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Τίτλος Μαθήµατος
Αναλυτικό Πρόγραµµα
Εικαστικών Τεχνών: Θεωρία
και Σχολική Πρακτική
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Γλώσσα ∆ιδασκαλίας
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∆ιδάσκων

Μέθοδος ∆ιδασκαλίας
Εξ αποστάσεως

Πρακτική Άσκηση
N/A

Συν-απαιτούµενα
Κανένα

Προαπαιτούµενα

Στόχοι του µαθήµατος
Μέσα από το µάθηµα αυτό επιδιώκεται ο φοιτητής:
• Να διερευνά τη σχέση ανάµεσα στο σχεδιασµό, τη µεθοδολογία και την αξιολόγηση του
Αναλυτικού Προγράµµατος Τέχνης.
• Να έρθει σε επαφή µε την ανάπτυξη και αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραµµάτων Τέχνης
διαφόρων µοντέλων και τύπων, από διάφορες χώρες.
• Να διερευνά τη σχέση του κυπριακού Αναλυτικού Προγράµµατος Τέχνης και της
σχετικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας.
• Να εµβαθύνει σε σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας της τέχνης που προτείνονται µέσα από
το κυπριακό Αναλυτικό Πρόγραµµα της Τέχνης.
• Να αποκτήσει βασικές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εµπειρίες σχεδιασµού και
αξιολόγησης προγραµµάτων τέχνης.

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

• Να επεξηγούν βασικές αρχές, έννοιες (στόχοι, σκοποί, µέθοδοι), δεδοµένα (κοινωνικά,
γνωστικά και συναισθηµατικά), διαδικασίες και µοντέλα σχετικά µε την ανάπτυξη
προγραµµάτων.
• Να διερευνούν τις επιπτώσεις του Αναλυτικού Προγράµµατος Τέχνης στη συγκρότηση
εκπαιδευτικού υλικού.
• Να αναλύουν κριτικά το Αναλυτικό Πρόγραµµα της Τέχνης της Κύπρου και να είναι σε
θέση να το αξιοποιούν για σχεδιασµό διδακτικών ενοτήτων και παραγωγή εκπαιδευτικού
υλικού.
• Να περιγράφουν κριτικά παραδείγµατα Αναλυτικών Προγραµµάτων Τέχνης άλλων χωρών
εντοπίζοντας κοινά στοιχεία φιλοσοφίας και εφαρµογής.

• Να σχεδιάζουν δραστηριότητες, διδακτικές ενότητες και εκπαιδευτικό υλικό µε βάση τις
νέες διδακτικές προσεγγίσεις στον τοµέα της διδακτικής της τέχνης µε βάση το κυπριακό
Αναλυτικό πρόγραµµα Τέχνης.
• Να περιγράφουν τις αιτίες που προκαλούν την ανάγκη µεταρρυθµίσεων στο Αναλυτικό
Πρόγραµµα Τέχνης και διάφορες στρατηγικές προώθησης µεταρρυθµίσεων.
• Να αξιοποιούν έννοιες που είναι σχετικές µε την αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραµµάτων
Τέχνης και να τις εφαρµόζουν σε υποθετικές ή πραγµατικές εκπαιδευτικές καταστάσεις.

Περιεχόµενο του µαθήµατος
• Ο όρος εικαστικές τέχνες, ο πολυδιάστατος χαρακτήρας τους και ο ρόλος τους στη
σύγχρονη κοινωνία.
• Παράγοντες που καθορίζουν το Αναλυτικό Πρόγραµµα της Τέχνης (κοινωνιολογικές και
φιλοσοφικές διαστάσεις στην διδακτική της τέχνης που επηρεάζουν τον σχεδιασµό και
εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος). Αειφόρος ανάπτυξη, ταυτότητα
•
• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη και εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος.
Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. ∆ηµιουργικές δράσεις/ δηµιουργικές συνεργασίες.
Αξιολόγηση.
• Ο ρόλος του µαθητή στο Αναλυτικό Πρόγραµµα. Γνώσεις-εµπειρίες. Στάσεις-αξίεςσυµπεριφορές. ∆εξιότητες. Κριτική σκέψη. Νοήµατα. Θέαση Παραγωγή.
• ∆οµή και εξέλιξη της δηµιουργικής διαδικασίας.
• Ο ρόλος του περιβάλλοντος στο Αναλυτικό Πρόγραµµα.
• Εικαστικές τέχνες, κοινωνία και ζωή.
• Ερωτηµατικά που εγείρονται από την εξέταση του Αναλυτικού Προγράµµατος Τέχνης της
Κύπρου.
• Αναλυτικά Προγράµµατα Τέχνης σε άλλες χώρες.
• Σχεδιασµός διδακτικών ενοτήτων και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού µε βάση το
Αναλυτικό Πρόγραµµα Τέχνης στην Κύπρο.

Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές µέθοδοι
Aτοµική και οµαδική εργασία, ατοµική καθοδήγηση, ανάλυση µελετών περίπτωσης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
∆ιαµορφωτική αξιολόγηση, ατοµική εργασία, οµαδική εργασία, τελική εξέταση.
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