
1o Science & Technology Festival 

 

Το εμπορικό κέντρο Golden Hall πρωτοπορεί για ακόμα μία φορά και 

εγκαινιάζει ένα πρωτότυπο edutainment festival για παιδιά και γονείς 

αφιερωμένο στον συναρπαστικό κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας 

από τις 19 έως τις 31 Μαΐου.  

Σε δύο ειδικά διαμορφωμένα stages στον εσωτερικό χώρο του golden hall, 

θα πραγματοποιούνται τα προγράμματα επιστήμης και τεχνολογίας ενώ στον 

προαύλιο χώρο θα πραγματοποιούνται επιδείξεις χειρισμού «drones». 

Σε συνεργασία με το Mikropolis Festival, με αναγνωρισμένους 

εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς θα 

πραγματοποιηθούν προγράμματα ευρηματικά, διαδραστικά και βιωματικά 

καθώς και εργαστήρια για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας αλλά και 

για όλη την οικογένεια. 

Παράλληλα οι φορείς όπως το STEM EDUCATION, η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ, οι PLANET PHYSICS, το ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  και άλλοι, θα 

παρουσιάσουν διαδραστικές εκθέσεις των πρωτότυπων  εκπαιδευτικών 

εγκαταστάσεών τους, όπου τα «παιδιά» θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν, 

να  μάθουν, να διασκεδάσουν δημιουργικά και να συμμετάσχουν σε 

ευρηματικά ψυχαγωγικά και δημιουργικά επιστημονικά εργαστήρια και 

πειράματα κατανόησης του κόσμου μας. 

Η κβαντική αιώρηση που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η 

εκπαιδευτική ρομποτική & τα drones δίνουν τη δυνατότητα σε μικρά και 

μεγάλα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες προγραμματισμού και επίλυσης 

προβλημάτων.  

Στο 1ο Science & Technology festival θα παρουσιαστούν προγράμματα που 

φυσικά δεν έχουν όριο ηλικίας αλλά κύριο χαρακτηριστικό την αγάπη για τη 

φυσική & την τεχνολογία και τη μοναδική δυναμική τους. 

  

 



 

                                            

1ST Science & Technology Festival – Golden Hall 

Πρόγραμμα 

 

Πέμπτη 19 Μαΐου  

17:30 – 19:30 «Ταξίδι στο διάστημα» και «Από το ήλεκτρο στον ηλεκτρομαγνητισμό» από το 

Βιωματικό Σχολείο   stage science 

17:00 – 20:00 Διαδραστική έκθεση από την Διερευνητική Μάθηση stage technology 

18:00 – 20:00 Παιδότοπος κατασκευών Stem stage technology 

 

Παρασκευή 20 Μαΐου  

17:00 – 20:00 Εκπαιδευτική ρομποτική από την Stem Education stage technology 

17:00 – 20:00 Διαδραστική έκθεση από την Διερευνητική Μάθηση stage technology 

17:30 - 19:30 «Κβαντική Αιώρηση», «Πειράματα ψύχους -Υγρό άζωτο» και «Διαδραστικές διατάξεις -

εκθέματα φυσικής» από το Planet Physics stage science 

18:30 – 20:00 Drones εξωτερικός χώρος 

 

Σάββατο: 21 Μαΐου  

12:00 – 18:00 Διαδραστική έκθεση από την Διερευνητική Μάθηση stage technology 

12:00 – 18:00 Εκπαιδευτική ρομποτική από την Stem Education stage technology 

12:30 – 14:30: «Η φυσική γίνεται παιχνίδι» από την Διερευνητική Μάθηση stage science 

14:30 – 18:00 «Κβαντική Αιώρηση», «Πειράματα ψύχους -Υγρό άζωτο» και «Διαδραστικές διατάξεις -

εκθέματα φυσικής» από το Planet Physics stage science 

18:00 – 19:30 Drones εξωτερικός χώρος 

 

Δευτέρα 23 Μαΐου  

17:00 – 20:00 Διαδραστική έκθεση από την Διερευνητική Μάθηση stage technology 

17:00 – 20:00 Εκπαιδευτική ρομποτική από την Stem Education stage technology 

18:30 – 20:00  «Η φυσική γίνεται παιχνίδι» από την Διερευνητική Μάθηση  stage science 

 

 



 

                                            

 

1ST Science & Technology Festival – Golden Hall 

Πρόγραμμα 

 

Τρίτη 24 Μαΐου  

17:00 – 18:00  «Η φυσική γίνεται παιχνίδι» από την Διερευνητική Μάθηση  stage science 

17:00 – 20:00 Διαδραστική έκθεση από την Διερευνητική Μάθηση stage technology 

17:00 – 20:00 Εκπαιδευτική ρομποτική από την Stem Education stage technology 

18:00 – 20:00 «Ταξίδι στο διάστημα» και «Από το ήλεκτρο στον ηλεκτρομαγνητισμό» από το 

Βιωματικό Σχολείο stage science 

  

Τετάρτη 25 Μαΐου  

17:00 – 18:00 «Η φυσική γίνεται παιχνίδι» από την Διερευνητική Μάθηση stage science 

17:00 – 20:00 Διαδραστική έκθεση από την Διερευνητική Μάθηση stage technology 

17:00 – 20:00 Εκπαιδευτική ρομποτική από την Stem Education stage technology 

 

Πέμπτη 26 Μαΐου  

17:00 – 18:00 «Η φυσική γίνεται παιχνίδι»  από την Διερευνητική Μάθηση stage science 

17:00 – 19:00 Παιδότοπος κατασκευών stem stage technology 

17:00 – 20:00 Διαδραστική έκθεση από την Διερευνητική Μάθηση stage technology 

18:00 – 20:00 «Ταξίδι στο διάστημα» και «Από το ήλεκτρο στον ηλεκτρομαγνητισμό» από το 

Βιωματικό Σχολείο   stage science 

17:00 – 18:00 «Η φυσική γίνεται παιχνίδι»  από την Διερευνητική Μάθηση stage science 

 

Παρασκευή 27 Μαΐου  

17:00 – 20:00 Διαδραστική έκθεση από την Διερευνητική Μάθηση stage technology 

17:00 – 20:00 Εκπαιδευτική ρομποτική από την Stem Education stage technology 

18:00 – 20:00 «Κβαντική Αιώρηση», «Πειράματα Ψύχους -Υγρό άζωτο» και «Διαδραστικές διατάξεις- 

εκθέματα φυσικής» από το Planet Physics stage science 

Drones: 18:00 – 19:30 εξωτερικός χώρος 

 



 

                                            

 

1ST Science & Technology Festival – Golden Hall 

Πρόγραμμα 

 

Σάββατο 28 Μαΐου  

12:00 – 18:00 Διαδραστική έκθεση από την Διερευνητική Μάθηση stage technology 

12:00 – 18:00 Εκπαιδευτική ρομποτική από την Stem Education stage technology 

12:30 – 14:30: «Η φυσική γίνεται παιχνίδι»  από την Διερευνητική Μάθηση stage science 

14:30 – 18:00 «Κβαντική Αιώρηση», «Πειράματα ψύχους -Υγρό άζωτο» και «Διαδραστικές διατάξεις -

εκθέματα φυσικής» από το Planet Physics stage science 

18:00 – 19:30 Drones εξωτερικός χώρος 

 

Δευτέρα 30 Μαΐου 

17:00 – 20:00 Εκπαιδευτική ρομποτική από την Stem Education stage technology 

17:00 – 20:00 Διαδραστική έκθεση από την Διερευνητική Μάθηση stage technology 

17:00 – 18:00 «Η φυσική γίνεται παιχνίδι»  από την Διερευνητική Μάθηση  stage science 

18:00- 20:00 «Ταξίδι στο διάστημα» και «Από το ήλεκτρο στον ηλεκτρομαγνητισμό» από το Βιωματικό 

Σχολείο stage science 

 

Τρίτη 31 Μαΐου  

17:00 – 20:00 Εκπαιδευτική ρομποτική από την Stem Education stage technology 

17:00 – 20:00 Διαδραστική έκθεση από την Διερευνητική Μάθηση stage technology 

18:00 - 20:00 «Ταξίδι στο διάστημα» και «Από το ήλεκτρο στον ηλεκτρομαγνητισμό» από το Βιωματικό 

Σχολείο   stage science 

 


