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Μέθοδοι
Διδασκαλίας:
Προ-απαιτούμενα:
Περιεχόμενο
μαθήματος:

Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις θεωρητικού περιεχομένου,
ατομικές και ομαδικές πρακτικές εργασίες, βιωματικά εργαστήρια, διαφάνειες
εικαστικών έργων, παρουσιάσεις εργασιών.
Συν-απαιτούμενα:








Βιβλιογραφία:

Γνώση της σημασίας και της χρήσης της εικαστικής έκφρασης ως μέσο
επικοινωνίας στην Κυπριακή κοινωνία.
Γνώση της θεωρίας και της σημασίας της συναισθηματικής έκφρασης των
παιδιών μέσα από την τέχνη.
Ανάλυση της σημασίας της χρήσης της καλλιτεχνικής έκφρασης ως μέσο μη
λεκτικής επικοινωνίας στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον.
Ικανότητα εφαρμογής διαφορετικών προσεγγίσεων εικαστικής έκφρασης με
διαφορετικά υλικά και τεχνικές για την χρήση της τέχνης ως μέσο προσωπικής
μη λεκτικής επικοινωνίας.
Ικανότητα αναγνώρισης και αξιολόγησης των διαφορετικών μεθόδων
εικαστικής έκφρασης για να βοηθήσουν τα παιδιά/ενήλικες να εκφράσουν τα
συναισθήματα τους μέσα από την τέχνη, για καλύτερη προσαρμογή και
επικοινωνία στο σχολικό, κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Θεωρία για την Έννοια, βασικές αρχές, και σκοπό της χρήσης της εικαστικής
έκφρασης ως μέσο μη-λεκτικής επικοινωνίας.
Πρακτικές εικαστικές εργασίες για προσωπική συναισθηματική έκφραση
μέσω της τέχνης.
Ομαδικές πρακτικές εργασίες για ομαδική επικοινωνία – επίλυση σεναρίων
προβληματικής επικοινωνίας μέσα από την εικαστική έκφραση.
Προσεγγίσεις χρήσης της εικαστικής έκφρασης ως μέσο επικοινωνίας: στο
σχολικό, στο οικογενειακό και στο κοινωνικό περιβάλλον.
Ο ρόλος των υλικών, των μέσων και των μεθόδων.
Η σημασία των παιδικών σχεδίων.
Δημιουργικές παρεμβάσεις – Βιωματική προσέγγιση για προσωπική έκφραση
μέσω της τέχνης.
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Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
μεθοδολογία:

Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:

Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε διαλέξεις θεωριτικού περιεχομένου και
προσωπικές και ομαδικές πρακτικές εργασίες εικαστικής έκφρασης.
Παρουσιάσεις διαφορετικών εικαστικών έργων από διάφορους καλλιτέχνες οι οποίοι
χρησιμοποίησαν την τέχνη ως μέσο επικοινωνίας. Παρουσιάσεις πρακτικών και
γραπτών εργασίων των φοιτητών.
Πρακτικές Εργασίες στην τάξη/παρουσιάσεις
35%
Γραπτή εργασία/σχέδιο μαθήματος
Τελικό Πρότζεκτ

15%
50%

Οι πρακτικές εργασίες αφορούν την ύλη του εξαμήνου. Οι παρουσιάσεις θα
αφορούν την γραπτή εργασία με θέμα την έρευνα σε εικαστικά αποτελέσματα
εφαρμογών της εικαστικής έκφρασης ως μέσο επικοινωνίας.
Ο κάθε φοιτητής/τρια θα επιλέξουν το θέμα του πρότζεκτ που τους ενδιαφέρει
και θα αφορά στην χρήση της τέχνης ως μέσο επικοινωνίας στο κοινωνικό,
σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον.
Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στην συνέπεια, κατανόηση και εφαρμογή
της ύλης του εξαμήνου για την χρήση της εικαστικής έκφρασης ως μέσο
επικοινωνίας.
Γλώσσα
διδασκαλίας:

Ελληνική

Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

Καμία

