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9

Τµήµα
Παιδαγωγικών Σπουδών
Κατηγορία Μαθήµατος
Επιλογής
Επίπεδο Μαθήµατος

Τίτλος Μαθήµατος
∆ηµιουργικότητα στη
Μουσική: Θεωρία, Έρευνα,
Πράξη
Εξάµηνο
Γνωστική Περιοχή
Μουσική Παιδαγωγική
Έτος Σπουδών

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας
Ελληνική
∆ιδάσκουσα

Μέθοδος ∆ιδασκαλίας
Εξ αποστάσεως

Πρακτική Άσκηση
N/A

Νατάσα Οικονοµίδου Σταύρου
Συν-απαιτούµενα
Κανένα

Προαπαιτούµενα

Στόχοι του µαθήµατος
Μέσα από το µάθηµα επιδιώκεται ο φοιτητής:
• Να µελετήσει σε βάθος ποικίλες πτυχές της µουσικής δηµιουργικότητας και να κατανοήσει τη
σηµασία της στη διδασκαλία και µάθηση της Μουσικής
• Να εµβαθύνει σε σύγχρονες µεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας της Μουσικής οι οποίες
εστιάζουν στην ανάπτυξη της δηµιουργικής σκέψης και της µουσικής δηµιουργικότητας των
µαθητών
• Να προσεγγίσει τη µουσική δηµιουργικότητα µέσα από κριτική ανάλυση ερευνητικών
εργασιών, βιωµατική συµµετοχή και οργάνωση/ σχεδιασµό δηµιουργικών πρότζεκτ.

Μαθησιακά αποτελέσµατα
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές αναµένεται:

• Να εξετάζουν σύγχρονες θεωρητικές θέσεις για τη δηµιουργικότητα και πώς αυτές
επηρεάζουν διδακτικές προσεγγίσεις στο µάθηµα της Μουσικής.
• Να αναπτύξουν την προσωπική του/της φιλοσοφία για τη διδασκαλία και µάθηση στη
Μουσική µέσα από δραστηριότητες που αναπτύσσουν τις δηµιουργική σκέψη και τη µουσική
δηµιουργικότητα των µαθητών
• Να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοσχεδιασµού και σύνθεσης µέσα από ποικιλία
δραστηριοτήτων και projects.
• Να κατανοήσουν, µέσα από µελέτη ερευνητικών δεδοµένων, τους τρόπους µε τους οποίους
τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν και συνθέτουν στο µάθηµα της Μουσικής.
• Να εµβαθύνουν στις σύγχρονες τάσεις και εργαλεία αξιολόγησης δηµιουργικών
δραστηριοτήτων στο µάθηµα της Μουσικής.
• Να αναπτύξουν δεξιότητες σχεδιασµού ενοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού για τη
διδασκαλία της Μουσικής, εστιάζοντας σε δηµιουργικές δραστηριότητες.
• Να αναλύουν κριτικά ερευνητικές µελέτες που σχετίζονται µε τη µουσική δηµιουργικότητα

• Να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες έρευνας σε θέµατα που αφορούν τη δηµιουργικότητα και
τη Μουσική Εκπαίδευση.

Περιεχόµενο του µαθήµατος
• Ορισµοί της δηµιουργικότητας και θεωρίες περί δηµιουργικότητας
• ∆ηµιουργικότητα και µουσική εντός και εκτός σχολικής τάξης
• ∆ηµιουργικές δραστηριότητες και το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Μουσικής της Κύπρου
• ∆ηµιουργικότητα στη Μουσική Εκπαίδευση και σύγχρονη έρευνα
• Μουσικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της δηµιουργικότητας
στο µάθηµα της Μουσικής
• Μουσική δηµιουργικότητα ως διαδικασία και προϊόν
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών µέσα από ατοµικές και οµαδικές συνθέσεις και
αυτοσχεδιασµούς
• Η ανάπτυξη της δηµιουργικότητας των παιδιών µέσα από δραστηριότητες οµαδικού και
ατοµικού αυτοσχεδιασµού και σύνθεσης-µελέτη ερευνητικών δεδοµένων
• Απόψεις των παιδιών για τους αυτοσχεδιασµούς και τις συνθέσεις τους
• Συλλογή, κριτική ανάλυση και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για ανάπτυξη της
δηµιουργικότητας των παιδιών
• Αξιολόγηση της δηµιουργικής εργασίας: σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης
• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις δηµιουργικές δραστηριότητες- ∆ιδάσκοντας
δηµιουργικά και για τη δηµιουργικότητα
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι
Ατοµική και οµαδική εργασία, ατοµική καθοδήγηση, προβολή videos-DVD µε συναφές
περιεχόµενο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση-ανατροφοδότηση, ατοµική εργασία, οµαδική εργασία, τελική
εξέταση.
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