ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ANSWER (H2020-MSCA-ITN-2015/675530), με
συντονίστρια την υποφαινόμενη, έχει δημιουργηθεί, όπως γνωρίζετε, το παιδικό
εκπαιδευτικό βιβλίο με τίτλο «Το Μυστικό Βιβλίο του Μπλε Κύκλου». Πρόσφατα το βιβλίο
έχει αποσπάσει το πρώτο βραβείο των Public Awards Ελλάδος 2019, στην κατηγορία
Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία και το δεύτερο βραβείο στα Βραβεία του Αναγνώστη 2019,
στην κατηγορία Βιβλίο Γνώσεων. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για
τη στήριξη προς το βιβλίο.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Βραδιά του Ερευνητή», που φέτος διοργανώνει στην
Κύπρο το ΙδΕΚ στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019, το βιβλίο θα διασκευαστεί σε θεατρική
παράσταση (συγκεκριμένα τέσσερις παραστάσεις, δύο ανά ημέρα). Ο τίτλος της παράστασης
είναι «Ταξίδι στον Μπλε Κύκλο» και θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.
Η βασική ομάδα συντελεστών της δραστηριότητας αυτής, περιλαμβάνει καταξιωμένα άτομα
με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της εκπαιδευτικής θεατρικής σκηνής.
Τις παραστάσεις θα παρακολουθήσουν δωρεάν περί τους 500 μαθητές από σχολεία
της δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης, τα οποία οργανωμένα θα επισκεφθούν στις 26
Σεπτεμβρίου την εκδήλωση. Στις 27 Σεπτεμβρίου, οι δύο παραστάσεις θα είναι ανοικτές προς
το κοινό (παιδιά και γονείς). Σημειώνεται ότι, γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε στη συνέχεια,
στο επόμενο εξάμηνο, η παράσταση να μεταφερθεί σε σχολεία.
Η δραστηριότητα αυτή, που εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάχυσης
(dissemination & outreach activities) του έργου ANSWER, θα συν-χρηματοδοτηθεί από το
Management Cost του έργου, καθώς και από το ίδιο το ΙδΕΚ.
Στόχος είναι η παραγωγή μίας θεατρικής παράστασης, η οποία στη συνέχεια να
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σχολεία και άλλα θέατρα για το επόμενο εξάμηνο, πάντα υπό
την αιγίδα του Π.Κ. και του ΙδΕΚ. Επιπλέον, στοχεύουμε να συνεργαστούμε με την ΕΥΔΑΠ
στην Ελλάδα, καθώς και τον Δημόκριτο (και οι δύο έχουν ήδη εκφράσει μεγάλο ενδιαφέρον),
έτσι ώστε να βρεθεί τρόπος στη συνέχεια να μεταφερθεί και στην Ελλάδα, ως παραγωγή του
ΙδΕΚ και Π.Κ. Πιστεύουμε ότι, όλη αυτή η προσπάθεια θα αγκαλιαστεί από το κοινό και η
συμβολή του ΙδΕΚ και Π.Κ θα είναι εξαιρετικά πρωτοποριακή και σημαντική, ως προς τη
διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά, αλλά και στο τι σημαίνει να είσαι
επιστήμονας και ερευνητής.
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