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Cynthia Freeland: Μα είναι αυτό Τζχνθ;

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

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Άςκθςθ: Μάκθμα ειδικοφ υποβάκρου και ανάπτυξθσ
δεξιοτιτων κριτικισ προςζγγιςθσ φιλοςοφικϊν
κειμζνων.
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: Όχι
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
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Ελλθνικι
Ναι, κατόπιν ςυνεννόθςθσ

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
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

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ:
o Να προςδιορίηουν με ςαφινεια και να περιγράφουν ορκά τα βαςικά φιλοςοφικά
ηθτιματα ςε ςχζςθ με τθ φφςθ τθσ τζχνθσ τα οποία κα εξεταςτοφν ςτο πλαίςιο τθσ
άςκθςθσ.
o Να εξθγοφν τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ νοθματοδοτείται θ
ζννοια τθσ τζχνθσ ςε διαφορετικά κεωρθτικά πλαίςια ι/και παραδόςεισ.
o Να εντοπίηουν τισ εξω-καλλιτεχνικζσ δυνάμεισ που δφνανται να ζχουν ρυκμιςτικό
ρόλο ςτθν εξζλιξθ τθσ τζχνθσ αλλά και να αναδεικνφουν τουσ δυνατοφσ τρόπουσ
προαγωγισ του αιτιματοσ τθσ ελευκερίασ, τθσ ανοικτότθτασ και τθσ
δθμοκρατικότθτασ τθσ τζχνθσ.
o
Να κρίνουν τισ αδυναμίεσ ςυγκεκριμζνων κεωρθτικϊν προςεγγίςεων ςε ςχζςθ με
τα παραπάνω ηθτιματα.

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…
…….

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ
και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν.
Ομαδικι εργαςία.
Αυτόνομθ εργαςία.
Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων.
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ.
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ.

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Η άςκθςθ αυτι ζχει ωσ αντικείμενό τθσ τθν κριτικι ανάγνωςθ του ζργου τθσ Cynthia
Freeland, «Μα είναι αυτό Τζχνθ;». Το ζργο αυτό εξετάηει διαφορετικά φιλοςοφικά
ηθτιματα ςχετικά με τθ φφςθ, τθν πρόςλθψθ και τθ διαχείριςθ του ζργου τζχνθσ, με ευρφ
πεδίο παραδειγμάτων και αναφορϊν από όλο το φάςμα τθσ ιςτορίασ τθσ τζχνθσ. Στο
πλαίςιο τθσ κριτικισ ανάγνωςθσ του ζργου κα εξετάςουμε τα ακόλουκα ηθτιματα:
 Το ηιτθμα τθσ ζνταξθσ και του αποκλειςμοφ τεχνουργθμάτων από το πεδίο τθσ
τζχνθσ.
 Ο προςδιοριςμόσ των πλαιςίων ςε ςχζςθ με τα οποία νοθματοδοτείται το ζργο
τζχνθσ.
 Οι προχποκζςεισ κατανόθςθσ και ζγκυρθσ αξιολόγθςθσ του ζργου τζχνθσ.
 Φαινόμενα ελζγχου τθσ τζχνθσ από τουσ «διαχειριςτζσ» τθσ και το αίτθμα αποιδρυματοποίθςθσ τθσ τζχνθσ και επανζνταξισ τθσ ςτισ «διαδικαςίεσ τθσ ηωισ».
 Η ιδζα τθσ δθμοκρατικοποίθςθσ τθσ τζχνθσ και ο ρόλοσ των νζων μζςων.

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο ςτο πλαίςιο τάξθσ.

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

o
o

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

o

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Χριςθ βάςεων δεδομζνων
Διδακτικό Υλικό, ανακοινϊςεισ & επικοινωνία
μζςω τθσ πλατφόρμασ classweb και e-learn
Eπικοινωνία μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
Δραστηριότητα

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.

Διαλζξεισ
Αυτοτελισ μελζτθ και
προετοιμαςία για
εξετάςεισ
Τελικι εξζταςθ
Σφνολο Μακιματοσ

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα
με τισ αρχζσ του ECTS

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39
208

3
250

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.

Η αξιολόγθςθ κα γίνει μζςω τρίωρθσ γραπτισ
εξζταςθσ
ςε
ερωτιςεισ
ανάλυςθσ/κριτικισ
προςζγγιςθσ πρωτότυπου φιλοςοφικοφ κειμζνου.
Κριτιρια αξιολόγθςθσ κα είναι θ ορκότθτα και θ
πλθρότθτα των απαντιςεων, δεδομζνθσ τθσ υπό
εξζταςθ φλθσ. Οι όροι εξζταςθσ και αξιολόγθςθσ κα
ανακοινωκοφν
εγκαίρωσ
ςτθν
πλατφόρμα
studentsweb και e-learn.
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- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία:

B. Gaut, D. McIver Lopes (επιμ.), The Routledge Companion to Aesthetics, London:
Routledge (2001)
Stephen Davies, The Philosophy of Art, Oxford: Blackwell (2006)
Robert Stecker, Aesthetics and the Philosophy of Art, Plymouth: Rowman (2005)
- Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

Journal of Aesthetics and Art Criticism
British Journal of Aesthetics

