με γρασίδι ή χώμα για
την απορρόφηση των
υγρών food waste
υλικών.
2. Πάρκο γειτονιάς.
3. Κιόσκι
4. Βεράντα.

Εκτίμηση χρόνου:
20’ για κάθε καμβά
καλλιτεχνικής εργασίας.

Καμβάς και food waste υλικά.
Κινητό ή φωτογραφική μηχανή.

Εκτίμηση συνολικού χρόνου:
1 ώρα & 30’

3 φάση: ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ
η

7ο

Επεξεργασία
φωτογραφιών

Εκτίμηση χρόνου
για 1 καλλιτεχνική εργασία:
30’

Κινητό ή υπολογιστής.

8ο

Εμπλουτισμός
παρουσίασης

Εκτίμηση χρόνου
για 1 καλλιτεχνική εργασία:
1 ώρα

Τίτλος φωτογραφίας, περιγραφή
υλικών, αυτοσχεδιαστικό
κείμενο, δραματοποίηση έργου
(αφήγηση, art performance,
installation κ.α.).

Εκτίμηση συνολικού χρόνου:
1 ώρα & 30΄
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Εκτίμηση χρόνου: 10’
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