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Στόχοι του µαθήµατος
Μέσα από το µάθηµα αυτό επιδιώκεται ο φοιτητής:
• Να αποκτήσει το θεωρητικό υπόβαθρο για ανάπτυξη κριτικού διαλόγου για τις τέχνες και την
αισθητική αγωγή µέσα από µελέτη των βασικότερων θεωριών αισθητικής από την αρχαιότητα
µέχρι σήµερα και του τρόπου που ο χρόνος και ο χώρος επηρεάζουν την ερµηνεία και
αξιολόγηση των τεχνών.
• Να εφαρµόσει µεθόδους εµπλοκής του ατόµου σε σκόπιµες συζητήσεις που αφορούν στις
τέχνες και πιο συγκεκριµένα να αναπτύξει και να οργανώσει τεχνικές και διαδικασίες γραφής
και ανάπτυξης διαλόγου για τις τέχνες.
Μαθησιακά αποτελέσµατα
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές αναµένεται να καταστούν ικανοί:

• Να συγκρίνουν διαφορετικές θεωρίες αισθητικής και να τις παρουσιάζουν µε παραδείγµατα από
τις τέχνες.
• Να αναλύουν την σύγχρονη τέχνη υπό την οπτική γωνία διαφορετικών θεωριών αισθητικής.
• Να εφαρµόζουν και να αξιολογούν δραστηριότητες κριτικής θεώρησης των τεχνών λαµβάνοντας
υπόψη τις σχετικές γνωστικές δεξιότητες του ατόµου κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία.

Περιεχόµενο του µαθήµατος
Αισθητικές αντιλήψεις του Πλάτωνα (Imitation theory) και του Αριστοτέλη.
•
•
•

Τέχνη και ∆ηµοκρατία (π.χ. "χρυσός αιώνας" του Περικλή)
Τέχνη και επιρροές από πολιτικο-κοινωνικές διαστάσεις (πόλεµος, ευηµερία)
Τέχνη - Ελευθερία - Ανθρωπιστική Παιδεία (ανάπτυξη της αρετής - aretaic development, Αριστοτέλης:
Νικοµάχεια, Πλάτωνας)

•
•

Τέχνη και Παράδοση (Η τέχνη υπηρετεί την κουλτούρα ή η Τέχνη δηµιουργεί κουλτούρα και
πολιτισµό;)
Γιατί οι Τέχνες δεν κατέχουν ψηλή θέση στην εκπαίδευση; "Πλάτων έκανες λάθος" - λόγοι φαινοµένου

• Αναγέννηση και ∆ιαφωτισµός (E. Kant).
• Αισθητικές θεωρίες 19ου αιώνα (Ροµαντισµός, Απόλυτος Ιδεαλισµός, Επιστηµονισµός, Charles
•
•
•
•
•
•

Darwin, Νατουραλισµός, Καλλιτεχνικός Αυτονοµισµός).
Αισθητικές θεωρίες 20ου αιώνα (Μαρξική και Μαρξιστική αισθητική, Φυσιοκρατική αισθητικήDewey’s holistic aesthetic experience, Συµβολική και Σηµειολογική αισθητική-Langer, Saussure,
Ψυχολογική αισθητική).
Μοντερνισµός (το πρόβληµα της οντολογικής υπόστασης, του νοήµατος, της µορφής και του
περιεχοµένου ενός έργου τέχνης, και το πρόβληµα των αισθητικών κρίσεων).
Μεταµοντερνισµός και κριτική έργων τέχνης (Φεµινιστική και πολυπολιτισµική αισθητική).
Φιλοσοφικές τάσεις εκπαίδευσης στις τέχνες. Αισθητική εκπαίδευση, πραξιακή φιλοσοφία και
προσπάθειες συνύπαρξής τους.
Τεχνικές και διαδικασίες γραφής και ανάπτυξης διαλόγου σχετικών µε τις τέχνες.
∆ραστηριότητες για φιλοσοφικές διερευνήσεις στις τέχνες στην εκπαίδευση.

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