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Συν-απαιτούµενα
Κανένα

Προαπαιτούµενα

Στόχοι του µαθήµατος
Το µάθηµα θα καλύψει βασικές έννοιες και ζητήµατα της Μουσικής Εκπαίδευσης όπως αυτά
προσεγγίζονται εντός δύο διαφορετικών πλαισίων: του Φιλοσοφικού και του Κοινωνιολογικού.
Επιδιώκεται οι φοιτητές να:
• Κατανοήσουν θεµελιώδεις απόψεις για τη Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης.
• Κατανοήσουν θεµελιώδεις θεωρίες, όρους και έννοιες της Κοινωνιολογίας της Μουσικής
Εκπαίδευσης.
• Να γνωρίσουν και να εξετάσουν κριτικά φιλοσοφικές απόψεις και κοινωνιολογικές έρευνες
στο χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης.
• Να εξετάσουν κριτικά τα ζητήµατα που απασχολούν τη Μουσική Εκπαίδευση
προσεγγίζοντάς τα φιλοσοφικά.
• Να διερευνήσουν το κοινωνιολογικό πλαίσιο του περιεχοµένου της µουσικής εκπαίδευσης
και των µουσικοπαιδαγωγικών πρακτικών

Μαθησιακά αποτελέσµατα
Μετά την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένεται:
• Να κατανοήσουν την ιστορική πορεία της φιλοσοφικής σκέψης για τη Μουσική
Εκπαίδευση
• Να επιδεικνύουν γνώση των διαφορετικών φιλοσοφικών απόψεων για τη Μουσική και
τη Μουσική Εκπαίδευση
• Να µπορούν να διακρίνουν και να συζητούν κριτικά διαφορετικές φιλοσοφικές
προσεγγίσεις για ζητήµατα που αφορούν τη Μουσική Εκπαίδευση
• Να συνδέσουν τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις µε την πράξη της µουσικής διδασκαλίας
και µάθησης
• Να επιδεικνύουν γνώση των ζητηµάτων που απασχολούν τη Μουσική Εκπαίδευση και

•
•

να µπορούν να εξετάσουν κριτικά και να συζητήσουν τα ζητήµατα αυτά από την
κοινωνιολογική σκοπιά.
Να µπορούν να αξιοποιήσουν τις κοινωνιολογικές αυτές προσεγγίσεις στη µουσική
διδασκαλία και µάθηση.
Να συζητήσουν κριτικά κοινωνιολογικές έρευνες στη Μουσική Εκπαίδευση

Περιεχόµενο του µαθήµατος
• Φιλοσοφία της Μουσικής Παιδαγωγικής: ιστορική προσέγγιση
• Κυρίαρχες φιλοσοφικές απόψεις για τη Μουσική
• Η αναγκαιότητα της Μουσικής Εκπαίδευσης: απόψεις από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα
• Αισθητική ή Πραξιακή Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης;
• Η σηµασία και η επίδραση της Φιλοσοφίας της Μουσικής Εκπαίδευσης στην πράξη της
διδασκαλίας
• Βασικές θεωρίες της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και η εφαρµογή τους στην σχολική
Μουσική Εκπαίδευση
• Μακρο-κοινωνιολογικές και µικρο-κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της µουσικής
εκπαίδευσης
• Μουσικές προτιµήσεις, η διαµόρφωσή τους και η επίδρασή τους στο περιεχόµενο της
διδασκαλίας της µουσικής
• Μουσικές ταυτότητες

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