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Προαπαιτούµενα

Στόχοι του µαθήµατος
Μέσα από το µάθηµα επιδιώκεται ο φοιτητής:
Να γνωρίσει τις πρόσφατες θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν σε διάφορες
πτυχές του πεδίου της Μουσικής Παιδαγωγικής και να καταστεί ικανός να εφαρµόσει
σύγχρονες στρατηγικές στα πλαίσια της σχολικής και εξωσχολικής µουσικής εκπαίδευσης
• Να ενηµερωθεί και να διεισδύσει στην πρόσφατη επιστηµονική βιβλιογραφία που αφορά σε
σύγχρονους προβληµατισµούς και ζητήµατα στο χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής

•

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

•
•
•
•
•

Να κατανοήσουν το ευρύ φάσµα του πεδίου της µουσικής παιδαγωγικής και να συζητούν
και να αναλύουν τα διάφορα υπο-πεδία µε βάση θεωρητικές και µεθοδολογικές
προσεγγίσεις.
Να περιγράφουν και να αναλύουν τις οµοιότητες και τις διαφορές στις σύγχρονες διδακτικές
προσεγγίσεις που ακολουθούµε ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών (από βρέφη µέχρι
εκπαίδευση ενηλίκων)
Να αποκτήσουν µια σφαιρική ενηµέρωση για την ενιαία εκπαίδευση στο µάθηµα της
Μουσικής και τις τρέχουσες πρακτικές και προσεγγίσεις ενιαίας εκπαίδευσης στο µάθηµα
της Μουσικής σε σχολεία της Κύπρου και του εξωτερικού.
Να εντοπίζουν τοµείς που αποτελούν προκλήσεις της εποχής µας στο πεδίο της Μουσικής
παιδαγωγικής και να είναι ενήµεροι για τις πρόσφατες έρευνες στους τοµείς αυτούς.
Να συνδέουν σηµαντικά ζητήµατα της µουσικής παιδαγωγικής µε την πράξη της µουσικής
διδασκαλίας και µάθησης σε διάφορα εκπαιδευτικά συγκείµενα.

Περιεχόµενο του µαθήµατος
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο ρόλος και η θέση της Μουσικής στα σχολεία του 21ου αιώνα
Μουσική Παιδαγωγική: υπο-πεδία στο χώρο και σύγχρονοι προβληµατισµοί
∆ηµιουργικότητα και Μουσική εκπαίδευση
Νέες Τεχνολογίες και Μουσική Εκπαίδευση
Ενιαία Εκπαίδευση και το µάθηµα της Μουσικής
Άτυπες µορφές µάθησης στη Μουσική- MusicalFutures
∆ιαφοροποίηση διδασκαλίας και µάθησης στη Μουσική
Η µουσική στην κοινότητα: προκλήσεις και προοπτικές
∆ιδασκαλία και µάθηση στη Μουσική σε βρέφη και νήπια: Σύγχρονες προσεγγίσεις
∆ιδασκαλία και µάθηση στη Μουσική στο ∆ηµοτικό Σχολείο: Νέες τάσεις
∆ιδασκαλία και µάθηση στη Μουσική στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση: Νέες τάσεις
Εκπαίδευση ενηλίκων- ∆ια βίου ∆ιδασκαλία και µάθηση στη Μουσική
Έρευνα και πράξη στη Μουσική παιδαγωγική- οι προκλήσεις του 21ου αιώνα

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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