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Στόχοι του µαθήµατος
Μέσα από το µάθηµα αυτό επιδιώκεται ο φοιτητής:
• Να µελετήσει τα είδη προβληµάτων που αντιµετωπίζει το άτοµο κατά τις καλλιτεχνικές
δραστηριότητες και να διερευνήσει τις δυνατότητες των διαφορετικών καλλιτεχνικών µέσων για
δηµιουργική λύση προβλήµατος σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
• Να µελετήσει ο φοιτητής τη θεωρία που αφορά στη γνωστική ανάπτυξη του ατόµου σε
κοινωνικοπολιτιστικά πλαίσια γενικά και να τη συσχετίσει µε συγκεκριµένες διαδικασίες
καθοδηγηµένης συµµετοχής του ατόµου στην εκπαίδευση.
• Να συγκρίνει ο φοιτητής τα είδη παιχνιδιού και το ρόλο του εκπαιδευτικού στο καθένα στο
πλαίσιο των τεχνών.
• Να µελετήσει ο φοιτητής συγκεκριµένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και να διακρίνει σε αυτές
πρακτικές εφαρµογές θεωριών γνωστικής και κοινωνικοσυναισθηµατικής ανάπτυξης µέσω των
τεχνών και να τις αξιολογήσει.

Μαθησιακά αποτελέσµατα
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές αναµένεται να καταστούν ικανοί:
• Να αναγνωρίσουν τον τρόπο που η καλλιέργεια συγκεκριµένων γνωστικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων του ατόµου µέσα από τις τέχνες µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την προσπάθεια
ανάπτυξης της δηµιουργικής έκφρασης του ατόµου στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Περιεχόµενο του µαθήµατος
• Κοινωνική επιρροή και τέχνες.
• Γνωστική ανάπτυξη του παιδιού σε κοινωνικοπολιτιστικά πλαίσια, µέσα από την επικοινωνία και
αλληλεπίδραση µε ενήλικες και συνοµήλικους (κοινωνικοοικοδοµική προσέγγιση στην
εκπαίδευση).
• Τι είναι το παιχνίδι και ποια τα είδη του. (Ορισµός, κινητικό παιχνίδι και παιχνίδι
αλληλεπίδρασης, παιχνίδι µε αντικείµενα, γλωσσικό παιχνίδι, παιχνίδι µε κοινωνικό υλικό,
παιχνίδι µε κανόνες, «τελετουργικό» παιχνίδι).
• Κριτική σκέψη, δηµιουργικότητα και δηµιουργική λύση προβλήµατος στις τέχνες: Θεωρία και

πορίσµατα ερευνών.
• Γνωστικές δεξιότητες σχετικές µε τη δηµιουργική λύση προβλήµατος στις τέχνες (διαπίστωση
προβλήµατος, διερεύνηση, προγραµµατισµός, αφοσίωση, ευελιξία, φαντασία, χιούµορ, αφήγηση,
δραµατικό παιχνίδι).
• Εφαρµογές:
• Η παιδαγωγική προσέγγιση Reggio Emilia και η διαπραγµάτευση της γνώσης µέσα από το
παιχνίδι και τη δηµιουργική λύση προβλήµατος.
• Ανάπτυξη ποικίλων µορφών Γραµµατισµού (pluralisation of literacies): (visual/pictorial
literacy - εικονικός/οπτικός γραµµατισµός, moral literacy - ηθικός γραµµατισµός, emotional
literacy - συναισθηµατικός γραµµατισµός).
• Θεωρία των διαφορετικών νοηµοσυνών (Gardner: µουσική νοηµοσύνη, χωροµετρική,
διαπροσωπική, ενδοπροσωπική κ.ά. - Goleman για συναισθηµατική νοηµοσύνη, social
imagination - κοινωνική φαντασία).
• Θεωρία ανάπτυξης της αντίληψης που στη βάση της εµπίπτει στο πεδίο της Ψυχολογίας
(Epstein, 1998: rational mind, experiential mind - Gestalts).
• Ανάπτυξη συνείδησης - Προσωπικής ταυτότητας ('Aesthetic experiences require conscious
participation - Maxine Greene, 1995).
• Το σώµα ως µέσο/εργαλείο έκφρασης - H συµβολή του σώµατος στην ανάπτυξη των Τεχνών
('the body - mind distiction' Greek ancients, Descartes)

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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