
Εργαστήρια 
12ου Φεστιβάλ 
Ψηφιακής Δημιουργίας

Δείτε τα διαθέσιμα εργαστήρια κάνοντας κλικ 
εδώ



Παρακαλώ επιλέξτε

Ανά ημέρα

● Πέμπτη
● Παρασκευή
● Σάββατο

Ανά τάξη

● Δημοτικό
● Γυμνάσιo/Λύκειο 



Πέμπτη

08:45-09:45 Διαδραστική Παρουσίαση και Παιχνίδι «Διαδίκτυο και παραπληροφόρηση» από το Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου (saferinternet4kids.gr) για μαθητές/τριες Δημοτικού (Ε’, Στ’ τάξης) και Γυμνασίου. 
[πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

09:00-10:00 «Διαδικτυακή Ξενάγηση στο «Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά» για μαθητές/τριες  
Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων [πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

10:00-11:00 Διαδικτυακό Παιχνίδι απόδρασης (Online Escape room) για μαθητές/τριες Γυμνασίου! 
[πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής] 

10:00-12:00 ΝΕΑ ΟΝΕΙΡΑ: Εισαγωγή στην Τέχνη των Νέων Μέσων [πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

12:00-13:00 «Απομακρυσμένο Εργαστήριο Arduino για εκμάθηση προγραμματισμού μικρoελεγκτών» για 
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου [πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

12:15-13:15 «Πώς να απελευθερώσετε τη δημιουργικότητά σας» [πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.3znysh7
https://forms.gle/JkEWRf7d86oXgKYS6
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.1fob9te
https://forms.gle/WAGjyncp7UJxBjuLA
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmARk7H7rtUJOtEX4Ryqdvmo3kIupKt9G917BVNFKgbQ8IIg/viewform
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.3dy6vkm
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uWQs2J5BTiuSh0t2LxLBqg
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.2s8eyo1
https://forms.gle/5K2fxxw93nuripGd8
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.17dp8vu
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_97calF34SxaUcf-pcJ3qqQ


Παρασκευή

09:00-09:45, 10:00-10:45, 11:00-11:45, 12:00 - 12:45 Υπολογιστική όραση: τα μάτια της Τεχνητής Νοημοσύνης για Γυμνάσιο, ΓΕΛ & 
ΕΠΑΛ [πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

09:00-10:00 “MUSICODING [Music & Coding] Προγραμματίζοντας Μουσική με το Sonic Pi” για μαθητές/τριες Γυμνασίου και ΣΤ΄ 
Δημοτικού [πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

11:00-12:00 Διαδραστική Παρουσίαση και Παιχνίδι «Διαδίκτυο και παραπληροφόρηση» από το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου 
(saferinternet4kids.gr) για μαθητές/τριες Δημοτικού (Ε’, Στ’ τάξης) και Γυμνασίου.  [πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

11:00-12:30 Προγραμματίζοντας το Lego Wedo 2.0 με το Scratch για μαθητές/τριες Δ΄-Στ΄Δημοτικού [πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

11:30-12:30 «Code Hunting»  για μαθητές/τριες  Γυμνασίου [πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

Σε συνεδρίες 15 λεπτών από 10:00-12:55 Ψηφιακά περιηγητικά και εκπαιδευτικά εργαλεία για την βιώσιμη επισκεψιμότητα ευάλωτων 
οικοσυστημάτων: Ώρα για φυσιολατρική περιήγηση! Πάρε το σχολείο σου και «πάρτε τα βουνά»! [πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.26in1rg
https://forms.gle/syCGsxdDSVMXgwSy6
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.lnxbz9
https://forms.gle/eZ1PQLR5naEsQave7
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.35nkun2
https://forms.gle/8ENRNuP5Yc6u2xbY9
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.1ksv4uv
https://forms.gle/NoKAugeoYfrf4Ffa9
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.44sinio
https://forms.gle/YMDffwu3BRHyFRq27
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.ia2in1mz3rjf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8t5UEvpguXioXSdmPajW7XCoCaMncPwy2p9lkEEbm0NLG6g/viewform


Σάββατο (σελίδα 1 από 2)

10:00-11:00, 11:30-12:30, 13:00-14:00 Εργαστήριο για μαθητές Ε’ – ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, Γυμνασίου και 
Λυκείου με τίτλο: «Ξενάγηση στο Μουσείο Υπολογιστών» [πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

10:00-10:45, 11:00-11:45, 12:00-12:45 Υπολογιστική όραση: τα μάτια της Τεχνητής Νοημοσύνης Γυμνάσιο, ΓΕΛ 
& ΕΠΑΛ [πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

10:00-11:00,  11:15-12:15 “MUSICODING [Music & Coding] Προγραμματίζοντας Μουσική με το Sonic Pi” για 
μαθητές/τριες Γυμνασίου και ΣΤ΄ Δημοτικού [πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

10:00 – 11:30 & 12:00 – 13:30 Εργαστήριο εισαγωγής στο 3Δ σχεδιασμό και 3Δ εκτύπωση για μαθητές/τριες 
Λυκείου και Γ’ Γυμνασίου από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης [πληροφορίες] 
[φόρμα συμμετοχής]

10:30-11:00, 11:00-11:30, 11:30-12:00 "Από τους Διακόπτες στους Υπολογιστές: Μία μνήμη 8x8 κι ένα δυαδικό 
δένδρο αποκωδικοποίησης διευθύνσεών της" από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
για  μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και μαθητές Γ΄ Γυμνασίου [πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.z337ya
https://forms.gle/pbDfuQito9JFc4f86
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.3j2qqm3
https://forms.gle/syCGsxdDSVMXgwSy6
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.1y810tw
https://forms.gle/92MUwYRhxxbF5kwTA
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.4i7ojhp
https://forms.gle/gHsqaJDaTAov9E8z8
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.2xcytpi
https://forms.gle/JGwvaVT7LwPm6NMW8


Σάββατο (σελίδα 2 από 2)

10:30 έως τις 13:30 Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού (Serious Games) για μαθητές/τριες 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου από το εργαστήριο NILE-lab του ΕΛΜΕΠΑ [πληροφορίες] [φόρμες 
συμμετοχής]

11:30-12:10 Τεχνολογίες Ομιλίας και Διαλογικά Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης για μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 
[πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

12:00-14:00 Φτιάξε το κουτί, εργαστήριο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας [πληροφορίες] [φόρμα 
συμμετοχής]

12:00-14:00 H κωδικοποίηση είναι ο νέος εγγραματισμός! (για παιδιά 5-7 ετών) [πληροφορίες] [φόρμα 
συμμετοχής]

14:00-15:30 Προγραμματίζοντας το Lego Wedo 2.0 με το Scratch για μαθητές/τριες Δ΄-Στ΄Δημοτικού 
[πληροφορίες] [φόρμα συμμετοχής]

https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.1ci93xb
https://forms.gle/HR1bqxE3GHi3f1nLA
https://forms.gle/HR1bqxE3GHi3f1nLA
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.3whwml4
https://forms.gle/psAa4ktz5y3XpRnd9
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.2bn6wsx
https://forms.gle/wyt3oFYhVmaEPb9u6
https://forms.gle/wyt3oFYhVmaEPb9u6
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.qsh70q
https://forms.gle/MPnZ3sq2hwq1gAKk9
https://forms.gle/MPnZ3sq2hwq1gAKk9
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.3as4poj
https://forms.gle/NoKAugeoYfrf4Ffa9


για Δημοτικό

Πέμπτη

08:45-09:45 Διαδραστική Παρουσίαση και 
Παιχνίδι «Διαδίκτυο και παραπληροφόρηση» 
από το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου 
(saferinternet4kids.gr) (Ε’-Στ’ Δημοτικού) 
[φόρμα συμμετοχής]

09:00-10:00 «Διαδικτυακή Ξενάγηση στο 
«Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 
Κοτσανά» [φόρμα συμμετοχής]

10:00-12:00 ΝΕΑ ΟΝΕΙΡΑ: Εισαγωγή στην 
Τέχνη των Νέων Μέσων [φόρμα 
συμμετοχής][οδηγίες]

12:15-13:15 «Πώς να απελευθερώσετε τη 
δημιουργικότητά σας» (Ε’-Στ’ Δημοτικού) 
[φόρμα συμμετοχής]

Παρασκευή

09:00-10:00 “MUSICODING [Music & Coding] 
Προγραμματίζοντας Μουσική με το Sonic Pi” (ΣΤ΄ 
Δημοτικού) [φόρμα συμμετοχής]

11:00-12:00 Διαδραστική Παρουσίαση και Παιχνίδι 
«Διαδίκτυο και παραπληροφόρηση» από το Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου (saferinternet4kids.gr) (Ε’, Στ’ 
τάξης)  [φόρμα συμμετοχής]

11:00-12:30 Προγραμματίζοντας το Lego Wedo 2.0 
με το Scratch για (Δ΄-Στ΄Δημοτικού) [φόρμα 
συμμετοχής]

Σε συνεδρίες 15 λεπτών από 10:00-12:55 Ψηφιακά 
περιηγητικά και εκπαιδευτικά εργαλεία για την 
βιώσιμη επισκεψιμότητα ευάλωτων οικοσυστημάτων: 
Ώρα για φυσιολατρική περιήγηση! Πάρε το σχολείο 
σου και «πάρτε τα βουνά»! [πληροφορίες] [φόρμα 
συμμετοχής]

Σάββατο

10:00-11:00, 11:30-12:30, 13:00-14:00 Εργαστήριο 
(Ε’ – ΣΤ’ τάξη) με τίτλο: «Ξενάγηση στο Μουσείο 
Υπολογιστών» [φόρμα συμμετοχής]

10:00-11:00,  11:15-12:15 “MUSICODING [Music & 
Coding] Προγραμματίζοντας Μουσική με το Sonic Pi” 
(ΣΤ΄ Δημοτικού) [φόρμα συμμετοχής]

10:30 έως τις 13:30 Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια 
Σοβαρού Σκοπού (Serious Games) NILE-lab του 
ΕΛΜΕΠΑ [φόρμες συμμετοχής]

12:00-14:00 H κωδικοποίηση είναι ο νέος 
εγγραματισμός! (για παιδιά 5-7 ετών) [φόρμα 
συμμετοχής]

14:00-15:30 Προγραμματίζοντας το Lego Wedo 2.0 με 
το Scratch για μαθητές/τριες Δ΄-Στ΄Δημοτικού [φόρμα 
συμμετοχής]

https://forms.gle/JkEWRf7d86oXgKYS6
https://forms.gle/WAGjyncp7UJxBjuLA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uWQs2J5BTiuSh0t2LxLBqg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uWQs2J5BTiuSh0t2LxLBqg
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.3dy6vkm
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_97calF34SxaUcf-pcJ3qqQ
https://forms.gle/eZ1PQLR5naEsQave7
https://forms.gle/8ENRNuP5Yc6u2xbY9
https://forms.gle/NoKAugeoYfrf4Ffa9
https://forms.gle/NoKAugeoYfrf4Ffa9
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.ia2in1mz3rjf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8t5UEvpguXioXSdmPajW7XCoCaMncPwy2p9lkEEbm0NLG6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8t5UEvpguXioXSdmPajW7XCoCaMncPwy2p9lkEEbm0NLG6g/viewform
https://forms.gle/pbDfuQito9JFc4f86
https://forms.gle/92MUwYRhxxbF5kwTA
https://forms.gle/HR1bqxE3GHi3f1nLA
https://forms.gle/MPnZ3sq2hwq1gAKk9
https://forms.gle/MPnZ3sq2hwq1gAKk9
https://forms.gle/NoKAugeoYfrf4Ffa9
https://forms.gle/NoKAugeoYfrf4Ffa9


για Γυμνάσιο/Λύκειο

Πέμπτη

08:45-09:45 Διαδραστική Παρουσίαση και Παιχνίδι 
«Διαδίκτυο και παραπληροφόρηση» από το Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου (saferinternet4kids.gr) [φόρμα 
συμμετοχής]

09:00-10:00 «Διαδικτυακή Ξενάγηση στο «Μουσείο 
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά» [φόρμα 
συμμετοχής]

10:00-11:00 Διαδικτυακό Παιχνίδι απόδρασης (Online 
Escape room) [φόρμα συμμετοχής]

10:00-12:00 ΝΕΑ ΟΝΕΙΡΑ: Εισαγωγή στην Τέχνη των 
Νέων Μέσων [φόρμα συμμετοχής][οδηγίες]

12:00-13:00 «Απομακρυσμένο Εργαστήριο Arduino για 
εκμάθηση προγραμματισμού μικρoελεγκτών» για 
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου [φόρμα συμμετοχής]

12:15-13:15 «Πώς να απελευθερώσετε τη 
δημιουργικότητά σας» [φόρμα συμμετοχής]

Παρασκευή

09:00-09:45, 10:00-10:45, 11:00-11:45, 12:00 - 
12:45 Υπολογιστική όραση: τα μάτια της Τεχνητής 
Νοημοσύνης για Γυμνάσιο, ΓΕΛ & ΕΠΑΛ [φόρμα 
συμμετοχής]

09:00-10:00 “MUSICODING [Music & Coding] 
Προγραμματίζοντας Μουσική με το Sonic Pi” για 
μαθητές/τριες Γυμνασίου και ΣΤ΄ Δημοτικού [φόρμα 
συμμετοχής]

11:00-12:00 Διαδραστική Παρουσίαση και Παιχνίδι 
«Διαδίκτυο και παραπληροφόρηση» από το Κέντρο 
Ασφαλούς Διαδικτύου (saferinternet4kids.gr) για 
μαθητές/τριες Δημοτικού (Ε’, Στ’ τάξης) και Γυμνασίου.  
[φόρμα συμμετοχής]

11:30-12:30 «Code Hunting»  για μαθητές/τριες  
Γυμνασίου [φόρμα συμμετοχής]

Σε συνεδρίες 15 λεπτών από 10:00-12:55 Ψηφιακά 
περιηγητικά και εκπαιδευτικά εργαλεία για την 
βιώσιμη επισκεψιμότητα ευάλωτων οικοσυστημάτων: 
Ώρα για φυσιολατρική περιήγηση! Πάρε το σχολείο 
σου και «πάρτε τα βουνά»! [πληροφορίες] [φόρμα 
συμμετοχής]

Σάββατο

10:00-11:00, 11:30-12:30, 13:00-14:00 «Ξενάγηση στο 
Μουσείο Υπολογιστών» [φόρμα συμμετοχής]

10:00-10:45, 11:00-11:45, 12:00-12:45 Υπολογιστική 
όραση: τα μάτια της Τεχνητής Νοημοσύνης [φόρμα 
συμμετοχής]

10:00-11:00,  11:15-12:15 “MUSICODING [Music & 
Coding] Προγραμματίζοντας Μουσική με το Sonic Pi” [φόρμα 
συμμετοχής]

10:00 – 11:30 & 12:00 – 13:30 Εργαστήριο εισαγωγής στο 
3Δ σχεδιασμό και 3Δ εκτύπωση από το Τμήμα Επιστήμης 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης [φόρμα 
συμμετοχής]

10:30-11:00, 11:00-11:30, 11:30-12:00 "Από τους 
Διακόπτες στους Υπολογιστές: Μία μνήμη 8x8 κι ένα δυαδικό 
δένδρο αποκωδικοποίησης διευθύνσεών της" από το Τμήμα 
Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης [φόρμα 
συμμετοχής]

10:30 έως τις 13:30 Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια 
Σοβαρού Σκοπού (Serious Games) από το εργαστήριο 
NILE-lab του ΕΛΜΕΠΑ [φόρμα συμμετοχής]

11:30-12:10 Τεχνολογίες Ομιλίας και Διαλογικά Συστήματα 
Τεχνητής Νοημοσύνης[φόρμα συμμετοχής]

12:00-14:00 Φτιάξε το κουτί, εργαστήριο καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας [φόρμα συμμετοχής]

https://forms.gle/JkEWRf7d86oXgKYS6
https://forms.gle/JkEWRf7d86oXgKYS6
https://forms.gle/WAGjyncp7UJxBjuLA
https://forms.gle/WAGjyncp7UJxBjuLA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmARk7H7rtUJOtEX4Ryqdvmo3kIupKt9G917BVNFKgbQ8IIg/viewform
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uWQs2J5BTiuSh0t2LxLBqg
https://docs.google.com/document/d/1qFA9xSiQkYyQAv7W5xgipAR_V2qdpVia/edit#heading=h.3dy6vkm
https://forms.gle/5K2fxxw93nuripGd8
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_97calF34SxaUcf-pcJ3qqQ
https://forms.gle/syCGsxdDSVMXgwSy6
https://forms.gle/syCGsxdDSVMXgwSy6
https://forms.gle/eZ1PQLR5naEsQave7
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