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(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
- Γνϊςεισ
Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται :
 να γνωρίςουν τα βαςικότερα χαρακτθριςτικά και τουσ εκπροςϊπουσ διαφορετικϊν
μουςικϊν ρευμάτων και εποχϊν,
 να αντιλθφκοφν τουσ τρόπουσ που θ μουςικι επθρεάηει και επθρεάηεται από τισ ευρφτερεσ
κοινωνικζσ εξελίξεισ,
 να αντιλθφκοφν τθ ςχζςθ μεταξφ μουςικισ και εικόνασ και μεταξφ μουςικισ και γλϊςςασ,
 να διευρφνουν το μουςικό τουσ ορίηοντα να γίνουν πιο ανοικτζσ/οί ςε νζα ακοφςματα
 να γνωρίςουν τισ βαςικότερεσ μουςικοπαιδαγωγικζσ κατευκφνςεισ και να κατανοιςουν τθ
ςχζςθ τουσ με τισ μουςικζσ εξελίξεισ ςτθν κάκε εποχι.
- Δεξιότθτεσ
Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται :
 να διακρίνουν ακουςτικά από το φφοσ κάποιεσ βαςικζσ μουςικζσ κατευκφνςεισ,
 να εξαςκθκοφν ςτθν ακρόαςθ, να μάκουν να ςυγκεντρϊνονται όταν ακοφν,
 να αντιλθφκοφν ςτθν πράξθ τθ λειτουργία τθσ μουςικισ ςτον κινθματογράφο,
 να αντιλαμβάνονται μορφολογικζσ και υφολογικζσ ιδιαιτερότθτεσ κατά τθν ακρόαςθ,
 να ανακαλφψουν τρόπουσ που κα μποροφςαν να ενιςχφςουν τουσ μελλοντικοφσ τουσ
μακθτζσ κατά τθν ακρόαςθ, ιδίωσ τθν ενεργθτικι.
- Λκανότθτεσ

Σι φοιτιτριεσ και οι φοιτθτζσ αναμζνεται :
 να αποκτιςουν ενδιαφζρον για ακρόαςθ μουςικισ διαφορετικϊν ειδϊν,
 να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ πάνω ςε ηθτιματα μουςικισ αγωγισ, να γίνουν κοινωνοί των
ςυηθτιςεων για τισ φιλοςοφικζσ και κοινωνιολογικζσ προεκτάςεισ τθσ μουςικισ,
 να είναι να κζςθ να κάνουν καλφτερεσ επιλογζσ του μουςικοφ υλικοφ που κα
χρθςιμοποιιςουν ωσ παιδαγωγοί,
 να αποκτιςουν μια πιο ελεφκερθ και κριτικι ςτάςθ κατά τθν ακρόαςθ μουςικισ, να
διευρφνουν τθν αντίλθψι τουσ για το τι είναι μουςικι, να αντιλθφκοφν γενικότερα το
ρόλο τθσ μουςικισ ςτθ ηωι του παιδιοφ και του μελλοντικοφ ενιλικα.
Γενικζσ Ικανότητεσ
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
 Υροςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
 Οιψθ αποφάςεων
 Αυτόνομθ εργαςία
 Σμαδικι εργαςία
 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
 Υαράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
 Χχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
 Χεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
 Χεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε
κζματα φφλου
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
 Υροαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
 Χυνοπτικι ιςτορία τθσ Ελλθνικισ και τθσ λόγιασ Δυτικισ μουςικισ από τθν αρχαιότθτα ωσ
τισ μζρεσ μασ
 Αναφορζσ ςτο χϊρο τθσ δθμοφιλοφσ μουςικισ και ςτισ μουςικζσ του κόςμου
 Θ μουςικι ςτον κινθματογράφο
 Πουςικι και εικόνα, μουςικι και λόγοσ
 Θ ςθμαςία τθσ μουςικισ ςτο ζργο παιδαγωγϊν και φιλοςόφων
 Χθμαντικοί μουςικοπαιδαγωγοί και θ εξζλιξθ τθσ μουςικισ παιδαγωγικισ ςε ςχζςθ με τθ
μουςικι
 Ηθτιματα φιλοςοφίασ τθσ μουςικισ και τθσ μουςικισ παιδαγωγικισ

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Υρόςωπο με πρόςωπο

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Χριςθ power point
 Χριςθ προγραμμάτων αναπαραγωγισ ιχου, μουςικισ και βίντεο
 Χριςθ προγραμμάτων αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο
 Χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για επικοινωνία με τουσ
φοιτθτζσ
 Χριςθ πλατφόρμασ ecourse

ΟΡΓΑΝΩΗ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Δραςτηριότητα

Φόρτοσ Εργαςίασ Εξαμήνου

Διαλζξεισ

39

Ακρόαςθ χαρακτθριςτικϊν
μουςικϊν αποςπαςμάτων

18

Πελζτθ ςτθ διάρκεια εξαμινου

12

Πελζτθ για τελικζσ εξετάςεισ

30

Χυναντιςεισ με διδάςκοντα

5

φνολο Μαθήματοσ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΦΟΙΣΗΣΩΝ

104

Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται:
 Πε ςυμμετοχι ςτισ τελικζσ γραπτζσ εξετάςεισ (διαμορφωτικι και
ςυμπεραςματικι για βακμό εξαμινου)
Ξριτιρια αξιολόγθςθσ:
 Ξατανόθςθ των κεμάτων – κριτικι και ςυνκετικι ςκζψθ – λογικι
τεκμθρίωςθ
 Χωςτι δόμθςθ τθσ ςκζψθσ (διαδοχι παραγράφων και δομι
παραγράφων)
 Γλωςςικι ςαφινεια
Γραπτζσ Εξετάςεισ χωρίσ εργαςία
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