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ΘΕΜΑ: «Οδηγός Καλώμ Εκπ/κώμ Πρακτικώμ» 

ΧΕΣ.:  

 

Δμ όφει ςξσ ρεμιμαοίξσ ςξσ δικςύξσ «Αειτξοική Σευμξλξγία» πξσ ποξγοαμμαςίζεςαι για ςξ ςοιήμεοξ 
1-3 Μαΐξσ 2015, ραπ κξιμξπξιξύμε δύξ διρέλιδεπ εμδεικςικέπ αματξοέπ (μπξοείςε μα ςιπ καςεβάρεςε 
και από ςη δμρη: https://sites.google.com/site/kpekerkyras/diktya/aeiphorike-technologia ), για 
μα ποξραομόρεςε ςιπ δικέπ ραπ «ποχςξπξοιακέπ δοαρςηοιόςηςεπ» πξσ αμαπςύναςε ρςα ποξγοάμμα-
ςα πξσ σλξπξιήραςε ρςξ πλαίριξ ςξσ δικςύξσ. 

Οι αματξοέπ ασςέπ θα ρσμπεοιλητθξύμ ρςξμ σπό έκδξρη «Οδηγό Καλώμ Δκπ/κώμ Ποακςικώμ» ρςξμ 
ξπξίξ θα ρσμμεςέυεςε χπ μέλη ςηπ ρσγγοατικήπ ξμάδαπ. Η έκδξρη ςξσ ξδηγξύ απξςελεί ςξμ δεύςε-
οξ από ςξσπ δύξ «μεςοήριμξσπ» ρςόυξσπ πξσ ςέθηκαμ καςά ςημ ίδοσρη ςξσ δικςύξσ, ύρςεοα από 
ςημ έκδξρη ςξσ  «Οδηγξύ Δογαλείχμ Αειτξοικήπ Σευμξλξγίαπ». 

Όρξι επιθσμείςε μπξοείςε μα κάμεςε 10λεπςη παοξσρίαρη ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ ρςξ ρεμιμάοιξ. 

Παοακαλξύμε μα ακξλξσθήρεςε πιρςά ςξ ποόςσπξ (ρςήριμξ ρελίδαπ, γοαμμαςξρειοέπ κλπ), γιαςί 
ξπξιαδήπξςε αλλαγή κάμεςε, όρξ μικοή και αμ ταίμεςαι, απαιςεί ςεοάρςια δξσλειά για εμάπ όςαμ θα 
ποξρπαθξύμε μα “ξμξγεμξπξιήρξσμε” ςα κείμεμα. Όρξι θέλεςε μα ποξςείμεςε link ρςξ διαδίκςσξ ή 
μα παοαπέμφεςε ρε πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ για ςη δξσλειά ραπ μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε ςξ 
σπόδειγμα ςηπ τόομαπ παοαπξμπώμ (ρσμ. 3), πξσ θα ρσμπεοιλητθεί ρςξμ ξδηγό χπ παοάοςημα. 

Σιπ αματξοέπ ραπ μπξοείςε μα ςιπ ρςέλμεςε με email ρςη δμρη: corfusem@gmail.com μέυοι ςιπ 10 
Μαοςίξσ 2015. Για πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξ δίκςσξ μπξοείςε μα επιρκετθείςε ςημ ιρςξρελίδα 
«Αειτξοική ςευμξλξγία» ςξσ website ςξσ ΚΠΔ Κέοκσοαπ. Για ακόμη πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ 
μπξοείςε μα επικξιμχμείςε μαζί μαπ ρςξ ςηλέτχμξ ςξσ ΚΠΔ Κέοκσοαπ 2662025236. 
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   Τπεύθσμξπ 

 
   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΒΛΑΗ 
 ΠΔ03 Μαθημαςικόπ 

 

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ: Σοία (3) 
1. Υόομα Καλήπ Ποακςικήπ (Βλάρρηπ) 
2. Υόομα Καλήπ Ποακςικήπ (Μξσγιακξσ) 
3. Υόομα παοαπξμπώμ (Μξσγιακξσ) 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΔΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  

ΠΔΡΙΦ/ΚΗ ΓΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 ΚΔΡΚΤΡΑ  



 

σγγοατέαπ: Αλέκος Βλάσσης 

 

Α. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

 

ΦΟΛΔΙΟ: ΙΠΔ ΙΔΡΙΤΡΑ Φ. ΈΣΟ: 2014-15 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σανίδι ρςξμ Ιόρμξ ςηπ ςαγόμαπ ΜΑΘΗΣΔ: 16 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ: Κατασκευή Αφίσας Κυττάρου με το power Point ΖΚΘΙΘΔ: 12+ 

ΔΜΧΤΦΩΣΔ: ξτία Βάοελη (ΠΔ02), Αοςεμιρία Λποιαρξύλη (ΠΔ70) 

 

Δργαλεία - Τλικά 

Δογαρςήοιξ πληοξτξοικήπ με 8 Ζ/Τ και Windows με Power Point 

 

Photo από τημ υλοποίηση της δραστηριότητας (καλής πρακτικής) 

Ποαγμαςικό ρςιγμιόςσπξ (υχοίπ εμταμή υαοακςηοιρςικά ςχμ ποξρώπχμ παιδιώμ) 

 

 

 

 

Β. ΣΟΦΟ 

 ΓΜΩΣΘΙΟ: Ζ εμπέδχρη ςηπ πληοξτξοίαπ για ςιπ δξμικέπ μξμάδεπ ςηπ ζχήπ και η ρσμειδηςξπξίηρη 
ςηπ κξιμήπ βάρηπ όλχμ ςχμ έμβιχμ. 

 ΤΜΑΘΗΖΛΑΣΘΙΟ: Δσαιρθηςξπξίηρη και εμεογξπξίηρη θεςικώμ ρσμαιρθημάςχμ από ςημ δημιξσογι-
κή-καλλιςευμική εμπλξκή ςξσπ με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ατίραπ. 

 ΧΤΦΟΙΘΜΖΣΘΙΟ: Ζ ποόκληρη ςηπ σπεσθσμόςηςαπ ςχμ εκπαιδεσξμέμχμ μέρχ ςηπ ςαύςιρήπ ςξσπ με ςξ 
οόλξ ςξσ καθξδηγηςή – διαμξοτχςή κξιμήπ γμώμηπ και η ποόκληρη ςηπ επιθσμίαπ για αμάληφη δοά-
ρηπ σπξκίμηρηπ ςχμ πξλιςώμ. 

  

 
  



 

Γ. ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ - ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ: 

1. Δημιξσογξύμε έμαμ τάκελξ (πυ cell) μέρα ρςξμ ξπξίξ θα ςξπξθεςήρξσμε έςξιμα εικξμίδια πεοιγοαμ-
μάςχμ ςχμ κσςςάοχμ και ςχμ ρσρςαςικώμ ςξσπ (όλα ρε νευχοιρςέπ εικόμεπ ή ρυέδια). 

2. υεδιάζξσμε ή αμαζηςξύμε ρςξ διαδίκςσξ πεοιγοάμμαςα κσςςάοχμ -Εχικξύ και Υσςικξύ- καθώπ και 
ρσρςαςικώμ –πσοήμαπ, μιςξυόμδοια, υλχοξπλάρςεπ κλπ- και ςα απξθηκεύξσμε ρςξ τάκελξ. 

3. Δπενεογαζόμαρςε ςα εικξμίδια αταιοώμςαπ ςξσπ ςξ Background με ςξ εογαλείξ “ magic Wand” πξσ 

διαθέςξσμ αοκεςά freeware ποξγοάμμαςα όπχπ πυ. ςξ , και ςα ρώζξσμε ρε μξοτή PNG, 
ώρςε μα μείμξσμ απαλλαγμέμα από ςξ τόμςξ. 

4. Διαμξοτώμξσμε έμα ποόςσπξ ατίραπ ρςξ PowerPoint (πυ μέγεθξπ Α3) και ςξ ρώζξσμε ρε όλξσπ ςξσπ 
σπξλξγιρςέπ. 

 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ: 

Αμξίγξσμε ςξ τάκελξ με ςα εικξμίδια ώρςε μα καςαλαμβάμει ςξ 1/3 ςηπ ξθόμηπ εμώ ρςξ σπόλξιπξ 2/3 ςξ 
PowerPoint με ςξ ποόςσπξ πξσ τςιάναμε ρε κάθε σπξλξγιρςή. Όςαμ ξι μαθηςέπ καθίρξσμ ρςξσπ σπξλξγι-
ρςέπ η ξθόμη ςξσπ θα έυει πεοίπξσ ασςή ςη μξοτή. 

 

Ιαθξδηγξύμε ςα παιδιά ώρςε: 

1. Μα γοάφξσμ ςα ξμόμαςά ςξσπ (πυ κάςχ δενιά ρςημ ατίρα) 
2. Μα διαμξοτώρξσμ έμα τόμςξ πξσ μα ςξσπ αοέρει από ςα έςξιμα πξσ 

έυει ςξ ποόγοαμμα 
3. Μα ςξπξθεςήρξσμ (drag and drop από ςα εικξμίδια δενιά) ςξ πεοί-

γοαμμα εμόπ κσςςάοξσ 
4. Μα ςξπξθεςήρξσμ έμα ρσρςαςικό (πυ πσοήμα με ςημ ίδια μέθξδξ) και 

μα γοάφξσμ ξ όμξμά ςξσ 
5. Μα ρσμδέρξσμ με μια γοαμμή ςξ εικξμίδιξ με ςημ ξμξμαρία ςξσ 

ε ασςή ςη τάρη η ατίρα θα έυει πεοίπξσ ςη διπλαμή μξοτή. 

ςη ρσμέυεια ατήμξσμε ςα παιδιά μα ασςξρυεδιάρξσμ γεμίζξμςαπ ςξ κύςςαοξ 
με ςα σπόλξιπα ρσρςαςικά. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 

Λπξοεί μα ακξλξσθήρει έμα είδξπ διαγχμιρμξύ ατίραπ με κοιςέπ ςα ίδια ςα παιδιά πξσ ρσμμεςέυξσμ. 

 

ΔΠΔΚΣΑΔΙ: 

Ζ δοαρςηοιόςηςα μπξοεί μα γίμει για κάθε είδξσπ ατίρα, και μα σπξρςηοίνει μαθήμαςα εκςόπ ςηπ πεοι-
βαλλξμςικήπ εκπ/ρηπ. 

 

http://www.getpaint.net/


 

Σσγγοατέαπ: ξτία Μξσγιάκξσ 

 

Α. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

 

ΦΟΛΔΙΟ: 2ξ Γσμμάριξ Πειοαιά Φ. ΈΣΟ: 
2012-13 
2013-14 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Hydrobot - Καςαρκεσή σπξβούυιξσ ςηλεκαςεσθσμόμεμξσ ξυήμαςξπ 
για ςη μέςοηρη ςηπ πίερηπ, ςηπ θεομξκοαρίαπ και ςηπ διαύγειαπ 
ςξσ μεοξύ ρςιπ θάλαρρεπ ςηπ πεοιξυήπ μαπ. 

ΜΑΘΗΣΔ: 16 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ: 
Μελέςη ςηπ ούπαμρηπ ςωμ θαλαρρώμ (2012-13) και ςξσ ταιμξ-
μέμξσ ςξσ θεομξκηπίξσ (2013-14) μέρω ςηπ καςαρκεσήπ σπξ-
βούυιξσ ςηλεκαςεσθσμόμεμξσ ξυήμαςξπ Hydrobot 

ΗΛΙΚΙΕΣ: 12+ 

ΔΜΧΤΦΩΣΔ: Μξσγιάκξσ Σξτία (ΠΕ19), Γοηγξοιάδηπ Γεώογιξπ (ΠΕ12.08) 

 

Δογαλεία - Τλικά 

Κις καςαρκεσήπ ςξσ σπξβούυιξσ ςηλεκαςεσθσμόμεμξσ ξυήμαςξπ καθώπ και ςξσ ρες ςχμ αιρθηςήοχμ Sen-
sorkit, πξσ ποξμηθεσςήκαμε δχοεάμ από ςξ Εσγεμίδειξ Ιδοσμα ρςα πλαίρια ςξσ ποξγοάμμαςξπ Hydrobot 

Photo από ςημ σλξπξίηρη ςηπ δοαρςηοιόςηςαπ (καλήπ ποακςικήπ) 

Ποαγμαςικό ρςιγμιόςσπξ (υχοίπ εμταμή υαοακςηοιρςικά ςχμ ποξρώπχμ παιδιώμ) 

 

 

 

Β. ΣΟΦΟ 

 ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ: Οι μαθηςέπ αμακαλύπςξσμ βαρικέπ αουέπ τσρικήπ, σδοξδσμαμικήπ, ηλεκςοιρμξύ, μηυα-
μξλξγίαπ, μασπηγικήπ αλλά και ςευμικέπ ρυεδιαρμξύ. 

 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ: Οι μαθηςέπ εσαιρθηςξπξιξύμςαι ρε θέμαςα πξσ ατξοξύμ ςημ ποξρςαρία ςχμ θα-
λαρρίχμ σδάςχμ (ρυ.έςξπ 2012-13) και ςξ ταιμόμεμξ ςξσ θεομξκηπίξσ (ρυ.έςξπ 2013-14). 

 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ: Οι μαθηςέπ ακξλξσθξύμ ςιπ αμαλσςικέπ ξδηγίεπ, ρσγκεμςοώμξσμ ςα σλικά, μεςοξύμ 
και κόβξσμ ρςξ καςάλληλξ μέγεθξπ, ρσγκόλλξύμ και ρσμαομξλόγξύμ ςημ  καςαρκεσή, ρε ρσμεογαρία 
με άλλα μέλη ςηπ ξμάδαπ ή ςηπ ςάνηπ. 



 

Γ. ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ - ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ: 

Θα υοειαρςεί μα παοαγγείλξσμε από ςξ Ίδοσμα Εσγεμίδξσ ςξ δχοεάμ κις ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ ξυήμαςξπ 
καθώπ και ςξ κις ςχμ αιρθηςήοχμ. Η παοαγγελία μπξοεί μα γίμει από ςημ ιρςξρελίδα ςξσ ποξγοάμμαςξπ 
http://hydrobots.gr/index 

 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ: 

1. Αμαζηςξύμε ςιπ ξδηγίεπ καςαρκεσήπ και ρσγκεμςοώμξσμε ςα απαοαίςηςα σλικά. Κάπξια από ςα σλικά 
θα υοειαρςεί μα ςα μεςοήρξσμε και μα ςα κόφξσμε ρςξ καςάλληλξ μέγεθξπ. 

2. Σσμαομξλξγξύμε ςξμ ρκελεςό ςξσ ξυήμαςξπ. 

3. Καςαρκεσή ρσρςήμαςξπ ποξώθηρηπ. Τξ κις πεοιέυει 3 μξςεοάκια πξσ θα ποέπει μα ςα μξμώρξσμε 
καςάλληλα με ςαιμία και ρςη ρσμέυεια μα ςα ςξπξθεςήρξσμε ρε πλαρςικξύπ κσλίμδοξσπ πξσ θα ςξσπ 
γεμίρξσμε με λιχμέμξ κεοί ώρςε μα ξλξκληοχθεί η μόμχρη ςξσπ. 

4. Σσμαομξλόγηρη ςξσ ςηλευειοηρςηοίξσ. Διαβάζξσμε ποξρεκςικά ςιπ ξδηγίεπ και τςιάυμξσμε ςξ ςηλε-
υειοηρςήοιξ, ρσμδέξμςαπ ςα καλώδια με ςξμ ρχρςό ςοόπξ. 

5. Δξκιμάζξσμε ςη λειςξσογία ςξσ ςηλεκαςεσθσμόμεμξσ ξυήμαςξπ (εμείπ γεμίραμε με μεοό έμαμ κάδξ 
αμακύκλχρηπ και κάμαμε εκεί ςημ ποώςη δξκιμή πλεύρηπ). 

6. Λήφη δειγμάςχμ μεοξύ. Επιρκεσςήκαμε ςημ κξμςιμή παοαλία ςξσ Σςαδίξσ Ειοήμηπ και Φιλίαπ και δξ-
κιμάραμε ςη λειςξσογία ςξσ ςηλεκαςεσθσμόμεμξσ σπξβούυιξσ ξυήμαςξπ.  Παοάλληλα πήοαμε και 
δείγμαςα μεοξύ για μα ςα ελέγνξσμε ρςξ εογαρςήοιξ Φσρικώμ Επιρςημώμ. 

7. Καςαρκεσή ηλεκςοξμικξύ κσκλώμαςξπ αιρθηςήοχμ, ρύμτχμα 
με ςιπ ξδηγίεπ. 

8.  Φόοςχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςχμ αιρθηςήοχμ από ςξμ σπξ-
λξγιρςή ρςη μμήμη ςξσ κσκλώμαςξπ (ςξ ρημείξ ασςό παοξσ-
ριάζει ρσυμά δσρκξλία καθώπ ποέπει μα παςηθεί έμα πλήκςοξ 
ςημ καςάλληλη ρςιγμή) 

9. Σσλλξγή δεδξμέμχμ με ςη βξήθεια ςχμ αιρθηςήοχμ. 

10. Ειραγχγή ςχμ μεςοήρεχμ ρςη βάρη δεδξμέμχμ ςξσ Εσγεμι-
δείξσ. 

 

ε κάθε βήμα μαπ, είυαμε ςη ρςήοινη και ςημ πξλίςιμη βξήθεια ςηπ ξμάδαπ ςξσ hydrobot ςξσ Δσγεμι-
δείξσ Ιδούμαςξπ.  

Πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ για ςξ ποόγοαμμα Hydrobots: http://hydrobots.gr/index/ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: 

Η ξμάδα Hydrobot ςξσ Εσγεμιδείξσ Ιδούμαςξπ, ξογαμώμει διαγχμιρμό καςαρκεσώμ πξσ σλξπξίηραμ ςα 
ρυξλεία πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςξ ποόγοαμμα 

 

ΔΠΔΚΣΑΔΙ: 

Υπάουει η δσμαςόςηςα επέμβαρηπ και μεςαβξλήπ ςχμ αουικώμ ρυέδιχμ με ρκξπό ςη δημιξσογία βελςιχ-
μέμχμ εκδόρεχμ ςηπ καςαρκεσήπ, με άλλη μξοτή, επιπλέξμ δσμαςόςηςεπ πυ. ποξρθήκη τχςιρμξύ, κάμε-
οαπ κλπ. 

 

http://hydrobots.gr/index
http://hydrobots.gr/index/


 

 

ΠΡΟΣΑΗ: Μξσγιάκξσ ξτία 

υ.Έςξπ 2012-13 (Φςιάναμε ςξ όυημα και μελεςήραμε ςη ούπαμρη ςωμ θαλαρρώμ) 

Lino.it (Ηλεκςοξμικόπ πίμακαπ αμακξικώρεωμ για ςξ ρσμςξμιρμό ςξσ έογξσ ςηπ ξμάδαπ) 

 http://linoit.com/users/mougiakou/canvases/Hydrobots%202%CE%BF%20%CE%93%CF%85%CE%BC
%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%20%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC 

Tumblr (Σσλλξγή βίμςεξ, εικόμωμ και άοθοωμ ρυεςικώμ με ςη ούπαμρη ςωμ θαλαρρώμ)  

 http://tritonas.tumblr.com/ 

Google Doc (Φύλλξ εογαρίαπ ςξ ξπξίξ ξι μαθηςέπ ρσμπληοώραμ ρσμεογαςικά) 

 https://docs.google.com/document/d/1mr0M0nzC4uvDVu0X3Naw4T3F-GwpzbriFl1Qa-ehe-
s/edit?usp=sharing 

Google Forms (Δημιξσογία εοωςημαςξλξγίξσ πξσ ατξοά ςημ καςάρςαρη ςωμ παοαλιώμ πξσ επιρκετςή-
καμε) 

 https://docs.google.com/forms/d/1eVJv5KdAvKcMdZERub50AMTGuQseUq8XRWFKk5C2_SI/view
form 

Google Spreadsheet (Επενεογαρία ςωμ δεδξμέμωμ πξσ ρσλλέναμε από ςιπ μεςοήρειπ και δημιξσογία 
γοατημάςωμ) 

Google Drive (Δημιξσογία παοξσρίαρηπ από κξιμξύ με ςα γοατήμαςα και ςα απξςελέρμαςα ςωμ μεςοή-
ρεωμ) Ποξβξλή ςηπ παοξσρίαρηπ ρςξ authorstream 

 http://www.authorstream.com/Presentation/mougiakou-2151677-hydrobot/ 

Mural.ly (Δημιξσογία παοξσρίαρηπ από κξιμξύ) - Δεμ είμαι πλέξμ εμεογή η δωοεάμ έκδξρη 

Power Point (ατίρα ςξ Νηρί ςωμ Σκξσπιδιώμ) 

 https://docs.google.com/presentation/d/1uEPnXaio_FXqe7tu9JeCQwxUmgbKi9OOgWn3i7o54CE
/edit?usp=sharing 

Infogr.am (ατίρεπ για ςη ούπαμρη ςωμ θαλαρρίωμ σδάςωμ) 

 https://infogr.am/-mougiakou_1366915521 

 https://infogr.am/c05cacff4586-7535 

 https://infogr.am/---12521966311252 

 https://infogr.am/---86790966318679 

 https://infogr.am/---47041966314704  

υ.Έςξπ 2013-14 (Φςιάναμε ςξσπ αιρθηςήοεπ και γμωοίραμε ςξ ταιμόμεμξ ςξσ θεομμξκη-
πίξσ) 

Weebly (Σσμεογαςική δημιξσογία ιρςξρελίδαπ για ςημ παοξσρίαρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ. Εδώ ρσγκεμςοώ-
ραμε όλξ ςξ σλικό πξσ είυαμε τςιάνει ςημ ποξηγξύμεμη ρυξλική υοξμιά και ρσμληοώραμε ςη ρελίδα με 
ςξ καιμξύογιξ σλικό ςξσ τεςιμξύ ποξγοάμμαςξπ) 

 http://2gympeiraia-hydrobot.weebly.com/ 

Δημιξσογία blog ρςη weebly ρελίδα μαπ (όπξσ ρσγκεμςοώραμε εμδιατέοξμςα βίμςεξ για ςξ ταιμόμεμξ 
ςξσ θεομξκηπίξσ) 

 http://2gympeiraia-hydrobot.weebly.com/blog 

Zondle (Δημιξσογία παιυμιδιξύ με εοωςήρειπ ρυεςικά με ςξ ταιμόμεμξ ςξσ θεομξκηπίξσ) 

 https://www.zondle.com/publicPagesv2/default.aspx?page=Welcome.aspx&CDL=1&qp=279167
&a=5 

 

http://linoit.com/users/mougiakou/canvases/Hydrobots%202%CE%BF%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%20%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC
http://linoit.com/users/mougiakou/canvases/Hydrobots%202%CE%BF%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%20%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC
http://tritonas.tumblr.com/
https://docs.google.com/document/d/1mr0M0nzC4uvDVu0X3Naw4T3F-GwpzbriFl1Qa-ehe-s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mr0M0nzC4uvDVu0X3Naw4T3F-GwpzbriFl1Qa-ehe-s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1eVJv5KdAvKcMdZERub50AMTGuQseUq8XRWFKk5C2_SI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1eVJv5KdAvKcMdZERub50AMTGuQseUq8XRWFKk5C2_SI/viewform
http://www.authorstream.com/Presentation/mougiakou-2151677-hydrobot/
https://docs.google.com/presentation/d/1uEPnXaio_FXqe7tu9JeCQwxUmgbKi9OOgWn3i7o54CE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uEPnXaio_FXqe7tu9JeCQwxUmgbKi9OOgWn3i7o54CE/edit?usp=sharing
https://infogr.am/-mougiakou_1366915521
https://infogr.am/c05cacff4586-7535
https://infogr.am/---12521966311252
https://infogr.am/---86790966318679
https://infogr.am/---47041966314704
http://2gympeiraia-hydrobot.weebly.com/
http://2gympeiraia-hydrobot.weebly.com/blog
https://www.zondle.com/publicPagesv2/default.aspx?page=Welcome.aspx&CDL=1&qp=279167&a=5
https://www.zondle.com/publicPagesv2/default.aspx?page=Welcome.aspx&CDL=1&qp=279167&a=5

