ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
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
Τρόποι 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 πολιτιςμόσ
Εξοικείωςθ με το ςφςτθμα Finale για τθν εγγραφι παρτιτοφρασ ςτον υπολογιςτι
Συνεργαςίεσ με δθμοτικά ςχολεία (διδαςκαλίεσ φοιτθτϊν ςτουσ μακθτζσ, ςφμπραξθ
φοιτθτϊν/τριων και μακθτϊν ςε κοινι εκδιλωςθ, δθμιουργία μουςικϊν ςυνόλων,
κ.ά.)

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Κατανόθςθ τθσ ιδιαιτερότθτασ του αντικειμζνου τθσ μουςικισ αγωγισ
Γνωριμία με τισ αρχζσ και τουσ ςτόχουσ τθσ τζχνθσ μζςα από τθ μουςικι
Ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ μζςω τθσ βιωματικισ προςζγγιςθσ των
μουςικϊν μορφϊν
Ανάπτυξθ προβλθματιςμϊν και ςκζψεων που αφοροφν τον ρόλο τθσ μουςικισ ςτθ
διδαςκαλία
Απόκτθςθ μουςικϊν δεξιοτιτων
Ικανότθτα ςτθ χριςθ τθσ φωνισ και του ςϊματοσ ωσ θχθτικισ πθγισ
Ικανότθτα ςτθ χριςθ ρυκμικϊν και μελωδικϊν οργάνων
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
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