
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ ΕΞΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ JACKSON POLLOCK. 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 2015 - 1016 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 4η) 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    /    ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   /    ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ    

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 
 
 
Υπεύθυνος Διδάσκων (ονοματεπώνυμο):                                                                                                          
Ημερομηνία: 
 
 
 
Βαθμολογική Κλίμακα 
 
   Καθόλου             Λίγο    Μέτρια      Πολύ   Πάρα πολύ 
           1                2           3             4            5 
 Απαράδεκτη     Μη ικανοποιητική    Μέτρια Ικανοποιητική   Πολύ καλή 
 
Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας x  στο αντίστοιχο τετραγωνάκι  
 
Α. Το μάθημα: 
 

1 2 3 4 5 

1. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;       
2. Η ύλη που διδάχθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;       
3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;      
4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος;      
5. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία που δόθηκε από τον καθηγητή;      
6. Χρήση γνώσεων που αποκτήσατε, με άλλα μαθήματα.      
7. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για την τάξη σας;       
8. Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ήταν κατάλληλη για τις απαιτήσεις του μαθήματος.      
 
Β. Το εικαστικό έργο (εργασία) της 2ης φάσης: 
 

     
1 2 3 4 5 

9. O χρόνος που είχατε στη διάθεσή σας για την ομαδική εργασία ήταν επαρκής;      
10. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα;      
11. Τα σχόλια του καθηγητή ήταν εποικοδομητικά και αναλυτικά;      
12. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της ομαδικής εργασίας;      
13. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα;      
14. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του ομαδικού έργου ;      
15. Ήταν επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου;      
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Γ. Ο καθηγητής: 
 

1 2 3 4 5 

16. Οργάνωσε καλά την παρουσίαση της ύλης του μαθήματος;      
17. Πέτυχε να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος;      
18. Ανέλυσε και παρουσίασε το θέμα με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα, με παραδείγματα;       
19. Ενθάρρυνε τους μαθητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις;       
20. Είναι γενικά προσιτός στους μαθητές;        
 
Δ. Εγώ ο/η μαθητής/τρια: 
 

1 2 3 4 5 

21. Πέτυχα τους στόχους που έθεσα ως προς το χειρισμό του θέματος  
όσο και ως προς το αποτέλεσμα.  

     

22. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τα ζητήματα που τέθηκαν στην παρουσίαση του θέματος.       
23. Ανταποκρίθηκα με επιτυχία στην εικαστική εργασία της 2ης φάσης;      
24. Αφιέρωσα χρόνο στο σπίτι μου για την περαιτέρω μελέτη του θέματος που διδάχθηκα;      
25. Χρησιμοποίησα τις πηγές πληροφοριών που προσφέρει η σχ. βιβλιοθήκη και το διαδίκτυο;      
26. Η εικαστική δράση που υλοποιήσαμε μου δημιούργησε συναισθήματα αδιαφορίας      
27. Η εικαστική δράση που υλοποιήσαμε μου δημιούργησε συναισθήματα έντασης      
28. Η εικαστική δράση που υλοποιήσαμε μου δημιούργησε συναισθήματα ζωντάνιας      
29. Η εικαστική δράση που υλοποιήσαμε μου δημιούργησε συναισθήματα βαρεμάρας      
30. Η εικαστική δράση που υλοποιήσαμε μου δημιούργησε συναισθήματα χαράς      
31. Η εικαστική δράση που υλοποιήσαμε μου δημιούργησε συναισθήματα ηρεμίας      
32. Η εικαστική δράση που υλοποιήσαμε μου δημιούργησε συναισθήματα εκνευρισμού      
 
 
Παρατηρήσεις και σχόλια: (προβλήματα που εντόπισες στην εκπαιδευτική διαδικασία κ.τ.λ) 
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