ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΑΓΩΓΘ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Α, Β, Γ, Δ, Ε, τ, Η, Θ
ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΜΟΤΙΚΘ-ΧΟΡΩΔΙΑ-ΣΜΘΜΑ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΕΚΜΑΘΘΘ ΟΡΓΑΝΟΤ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά
μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

12

3

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά
ςτο (δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Γενικοφ υποβάκρου, Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Όχι
Ελλθνικι
Ναι

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελζσματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Εργαςτιριο Μουςικισ:
1. Κατανόθςθ τθσ ιδιαιτερότθτασ του αντικειμζνου τθσ μουςικισ αγωγισ
2. Γνωριμία με τισ αρχζσ και τουσ ςτόχουσ τθσ τζχνθσ μζςα από τθ μουςικι
3. Ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ μζςω τθσ βιωματικισ προςζγγιςθσ των
μουςικϊν μορφϊν
4. Ανάπτυξθ προβλθματιςμϊν και ςκζψεων που αφοροφν τον ρόλο τθσ μουςικισ ςτθ
διδαςκαλία
5. Απόκτθςθ μουςικϊν δεξιοτιτων
6. Ικανότθτα ςτθ χριςθ τθσ φωνισ και του ςϊματοσ ωσ θχθτικισ πθγισ
7. Ικανότθτα ςτθ χριςθ ρυκμικϊν και μελωδικϊν οργάνων

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Κατανόθςθ των κοινϊν ςτοιχείων τθσ μουςικισ και τθσ κίνθςθσ
Χορογραφίεσ
Χριςθ των μουςικϊν ακροάςεων ςτθ διδαςκαλία
Κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ του αυτοςχεδιαςμοφ ωσ μορφι μουςικισ ζκφραςθσ
Δθμιουργία δραματοποιιςεων με τθ χριςθ τραγουδιϊν ι θχογραφθμζνθσ
μουςικισ
Επζνδυςθ ποιθτικοφ ι πεηοφ λόγου με μουςικι
Κατανόθςθ των παραγόντων που κάνουν κατάλλθλο ζνα τραγοφδι για τουσ
μακθτζσ του δθμοτικοφ
Δθμιουργία απλϊν μορφϊν ενορχιςτρωςθσ
Χριςθ τθσ μουςικισ ςτθ διδαςκαλία άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων
Γνωριμία με τθ μουςικι άλλων πολιτιςμϊν
Ικανότθτα χριςθσ του προγράμματοσ Finale για τθν εγγραφι μουςικισ
παρτιτοφρασ
Aπόκτθςθ εμπειρίασ οργάνωςθσ εκδθλϊςεων ςτο ςχολικό περιβάλλον

Χορωδία:
1. Φωνθτικι και αιςκθτικι καλλιζργεια των φοιτθτϊν
2. Γνωριμία με τθν ελλθνικι και τθν παγκόςμια μουςικι κλθρονομιά
3. υνεργαςία και επικοινωνία με εκπαιδευτικοφσ και πολιτιςτικοφσ φορείσ
4. υμμετοχι ςε παραςτάςεισ και εκδθλϊςεισ
Σμιμα εκμάκθςθσ οργάνου:
1. Απόκτθςθ ικανότθτασ παιξίματοσ ενόσ μουςικοφ οργάνου ςε βαςικό επίπεδο για
τισ ανάγκεσ τθσ τάξθσ

Γενικές ικανότητες
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν







Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ και δθμιουργικισ ςκζψθσ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Εργαςτιριο Μουςικισ: Ειςαγωγι ςτθ Μουςικι Παιδαγωγικι και ςτα Μουςικοπαιδαγωγικά

ςυςτιματα
 Διδαςκαλία βαςικϊν μορφϊν μουςικισ ζκφραςθσ (φωνι, ςϊμα, μουςικά όργανα
κρουςτά και μελωδικά) μζςα από δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ
 Μουςικι και κίνθςθ
 Μουςικζσ ακροάςεισ
 Σρόποι παρουςίαςθσ ενόσ μουςικοφ ζργου ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ δραςτθριότθτεσ
 Ειςαγωγι ςτον αυτοςχεδιαςμό-ςφνκεςθ απλϊν μουςικϊν μορφϊν
 Μουςικι και δραματοποίθςθ
 Θχοϊςτορίεσ
 Παιδικό τραγοφδι. Προχποκζςεισ και καταλλθλότθτα για τα παιδιά του δθμοτικοφ
 Ενορχθςτρϊςεισ με απλά ρυκμικά και μελωδικά όργανα
 Ειςαγωγι ςτθ διακεματικι χριςθ τθσ μουςικισ
 Μουςικι και διαπολιτιςμόσ
 Εξοικείωςθ με το ςφςτθμα Finale για τθν εγγραφι παρτιτοφρασ ςτον υπολογιςτι
 υνεργαςίεσ με δθμοτικά ςχολεία (διδαςκαλίεσ φοιτθτϊν ςτουσ μακθτζσ, ςφμπραξθ
φοιτθτϊν/τριων και μακθτϊν ςε κοινι εκδιλωςθ, δθμιουργία μουςικϊν ςυνόλων)
Χορωδία: Φωνθτικζσ αςκιςεισ
 Εκμάκθςθ ελλθνικοφ και ξζνου χορωδιακοφ ρεπερτορίου
 Διδαςκαλία βαςικϊν αρχϊν διεφκυνςθσ χορωδίασ
 Προετοιμαςία μουςικϊν παραςτάςεων
Σμιμα εκμάκθςθσ οργάνου:
 Εκμάκθςθ μουςικοφ οργάνου
Μελζτθ-Εξάςκθςθ

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν Εργαςτθριακι
Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ

Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
Εργαςτθριακι ΆςκθςθΚαλλιτεχνικό
Εργαςτιριο
Εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ
Πρακτικι
Καλλιτεχνικι
δθμιουργία
Διαδραςτικι διδαςκαλία

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

13
26

7
13
39
7,5

Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ
υγγραφι εργαςίασ /
εργαςιϊν
Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project)

6,5

φνολο Μακιματοσ

125

6,5
6,5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.







Προφορικζσ παρουςιάςεισ εργαςιϊν
Γραπτζσ ομαδικζσ ι ατομικζσ εργαςίεσ
Διδαςκαλίεσ φοιτθτϊν ςε μακθτζσ των δθμοτικϊν
ςχολείων ςτα πλαίςια τθσ πρακτικϊν αςκιςεων
του μακιματοσ
υμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ (εκπαιδευτικοφ και
καλλιτεχνικοφ περιεχομζνου) που πραγματοποιεί
το Εργαςτιριο μουςικισ με φορείσ τθσ πόλθσ,
εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ κ.τ.λ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΑΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):
Μαίθ Κοκκίδου, Διδακτικι τθσ μουςικισ, Εκδ. Θζρμοσ Νίκοσ, Βιβλίο *50658477+
ζργθ Λζνια, Δθμιουργικι μουςικι αγωγι για τα παιδιά μασ, Εκδ. Γ. Δαρδανόσ-Κ. Δαρδανόσ
Ο.Ε., Βιβλίο *31185+
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Καραδιμου-Λιάτςου, Π. (2003). Η μουςικοπαιδαγωγικι ςτον 20ο αιϊνα: οι ςθμαντικότερεσ
απόψεισ για τθν προςχολικι θλικία. Ακινα: Orpheus, Νικολαΐδθσ.
ζργθ, Λ. (1994). Θζματα Μουςικισ και Μουςικισ Παιδαγωγικισ. Ακινα: Gutenberg.
Καμπφλθσ, Π. (2002). Η Αόρατθ ορχιςτρα ςυνοδεφει τα τραγοφδια μασ. Ακινα: Ελλθνικά
Γράμματα.
Αργυρίου, Μ., & Διονυςίου, Η. (Επιμ.). (2007). Μεκοδολογικζσ και βιωματικζσ προςεγγίςεισ
των τάξεων από τθν Α’ ζωσ και τθν Σϋ Δθμοτικοφ, 15-7 Απριλίου 2005. Πρακτικά 1ου
Πανελλινιου Συνεδρίου Μουςικισ Αγωγισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Ακινα:
Gutenberg.
Διονυςίου, Η., & Αγγελίδου, . (Επιμ.). (2008). Σχολικι μουςικι εκπαίδευςθ: ηθτιματα
ςχεδιαςμοφ, μεκοδολογίασ και εφαρμογϊν. Θεςςαλονίκθ, Eλλθνικι Ζνωςθ για τθ
Mουςικι Eκπαίδευςθ.
Αrvida, S. (1992). Exploring Orff: A teacher’s guide , New York: Schott.
Mozart’s magic fantasy: a journey through the magic flute (1990) Σoronto, Classical Kids.

