
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key visual συμμετοχής 

 

Σύντομη περιγραφή συμμετοχής (Θα χρησιμοποιηθεί, σε περίπτωση βράβευσης, για την παρουσίαση της συμμετοχής στην τελετή απονομής) 
(40 λέξεις max) 

Ένα τεχνικό και δύσκολο θέμα όπως η επιστήμη, μετατρέπεται σε παιχνιδιάρικη διαδραστική εμπειρία για μαθητές όλων των ηλικιών. Μια εν δυνάμει βαρετή σχολική υποχρέωση  
γίνεται μια διασκεδαστική βόλτα στην τεχνολογία και τα μυστικά της, ενεργοποιώντας την φαντασία των μικρών παιδιών και γεμίζοντάς τα έμπνευση και πολύτιμη γνώση.  

Ποιο ήταν το ζητούμενο από τον πελάτη  (Creative Brief);  

(100 λέξεις max)  

Κατηγορία: CORPORATE IDENTITY 

Τίτλος Συμμετοχής: ΝΤΟΚΤΟΡ ΓΟΥΑΪ και οι Υπερδυνάμεις τις 

Επιστήμης 

Brand (Προϊόν/Υπηρεσία): --- 

Εταιρία/Πελάτης:  Τσιμέντων TITAN ΑΕ 

Οδηγίες Συμπλήρωσης:  

¬ Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία χρησιμοποιώντας font Calibri 10pt 

¬ Μην υπερβαίνετε το όριο των λέξεων 

ΤΙΤΑΝ και  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ συνεργάζονται για πρώτη φορά, υλοποιώντας σε Πάτρα, 

Θεσσαλονίκη και Αθήνα, μια πρωτότυπη εκπαιδευτική εμπειρία. Μια έκθεση που δίνει σε 

μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου ολοκληρωμένη εικόνα των μεγάλων 

επιστημονικών ανακαλύψεων αλλά και των εφαρμογών τους σε τέσσερα μεγάλα πεδία: 

μόρια, dna, ρομποτική & νανοτεχνολογία. Σκοπός της έκθεσης είναι να εμπνεύσει τα νέα 

παιδιά να γνωρίσουν την επιστήμη και να ασχοληθούν ενεργά μαζί της.  

Το ζητούμενο του brief ήταν η δημιουργία ενός concept που θα ορίσει όλα τα σημεία 

επαφής των παιδιών με την έκθεση, ώστε η συνολική ενέργεια να είναι μια ευχάριστη 

βιωματική εμπειρία και όχι μια απλή κατάθεση πληροφοριών.  

Στρατηγική  

(100 λέξεις max)  

Τα παιδιά αποτελούν δύσκολο κοινό με πολύ μικρό attention span και αντανακλαστική άμυνα 

στα «μαθήματα». Σε αντίθεση όμως με τους ενήλικες, έχουν σε αφθονία ένα χαρακτηριστικό 

που αποτελεί και θεμέλιο λίθο της Επιστήμης: την Περιέργεια. Για να τραβήξουμε την 

προσοχή τους πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει ένα μέρος όπου απαντώνται τα πιο μεγάλα 

ερωτήματα και μάλιστα με τρόπο που ξεπερνάει και την πιο ζωντανή φαντασία.  

Και όπως όλες οι παιδικές φαντασιώσεις, πρέπει να είναι γεμάτο «φανταστικούς φίλους» με 

«φανταστικές δυνάμεις», «φανταστικά πλάσματα» και φυσικά...παιχνίδι. Κι όλα αυτά σε μια 

οπτική γλώσσα που τα παιδιά νιώθουν ότι τους μιλάει άμεσα και ότι φτιάχτηκε για αυτά.   

Ποιος είπε ότι οι Επιστήμονες είναι βαρετοί; 

 

Υλοποίηση  
Πως η λύση σας απαντάει στα ζητούμενα του brief; 

(150 λέξεις max) 

Το πρώτο βήμα ήταν να δώσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Περιέργεια. Έτσι δημιουργήσαμε τον βασικό ήρωα της καμπάνιας, τον συμπαθητικό και φιλοπερίεργο επιστήμονα ΝΤΟΚΤΟΡ 

ΓΟΥΑΪ?, βάζοντας το μεγαλύτερο ερώτημα (ΓΙΑΤΙ;) στον πυρήνα της ταυτότητας. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε μια φιλική για τα παιδιά και παιχνιδιάρικη οπτική γλώσσα, απλοποιώντας τις πιο 

σύνθετες επιστημονικές έννοιες και τα βασικότερα επιστημονικά εργαλεία και μετατρέποντάς τα σε ζωντανούς ήρωες. Έτσι τα παιδιά μπορούσαν να κατανοήσουν σύνθετες πληροφορίες 

αλλά και να τις αξιοποιήσουν σε μια σειρά από διασκεδαστικά πειράματα και ασκήσεις.  Γύρω από αυτούς τους ήρωες σχεδιάστηκε ένα ολόκληρο σύμπαν, αξιοποιώντας γνώριμες στα παιδιά 

αφηγήσεις όπως το Παραμύθι, το Διάστημα, τα Cartoons αλλά και η Επιστημονική Φαντασία. Όλα τα στοιχεία της έκθεσης ήταν σχεδιασμένα με βάση τo concept  με σκοπό να αποτελεί μια 

ενιαία immersive εμπειρία στην οποία τα παιδιά θα έμπαιναν ολοκληρωτικά, βιώνοντας την πληροφορία και όχι απλά ακούγοντάς την..  

Περισσότερα από 100 πρωτότυπα character & element designs, tailor made επιτραπέζια παιχνίδια, διαδραστική αρχιτεκτονική χώρου, tailor made έπιπλα, επιστημονικές ποδιές, name tags, 

εκπαιδευτικές κάρτες  κ.ά έκαναν θολή την γραμμή ανάμεσα στην εκπαίδευση και το παιχνίδι, κρατώντας ολοζώντανο το ενδιαφέρον των παιδιών σε όλη τη διάρκεια της κάθε επίσκεψης! 

“Ο ΝΤΟΚΤΟΡ ΓΟΥΑΪ? & ΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ” γίνονται ξεναγοί σε ένα ταξίδι γεμάτο μυστήρια και τις απαντήσεις τους, αλλά και τις απίστευτες δυνατότητες που μας προσφέρει η 
επιστήμη η γνώση και  η τεχνολογία.  

Η Ιδέα - (Σε μια πρόταση, έως 25 λέξεις) 

 

 


