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Τµήµα
Παιδαγωγικών Σπουδών
Κατηγορία Μαθήµατος
Επιλεγόµενο
Επίπεδο Μαθήµατος
Μέθοδος ∆ιδασκαλίας

Εξ αποστάσεως

Τίτλος Μαθήµατος
Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη
∆ιδακτική των Εικαστικών
Εξάµηνο

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Προαπαιτούµενα

Γνωστική Περιοχή
Τέχνες στην εκπαίδευση
Έτος Σπουδών

Γλώσσα ∆ιδασκαλίας
Ελληνική
∆ιδάσκων

Πρακτική Άσκηση
N/A

Συν-απαιτούµενα
Κανένα

Στόχοι του µαθήµατος
Μέσα από το µάθηµα αυτό επιδιώκεται ο φοιτητής:
• Να πραγµατοποιήσει κριτική µελέτη της αντιµετώπισης και των διαφορετικών µεθόδων
διδακτικής της τέχνης στην εκπαίδευση.
• Να αναλύσει µελετήσει τη θεωρία και µεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας στη σύγχρονη
διδακτική της τέχνης .
• Να οργανώσει ενότητες διδασκαλίας της τέχνης στηριζόµενος σε συγκεκριµένες θεωρίες και
αναπτύσσοντας πιθανές πρακτικές εφαρµογές τους.

Μαθησιακά αποτελέσµατα
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές αναµένεται να:
• Να γνωρίζουν πως οι σύγχρονες φιλοσοφικές και παιδαγωγικές θεωρίες στη διδακτική της τέχνης
επηρεάζουν τις διδακτικές προσεγγίσεις, το περιεχόµενο της τέχνης στην εκπαίδευση, αλλά και
τις µεθόδους έρευνας στη διδακτική της τέχνης.

Περιεχόµενο του µαθήµατος

• Μέθοδοι έρευνας στη διδακτική της τέχνης.
• ∆ιδακτική της ιστορίας της τέχνης ως µεθόδου έρευνας (ιστορία της τέχνης= τι γνωρίζουν οι
ιστορικοί της τέχνης vs πως οι ιστορικοί της τέχνης έχουν φτάσει σε συγκεκριµένα
συµπεράσµατα).
• Ανθρωπολογικά και κοινωνιολογικά ζητήµατα που αφορούν στη διδακτική της τέχνης (εκτίµηση
έργου τέχνης= τι είναι καλό έργο τέχνης vs γιατί έχουν δηµιουργηθεί συγκεκριµένα έργα τέχνης).
• Εθνογραφική αντιµετώπιση έργων τέχνης (η σηµασία του πλαισίου στη µελέτη έργων τέχνης).
Εναλλακτικές έννοιες και όροι στην πολυπολιτισµική προσέγγιση της τέχνης.

• Φυσικό και ανθρωπογενές (τεχνολογικό, πολιτιστικό) περιβάλλον και εικαστικές τέχνες στην
εκπαίδευση.

• Πρακτικές εφαρµογές της θεωρίας. Τέχνη για χάρη της τέχνης/του παιδιού/της κοινωνίας; Το
µοντέλο του διαφανούς κύβου του Ρούµπικ.
• Εγκατεστηµένη διδασκαλία της τέχνης (περιεχόµενο που έχει σηµασία για συγκεκριµένους
µαθητές). Κοινωνικά ουσιώδης διδακτική της τέχνης.
• Ανάπτυξη επικοινωνίας και διαλόγου µέσα από την ιστορία της τέχνης για γνωστικές συγκρούσεις
και διαπραγµάτευση γνώσης (Learning Cycle approach to teaching art history) και µέθοδοι
εισαγωγής της ιστορίας της τέχνης σε εργαστηριακά µαθήµατα.
• Τέχνη και αειφόρος ανάπτυξη

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι
Ατοµική και οµαδική εργασία, ατοµική καθοδήγηση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση-ανατροφοδότηση, ατοµική εργασία, οµαδική εργασία, τελική εξέταση.
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