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Στόχοι του µαθήµατος
Η ψυχολογία της µουσικής είναι κλάδος της ψυχολογίας και της µουσικολογίας που µελετά τη
µουσική συµπεριφορά και την εµπειρία της µουσικής. Οι µουσικοί ψυχολόγοι χρησιµοποιούν
επιστηµονικές µεθόδους για να κατανοήσουν ψυχολογικές πτυχές της µουσικής, όπως το πως
αντιλαµβανόµαστε τον ήχο, ψυχοακουστική, µουσική εκτέλεση, δηµιουργικότητα, µνήµη,
µουσική ανάλυση, µουσική ανάπτυξη, µάθηση, διδασκαλία, µουσικοθεραπεία και αξία της
µουσικής στην καθηµερινότητα του ανθρώπου.
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να αναπτύξει στους φοιτητές γνώσεις σε σχέση µε τη ψυχολογία
της µουσικής και παράλληλα να εξηγήσει τη χρήση της µουσικής στην εκπαίδευση.
Μέσα από το µάθηµα επιδιώκεται ο φοιτητής:

•
•
•

•
•
•
•

Να κατανοήσει την ανθρωπολογική προέλευση της µουσικής
Να αναπτύξει τις γνώσεις του/της όσον αφορά στη µουσική αντίληψη (music
perception), και το πώς αντιλαµβανόµαστε ψυχοακουστικά το τονικό ύψος, τη χροιά και
το ρυθµό
Να εµπεδώσει πτυχές της µουσικής ανάπτυξης των παιδιών, όπως πχ. προγενέθλια
µουσική ανάπτυξη, πώς ο εγκέφαλος αναπτύσσεται µουσικά, η ανάπτυξη
“µουσικότητας” κτλ.
Να εξετάσει κριτικά το ρόλο της µουσικής στην καθηµερινή ζωή του ανθρώπου ως µέσο
επικοινωνίας και έκφρασης
Να αναπτύξει γνώσεις σχετικά µε το πώς αναπτύσσονται και συντηρούνται µουσικές
δεξιότητες όπως µνήµη, µελέτη, αυτοσχεδιασµός, εκ πρώτης όψεως εκτέλεση (prima
vista) και σύνθεση
Να εξετάσει κριτικά την ανάπτυξη επιδεξιότητας στη µουσική εκτέλεση και τους
παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά
Να µελετήσει τεχνικές και να εκτιµήσουν τη χρήση της µουσικής ως θεραπευτικό µέσο
για παιδιά µε ειδικές ανάγκες ή/και µαθησιακές δυσκολίες

•
•

Να αξιολογήσει κριτικά σύγχρονες έρευνες στον τοµέα της µουσικής ψυχολογίας
Να εξετάσει ποσοτικές και ποιοτικές µεθόδους έρευνας και να αξιολογήσουν το ρόλο
τους ως µέσα για την απάντηση ερευνητικών ερωτηµάτων της µουσικής ψυχολογίας και
µάθησης
Μαθησιακά αποτελέσµατα
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές αναµένεται:

•

•
•
•
•
•
•
•

Να συζητούν λεπτοµερώς το πώς αντιλαµβανόµαστε ψυχοακουστικά πτυχές της
µουσικής αντίληψης (music perception) όπως το τονικό ύψος, τη χροιά και το ρυθµό
Να επιδεικνύουν γνώση και κριτική κατανόηση για τα στάδια της µουσικής ανάπτυξης
των παιδιών
Να περιγράφουν αναλυτικά το ρόλο και τη χρησιµότητα της µουσικής ως µέσο
επικοινωνίας και έκφρασης
Να συζητούν κριτικά την ανάπτυξη µουσικών δεξιοτήτων όπως µνήµη, µελέτη,
αυτοσχεδιασµός, εκ πρώτης όψεως εκτέλεση (prima vista) και σύνθεση
Να αναλύουν τις φάσεις της ανάπτυξης επιδεξιότητας στη µουσική εκτέλεση και να
συζητούν κριτικά τους παράγοντες που την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά
Να επιδεικνύουν γνώση των ψυχολογικών πτυχών της µουσικής εκτέλεσης
Να εκτιµούν τη χρήση της µουσικής ως θεραπευτικό µέσο για παιδιά µε ειδικές ανάγκες
ή/και µαθησιακές δυσκολίες
Να αξιολογούν κριτικά το ρόλο της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας ως µέσο για την
απάντηση ερευνητικών ερωτηµάτων της µουσικής ψυχολογίας και µάθησης

Περιεχόµενο του µαθήµατος
• Ανθρωπολογική προέλευση της µουσικής
• Μουσική ανάπτυξη
• Μουσική αντίληψη
• Εκµάθηση µουσικών δεξιοτήτων (µνήµη, µελέτη, αυτοσχεδιασµός, εκ πρώτης όψεως
εκτέλεση, σύνθεση)
• Μουσική ακρόαση και αισθητική εκτίµηση
• Ψυχολογικές πτυχές της µουσικής εκτέλεσης
• Μουσική ταυτότητα και κίνητρο για µάθηση
• Η µουσική στην καθηµερινή ζωή του ανθρώπου και η χρήση της ως µέσο επικοινωνίας και
έκφρασης
• Μουσική και νευροεπιστήµη
• Η µουσική ως θεραπευτικό µέσο
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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