
Ημερολόγιο Εκπαιδευτικού 

Δραςτθριότθτεσ: 

1. Φαντάηομαι, ηωγραφίηω και περιγράφω 2 ιρωεσ (ζναν «καλό» και ζναν «κακό») 

2. Αφθγοφμαι ζνα επειςόδιο (ιςτορία) που διαδραματίηεται ςτο Νθςί 

3. Καταςκευάηω ζνα διάγραμμα ροισ τθσ ιςτορίασ 

4. Ηωγραφίηω το νθςί και το περιγράφω 

5. Περιγράφω ζνα αντικείμενο που υπάρχει ςτο νθςί 

6. Περιγράφω ζνα κτίςμα που υπάρχει ςτο νθςί 

7. Μελετϊ τθν εικόνα του νθςιοφ που ζφτιαξα και δίνω οδθγίεσ ςε κάποιον για να 

πάει από ζνα ςθμείο του νθςιοφ ςε κάποιο άλλο 

Διαδικαςία: 

- Οριςμόσ των κεμάτων εργαςίασ για κάκε ομάδα 

- Επεξθγιςεισ – ςχολιαςμόσ 

- Απάντθςθ ερωτιςεων – αποριϊν που τζκθκαν από τουσ μακθτζσ 

- Τπενκφμιςθ και πρόταςθ τρόπων / ςτρατθγικϊν ςυνεργαςίασ 
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Ομάδα 1: Καταμεριςμόσ εργαςιϊν ανάμεςα ςτα μζλθ 

Ομάδα 2: επικείμενοσ αποκλειςμόσ ενόσ από τα «αδφναμα» μζλθ. Φροντίδα από άλλο 

μζλοσ τθσ ομάδασ. Πολφ φαςαρία. Παρζμβαςθ από εκπαιδευτικό. 

Ομάδα 3: δείγματα πολφ καλισ ςυνεργαςίασ. υντονιςμόσ από το πιο «υπεφκυνο» μζλοσ. Θ 

ομάδα ζχει ςτισ τάξεισ τθσ ζναν υπερκινθτικό και ανϊριμο μακθτι. 

Ομάδα 4: διαφωνίεσ μεταξφ των μελϊν, πολφ φαςαρία. Παρζμβαςθ από εκπαιδευτικό. 

Ομάδα 5: παρόλο που θ ομάδα περιλαμβάνει δφο αδφναμουσ μακθτζσ, δείχνει να 

ςυνεργάηεται άψογα. 

Ομάδα 6: Καταμεριςμόσ εργαςιϊν. 
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Ομάδα 1: ζχει γίνει καταμεριςμόσ και τα μζλθ εργάηονται 

Ομάδα 2: ςυμμετζχει μία μακιτρια ςτθν περίπτωςθ τθσ οποίασ παρατθρείται κακόλθ τθ 

διάρκεια τθσ χρονιάσ ζνα είδοσ αποκλειςμοφ από τισ δραςτθριότθτεσ των υπολοίπων. Ζχει 

γίνει καταμεριςμόσ εργαςιϊν. 



Ομάδα 3: θ ομάδα παρουςιάηει ενδιαφζρον λόγω τθσ ςυμμετοχισ ενόσ μακθτι 

ςυναιςκθματικά ανϊριμου, υπερκινθτικοφ και «απροςάρμοςτου». Ζχει γίνει καταμεριςμόσ 

εργαςιϊν από τα μζλθ τθσ ομάδασ. Ο εν λόγω μακθτισ ςυμμετζχει ιςότιμα και ομαλά. 

Μζχρι ςτιγμισ είναι θ πιο ιςυχθ ομάδα. 

Ομάδα 4: περιλαμβάνει δφο μακθτζσ που ζχουν τθν τάςθ να φζρονται καταπιεςτικά ςτουσ 

άλλουσ και να αναλαμβάνουν τθν «θγεςία» χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ των άλλων. Δείχνουν να 

ςυνεργάηονται ομαλά. Παρζμβαςθ από τον εκπαιδευτικό, γιατί υπιρξαν παράπονα για 

αςυμφωνία. 

Ομάδα 5: ζνασ μακθτισ με αρκετά ςοβαρι μορφι δυςλεξίασ (κάνει λογοκεραπεία). Ζνασ 

μακθτισ με ολικι κϊφωςθ από το ζνα αυτί. Καταμεριςμόσ εργαςιϊν. Με τθν ολοκλιρωςθ 

κάποιων εργαςιϊν από τουσ αδφναμουσ μακθτζσ υπιρξε παρζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ 

για τθν εκ νζου ανάλθψθ εργαςιϊν. 

Ομάδα 6: υνεργάηονται άψογα. 
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Ομάδα 1: Παρζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ για καλφτερθ κατανομι εργαςιϊν, επειδι το ζνα 

μζλοσ περίμενε χωρίσ να ζχει κάτι να κάνει. 

Ομάδα 2: Μικρά προβλιματα ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτα δφο μζλθ που ζχουν ζντονο 

ταμπεραμζντο και επιδεικνφουν θγετικζσ τάςεισ. Παρζμβαςθ εκπαιδευτικοφ. 

Ομάδα 3: προβλιματα με τον υπερκινθτικό μακθτι. Παρζμβαςθ εκπαιδευτικοφ. 

Αποςαφινιςθ προβλιματοσ. Λφςθ. 

Ομάδα 4: δεν παρατθρικθκε κανζνα ιδιαίτερο ςτιγμιότυπο. Θ ομάδα ξεκίνθςε απευκείασ 

τθ δουλειά τθσ θμζρασ και δε χρειάςτθκε καμία παρζμβαςθ. Ιδανικόσ καταμεριςμόσ 

εργαςιϊν: κανείσ δε ςταμάτθςε να εργάηεται. 

Ομάδα 5: βελτίωςθ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ θμζρα. Δε χρειάςτθκε θ παρζμβαςθ του 

εκπαιδευτικοφ. Ο καταμεριςμόσ εργαςιϊν ζγινε αποκλειςτικά από τα μζλθ τθσ ομάδασ. 

Σελείωςαν οι περιςςότερεσ εργαςίεσ. Παρζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ για να προχωριςουν 

ςτισ υπόλοιπεσ τα μζλθ που είχαν τελειϊςει. 

Ομάδα 6: παρζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ, γιατί δφο μζλθ τθσ ομάδασ είχαν ολοκλθρϊςει τισ 

εργαςίεσ τουσ και αςχολοφνταν με άςχετα πράγματα. Διοχετεφκθκε θ δράςθ τουσ ςτθν 

αξιολόγθςθ τθσ μζχρι τϊρα δουλειά τθσ ομάδασ για πικανζσ βελτιϊςεισ και 

ςυμπλθρϊματα. Θ ομάδα τελείωςε και τισ επτά (7) εργαςίεσ και προτάκθκε να γίνει το 

κόμιξ – ειςαγωγι του επειςοδίου. 
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Ομάδα 1: ολοκλιρωςαν το 1ο ςκζλοσ. Δόκθκαν οι πίνακεσ αυτοδιόρκωςθσ. Δόκθκαν 

επιπλζον εργαςίεσ. Οδθγίεσ και ςυνεργαςία με ομάδα 6 για το κόμιξ. 

Ομάδα 2: οδθγίεσ για το ειςαγωγικό κόμιξ 

Ομάδα 3: οδθγίεσ για το ειςαγωγικό κόμιξ 

Ομάδα 4: προβλιματα ςτθν αρχι τθσ θμζρασ. Δεν μποροφςαν να μοιραςτοφν τα υλικά. 

Δόκθκαν επιπλζον εργαςίεσ. 

Ομάδα 5: δόκθκαν οι πίνακεσ αυτοδιόρκωςθσ. Δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι εργαςίεσ για το 

χάρτθ και τισ οδθγίεσ με βάςθ το χάρτθ. 

Ομάδα 6: δόκθκαν περαιτζρω οδθγίεσ (εξϊφυλλο παιχνιδιοφ, οδθγίεσ χριςθσ), γιατί θ 

ομάδα είχε τελειϊςει τισ αρχικζσ εργαςίεσ. Δόκθκαν οι πίνακεσ αυτοδιόρκωςθσ.  
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Ομάδα 1: Ολοκλιρωςθ εργαςιϊν. Παρζμβαςθ εκπαιδευτικοφ για διόρκωςθ κειμζνων. 

Ομάδα 2: ολοκλιρωςθ εργαςιϊν. Παρζμβαςθ εκπαιδευτικοφ για προςκικεσ ςτο υλικό. 

Ομάδα 3: απομάκρυνςθ υπερκινθτικοφ μακθτι από τθν ομάδα μζχρι να ομαλοποιθκεί θ 

κατάςταςθ και να ηθτιςει μόνοσ του να επιςτρζψει. Διόρκωςθ όςον αφορά το 

ςχεδιάγραμμα. Είχαν φτιάξει γενικό με πολλζσ πίςτεσ, όχι αναλυτικό για μία πίςτα. 

Ομάδα 4: ολοκλιρωςθ εργαςιϊν. Παράπονα για κατάχρθςθ εξουςίασ από μζλοσ τθσ 

ομάδασ. 

Ομάδα 5: ολοκλιρωςθ χάρτθ. Απομζνουν ελάχιςτεσ εργαςίεσ. 

Ομάδα 6: ελάχιςτεσ εργαςίεσ για ολοκλιρωςθ. 1θ διόρκωςθ κειμζνων μετά από 

παρζμβαςθ του εκπαιδευτικοφ. 
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Ημέρα Οργάνωσης & Συζθτησης 

Ομάδα 1: Προβλιματα: διενζξεισ / κακυςτεριςεισ επειδι θ ομάδα ζχει 4 μζλθ και όχι 5. 

Δουλειζσ: διορκϊςεισ. 

Ομάδα 2: Προβλιματα: διζνεξθ με ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ (δεν τθσ δόκθκε εργαςία να 

κάνει) / διαφωνία δφο μελϊν. Δουλειζσ: περιγραφι νθςιοφ και διορκϊςεισ. 



Ομάδα 3: Προβλιματα: ζνα μζλοσ δεν ικελε αρχικά δουλειά και μετά υποςτιριηε πωσ δεν 

του ζδιναν οι υπόλοιποι / πολφσ κόρυβοσ από ζνα μζλοσ / ενοχλθτικι κακοδιγθςθ από ζνα 

μζλοσ τθσ ομάδασ. Δουλειζσ: διόρκωςθ διαγράμματοσ ροισ. Εξϊφυλλο. Διορκϊςεισ. 

Ομάδα 4: Προβλιματα: Αυταρχιςμόσ ενόσ μζλουσ / διαμαρτυρία. Δουλειζσ: ειςαγωγικό 

κόμικ. Περιγραφι νθςιοφ. Διορκϊςεισ. 

Ομάδα 5: Προβλιματα: δεν είχε γίνει ικανοποιθτικόσ καταμεριςμόσ των εργαςιϊν. 

Δουλειζσ: χάρτθσ. Εξϊφυλλο. Οδθγίεσ. 

Ομάδα 6: Προβλιματα: αν κάποιοσ τελειϊνει γριγορα δεν ζχει τι να κάνει. Προβλιματα 

ςτισ ςχζςεισ και ςτθν κριτικι ανάμεςα ςτα μζλθ. 

 

  



Χρονοδιάγραμμα 
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Πποεηοιμαζία για ηεν 
ςλοποίεζε 

                       

Παπέμβαζε 
                       

Σςδήηεζε - Αξιολόγεζε 
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Post Test 
                       

Ολοκλήπωζε ζσεδίος επγαζίαρ 
- Διανομή ςλικού ζηα παιδιά 

                       

Σςδήηεζε - Αξιολόγεζε 
                       

Διδακηικέρ Ώπερ 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 - - 1 1 2 2 
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