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6

Zakres tematyczny przedmiotu:
Biofunkcjonalne podstawy percepcji sztuki – „artystyczne geny”.
Wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju mózgu w okresie prenatalnym i po urodzeniu.
Mapa mózgu i funkcje półkul mózgowych.
Różne rodzaje inteligencji – rodzaje aktywności a metody kształcenia.
Kanony w muzyce i w plastyce. Liczba, harmonia i proporcja – podstawy filozofii pitagorejskiej i teorii sfer
niebieskich. Pitagoras i pitagorejczycy i ich wkład do nauki i sztuki. Wielka Teoria Piękna i jej odbicie w
nauce i sztuce.
Podstawy audiometrii – próg bólu i granice słyszalności.
Psychofizyczne i psychologiczne podstawy percepcji barwy wizualnej.
Wymiary wrażeniowe w muzyce i plastyce - czułość i progi różnicowe.
Percepcja holistyczna i percepcja analityczna. Psychologia postaci na gruncie sztuki - podstawowe prawa
psychologii postaci.
Synestezja i chromostezja – szczególne zdolności - praktyczne zastosowanie w muzyce, plastyce i
arteterapii.
Stany świadomości, częstotliwość i charakterystyka fal mózgowych.
Tworzenie i „moment twórczy” według Tadeusza Wrońskiego.
Podstawy metody Alfreda Tomatisa i jej wykorzystanie w edukacji i terapii.
Sugestia – sugestopedia – superlerning - rola muzyki i sztuki.
Zasady nauczania sugestopedycznego. Aktywizacja półkul mózgowych - oddychanie i muzyka.
Efekt Mozarta w muzyce i plastyce; wykorzystanie Efektu Mozarta w nauce, medycynie i do
indywidualnych potrzeb.
„Muzyczny” i „plastyczny” mózg w świetle badań naukowych.
Terapeutyczne działanie sztuki na przykładzie muzyki i plastyki - terapeutyczne oddziaływanie dźwięku i
koloru.
Neurofizjologia, biomuzykologia i psychologia w służbie muzyki, sztuki i edukacji.
Efekty kształcenia:
Poszerzenie wiedzy na temat psychofizjologicznych i neurobiologicznych uwarunkowań rozwoju zdolności
plastycznych i muzycznych w funkcji rozwoju i kształcenia człowieka. Umiejętność wykorzystania wiedzy
dotyczącej psychofizjologicznych i neurobiologicznych uwarunkowań sztuki w kształcenia i wzbogacaniu
doznań estetycznych.
Warunki zaliczenia:
Aktywny udział na zajęciach, ew. samodzielne opracowanie zadanego tematu. Odrobienie zaległości na
zajęciach (w formie opracowań na zadany temat) oraz pozytywny wynik egzaminu końcowego.
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