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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών 

ΤΜΗΜΑ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακές σπουδές 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΣ9382 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3o, 5o, 7o. 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στη Μουσική Ψυχολογία   
Introduction to Music Psychology  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εισαγωγή στη Μουσική Ψυχολογία  2 3  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική, Αγγλική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

υπό κατασκευή (νέο μάθημα) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
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Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα 

Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
- να περιγράψουν τις βασικές έννοιες και ερευνητικές προσεγγίσεις του επιστημονικού πεδίου της 

Μουσικής Ψυχολογίας (γνωστικός τομέας), 
- να περιγράψουν τις νευροβιολογικές βάσεις που υποστηρίζουν τις μουσικές λειτουργίες 

(γνωστικός τομέας), 
- να αναλύσουν ψυχολογικά φαινόμενα σε σχέση με τη μουσική με βασικούς όρους ψυχολογίας 

και νευροφυσιολογίας (γνωστικός τομέας), 
- να στοχαστούν πάνω σε προσωπικά θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με τη μουσική με 

όρους ψυχολογίας και νευροφυσιολογίας και να τα συζητήσουν με τους συμφοιτητές τους 
(συναισθηματικός τομέας), 

• να μπορούν να εντοπίζουν, να οργανώνουν, να μελετούν, να κατανοούν και να αξιολογούν 
σχετική ερευνητική βιβλιογραφία/αρθρογραφία του πεδίου (γνωστικός και συναισθηματικός 
τομέας). 

 
Επίπεδα επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων: 
 
Γνώσεις: Eπίπεδο 6 
Δεξιότητες: Eπίπεδο 6 
Ικανότητες: Eπίπεδο 6 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 
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• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
• Ακουστική οικολογία και σεβασμός στο φυσικό ηχητικό περιβάλλον 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Από την αίσθηση της ακοής στην αντίληψη της μουσικής: Εισαγωγή στις βασικές γνωστικές 
λειτουργίες σε σχέση με τη μουσική: αντίληψη, προσοχή, μνήμη, σκέψη και μουσική γλώσσα. 

2. Σύντομη ιστορική αναδρομή στις σημαντικότερες στιγμές της έρευνας της Μουσικής 
Ψυχολογίας και παρουσίαση των βασικών ερευνητικών προσεγγίσεων του πεδίου. 

3. Οι νευροβιολογικές βάσεις της μουσικής λειτουργίας και της εκμάθησης μουσικής. Εγκέφαλος 
και μουσική. 

4. Η λειτουργία της μουσικής ακρόασης. Γνωστικά μοντέλα και νευροβιολογικές προσεγγίσεις. 
5. Η λειτουργία της μουσικής επιτέλεσης. Οι λειτουργίες της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης, της 

διαδικασίας της μελέτης και της ερμηνείας μουσικών έργων. 
6. Δημιουργικότητα και μουσική. Οι γνωστικές και νευροβιολογικές βάσεις των λειτουργιών της 

μουσικής σύνθεσης και του αυτοσχεδιασμού. 
7. Η έννοια του μουσικού ταλέντου. Το φαινόμενο της απόλυτης ακοής. 
8. Μουσική και συναισθήματα. 
9. Μουσική και ιατρική: Παθήσεις των μουσικών. Το άγχος της σκηνής (τρακ). 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Διάλεξη/σεμινάριο,  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
 
Διαλέξεις: 26 ώρες  = 1.04 ECTS 
     (13 εβδμ x 2 ώρες) 

 
Ατομική Εργασία: 19 ώρες = 1.76 ECTS 
 
Αυτοτελής Μελέτη: 30 ώρες = 1.2 ECTS 
     (13 εβδμ x 2,3 ώρες) 
 
Σύνολο Μαθήματος: 75 ώρες εργασίας 

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Α. Γλώσσα αξολόγησης: Ελληνική 
Αν υπάρχουν φοιτητές/ήτριες ERASMUS: Αγγλική. 
 
Β. Μέθοδοι αξιολόγησης:  
1) Γραπτή εργασία (συμπερασματική) (50%)  
2) Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 

σύντομης απάντησης (συμπερασματική) (διάρκεια 120’) 
(50%) 

3) Ενδιάμεση πρόοδος (διαμορφωτική) 
 
Γ. Κριτήρια αξιολόγησης: επιτυχής ολοκλήρωση της γραπτής 
εργασίας (50% επί της βαθμολογίας) και της γραπτής 
εξέτασης (50% επί της βαθμολογίας). Τα κριτήρια είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές από ειδικό αρχείο 
αναρτημένο στο Compus 
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(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Βιβλιογραφία μαθήματος: 
Hargreaves, D. (2004). Η Aναπτυξιακή Ψυχολογία της Μουσικής (μτφρ. Έφη Μακροπούλου). Αθήνα: 

Fagotto. 
 

- Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη: 
Clarke, E. F, Dibben, N., & Pitts, S. (2010). Music and Mind in Everyday Life. Oxford University Press. 
Deliège, I., & Wiggins, G.A. (Eds.) (2006). Musical Creativity: Multidisciplinary Research in Theory and 

Practice. Psychology Press. 
Juslin, P. N., & Sloboda, J. (Eds.) (2011). Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, 

Applications. Oxford University Press 
Καρτασίδου, Λ., & Στάμου, Λ. (Eπιμ.) (2006). Μουσική Παιδαγωγική, Μουσική Εκπαίδευση στην 

Ειδική Αγωγή, Μουσικοθεραπεία: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Kenny, D. (2011). The Psychology of Music Performance Anxiety. OUP Oxford. 
Sloboda, J. (Ed.) (2000). Generative Processes in Music. Clarendon Press – Oxford. 
Στάμου, Λ. (Επιμ.) (2019). Διαλεκτική και Πρωτοπορία στη Μουσική Παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: 

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. 
 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Empirical Musicology Review 
Music Perception 
Musicae Scientiae 
Psychology of Music 
Psychomusicology: Music, Mind, and Brain 

 

 


