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ΘΕΜΑ: «Αγγλόφωνα μιούζικαλ» 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Κουτσιμανή Σταματία ΠΕ06 
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ΠΕ11 
 
ΜΑΘΗΤΕΣ: ΤΑΞΗ(ΕΙΣ), ΤΜΗΜΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ:  

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 14  μαθητές και των δύο φύλων (7 
αγόρια και 7 κορίτσια), από τη ΣΤ΄ Δημοτικού. 

 
ΣΤΟΧΟΙ: Κατά την έναρξη του προγράμματος είχαν διατυπωθεί οι 
παρακάτω στόχοι: 

 

 Κατανόηση της έννοιας «μιούζικαλ» στο θέατρο, τη μικρή και τη 
μεγάλη οθόνη με εστίαση στην περίπτωση των μιούζικαλ της 
αγγλόφωνης κουλτούρας του 20ου αιώνα, Grease και Mamma mia 

 Εξοικείωση με τα μουσικά ρεύματα rock ‘n’ roll και disco/pop και 
τη διαχρονική τους επίδραση στην ψυχαγωγία/κοινωνική ζωή με 

έμφαση στην καλλιέργεια διαπολιτισμικής συνείδησης και 
σεβασμού για τη μουσική κουλτούρα/πολιτισμό της αγγλικής 

γλώσσας 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών για έρευνα/αναζήτηση πληροφοριών και 
δημιουργική έκφραση με αφετηρία τη μελέτη τραγουδιών από τα 
δημοφιλή μιούζικαλ Grease και Mamma mia και ανάδειξη 

προσωπικών ταλέντων, κλίσεων και δεξιοτήτων των μαθητών 
μέσω της συμμετοχής τους σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και 
της χρήσης νέων τεχνολογιών (π.χ. εξοικείωση με τη μέθοδο 

karaoke, αξιοποίηση κατάλληλου λογισμικού/οπτικοακουστικού 
υλικού για τη μίξη και επεξεργασία τραγουδιών) 



 Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της υπευθυνότητας, του 
ομαδικού πνεύματος, της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας 
των μαθητών 

 
Στην εξέλιξη του προγράμματος οι στόχοι αναπροσαρμόστηκαν 
ανάλογα με τις διαθέσεις των μαθητών  και  κυρίως τους περιορισμούς 

που επέβαλλαν οι συνθήκες της πανδημίας του Covid-19.  Έτσι, 
ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της 

υπευθυνότητας, του ομαδικού πνεύματος, της αλληλεπίδρασης και της 
συνεργασίας των μαθητών σε κάθε συνθήκη (παραδοσιακή και 
ψηφιακή τάξη), ενώ λόγω αναπροσαρμογών στο χρονοδιάγραμμα των 

δράσεων, οι μαθητές αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο στη σύνθεση 
παραγόμενου υλικού με βάση το μιούζικαλ Grease σε σχέση με το 

Mamma mia (π.χ. ηχογράφηση τραγουδιών με επιλογή από το 
μιούζικαλ Grease) . 
 

 
 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: (ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ) 
 

1)  Έρευνα και συλλογή πληροφοριών για τη δημιουργία αρχείων 
PPT πολυτροπικών παρουσιάσεων σχετικών με: α) το θέμα 

«μιούζικαλ» β) τα δημοφιλή αγγλόφωνα μιούζικαλ Grease και 
Mamma mia γ) τα μουσικά ρεύματα rock ‘n’ roll και disco/pop και 

προφορική παρουσίαση των τελικών προϊόντων των ομάδων 
εργασίας στην ολομέλεια της τάξης 

2) Προβολή (αποσπασματικά) κινηματογραφικής εκδοχής με 

ελληνικούς υπότιτλους των μιούζικαλ Grease και Mamma mia 
(εστίαση σε συγκεκριμένα μουσικοχορευτικά μέρη)  

3) Δημιουργία κολλάζ αντιπροσωπευτικών φωτογραφιών/εικόνων 
και σχεδιασμός σκίτσων με έμπνευση από τα μουσικά ρεύματα 
rock ‘n’ roll και disco/pop ή τους χαρακτήρες των μιούζικαλ 

Grease και Mamma mia 
4) Επίδειξη μόδας με κατάλληλα ρούχα και styling (1970s/1980s) 

και αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό 
5) Δημιουργία και βιντεοσκόπηση πρωτότυπης χορογραφίας με 

μουσική επένδυση τραγούδι του μιούζικαλ Grease 
6) Φωνητική απόδοση τραγουδιών των μιούζικαλ Grease και 

Mamma mia με τη μέθοδο karaoke και ηχογράφησή τους με 

χρήση κατάλληλου ψηφιακού εργαλείου για τεχνική επεξεργασία 



καθώς και βιντεοσκόπηση της διαδικασίας (πραγματοποιήθηκε με 
επιλογή συγκεκριμένων τραγουδιών από το Grease λόγω 

έλλειψης χρόνου και λαμβάνοντας υπόψη τους 
περιορισμούς/πρακτικές δυσκολίες  για την υλοποίηση του 

εγχειρήματος λόγω της πανδημίας του Covid-19) 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: (π.χ. Διαδίκτυο, βιβλία, ….) 
 

1. Χρήση Διαδικτύου για εύρεση πληροφοριών (π.χ. 
ιστοσελίδες/ιστότοποι όπως η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, o 

ιστότοπος ΥouTube για προβολή ψηφιακών βίντεο κτλ.) 
2. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (για αποστολή υλικού όπως 
αρχεία PPT πολυτροπικών παρουσιάσεων και φωτογραφιών) 

3. Χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word) και συσκευής εκτυπωτή για 
καταγραφή και διαμοιρασμό υλικού (αγγλόφωνοι στίχοι τραγουδιών 

κτλ.) 
4. Χρήση προγράμματος παρουσίασης (PowerPoint) 
5.  Κινητά τηλέφωνα - laptop - Διαδραστικός  Πίνακας - USB Flash Disk 

- ηχεία 
6. Βιβλία: Αξιοποίηση εικόνων/πληροφοριών σχολικών εγχειριδίων 

Αγγλικών και Μουσικής ΣΤ΄ Δημοτικού 
7. Λοιπά ψηφιακά εργαλεία και περιβάλλοντα: Πρόγραμμα καταγραφής 
μουσικής (Finale),  

Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου (Audacity), Πρόγραμμα δημιουργίας 
video (Camtasia) 

8. Χρήση προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων και multimedia 
(VLC Media Player) 
 

ΜΕΘΟΔΟΙ: (π.χ. χωρισμός σε ομάδες, μελέτη πεδίου, δημιουργικές 
κατασκευές,…) 

 
Στις διάφορες φάσεις του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν οι 

ακόλουθες μέθοδοι: 
 
1. Βιβλιογραφική έρευνα/μελέτη και αναζήτηση πληροφοριών από το 

Διαδίκτυο 
2. Project (Παραγωγή, σύνθεση, δημοσίευση και παρουσίαση υλικού) 

3. Συνεργατική – βιωματική μάθηση 
4. Εργασία σε ομάδες 
5. Κατασκευές – τεχνήματα (Δημιουργική έκφραση) 



6. Χρήση Τ.Π.Ε. 
7. Διαθεματική προσέγγιση 

8. Μελέτη περίπτωσης (Grease και Mamma mia) 
 

 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: (π.χ. συζήτηση, ερωτηματολόγιο, …) 
 

Γινόταν   κατά   τη   διάρκεια   του   προγράμματος   από   τους   
ίδιους   τους   μαθητές,   μέσω συζήτησης, διαρκής αξιολόγηση των 

μεθόδων και των παραγόμενων προϊόντων τους. Αποτέλεσμα αυτών 
των αξιολογήσεων, με την παράλληλη υποστήριξη και ενθάρρυνση από 

τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, ήταν η διόρθωση, επιμέλεια και 
αναπροσαρμογή του υλικού δια ζώσης ή online. Εξαιτίας των 
περιορισμών που επέβαλλε η πανδημία του Covid-19, η παρουσίαση 

του προγράμματος σε όλους τους μαθητές του σχολείου, η σχετική 
ανατροφοδότηση καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων 

σχεδιάστηκε να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω ανάρτησης στην 
ιστοσελίδα του σχολείου. 
Σχετικά με τη φωνητική απόδοση, σε κάθε συνάντηση γινόταν 

ηχογράφηση και στη συνέχεια ακρόαση. Μετά την ακρόαση 
ακολουθούσε συζήτηση για τις δυσκολίες που αναδεικνύονται και 

συμβουλές για την αντιμετώπισή τους. 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ: 
 

Θεωρούμε ότι οι βασικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο 
βαθμό.  Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς υπό το καθεστώς των περιορισμών που επέβαλλε η καραντίνα 

λόγω της πανδημίας του Covid-19. Σε αυτές τις συνθήκες ήταν 
εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν οι στόχοι σε όλο το εύρος του 

αρχικού σχεδιασμού και οι θεματικές ενότητες προσαρμόστηκαν ώστε 
να μελετηθεί κατά προτεραιότητα το διαχρονικό αγγλόφωνο μιούζικαλ 

Grease και σε μικρότερο βαθμό λόγω έλλειψης χρόνου το αγγλόφωνο 
μιούζικαλ Mamma mia στην πρώτη κινηματογραφική εκδοχή του. H 
διαδικτυακή συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα δεν ήταν αρκετά 

ικανοποιητική καθώς οι αιφνίδιες αλλαγές στον χρονοπρογραμματισμό 
και οι τεχνικές δυσκολίες δε διευκόλυναν τη διάδραση των 

συμμετεχόντων.  Παρόλα αυτά, τα παιδιά είχαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό 
για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος με την 
επαναλειτουργία των σχολείων και κατάφεραν να αναδείξουν τα 



προσωπικά ταλέντα και τη δημιουργικότητά τους μέσα από τις ποικίλες 
διαστάσεις των κατασκευών/τεχνημάτων τους (π.χ. δημιουργία 

αυθεντικών σκίτσων, έμπνευση και υλοποίηση πρωτότυπης rock ‘n’ roll 
χορογραφίας, κολλάζ, φωτογράφιση μόδας). Κατά τη δια ζώσης 

λειτουργία των σχολείων, η συμμετοχή των μαθητών ήταν ιδιαίτερα 
ενεργή με αποτέλεσμα να υλοποιηθεί μεγάλο μέρος των 
δραστηριοτήτων του προγράμματος αν και σε μικρότερο χρόνο από 

τον αρχικά προβλεπόμενο. Αξιοσημείωτο   είναι   το   γεγονός   ότι   
μαθητές   με   μαθησιακές   δυσκολίες  και χαμηλό γνωστικό επίπεδο 

ενεπλάκησαν ενεργά και έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο κατά τη διεξαγωγή των 
δράσεων του προγράμματος. Ταυτόχρονα, κάποιες εξωτερικές δράσεις 

που θα μπορούσαν να γίνουν δεν έγιναν λόγω αντικειμενικών 
δυσκολιών μετακίνησης σε συνθήκες καραντίνας (π.χ. συνεργασία με 
την παιδική χορωδία/μαντολινάτα Αργοστολίου, παρακολούθηση 

θεατρικής παράστασης κ.ά.) αλλά και του πιεστικού 
χρονοδιαγράμματος του σχολικού διδακτικού έτους. Επιπλέον, εξαιτίας 

της αδυναμίας ή απροθυμίας κάποιων μαθητών να ολοκληρώσουν τις 
δραστηριότητες   που ανέλαβαν στις ομάδες,  ορισμένα   παιδιά   
επωμίστηκαν   πρόσθετους   ρόλους. Ειδικότερα,   η   αδυναμία   

έγκειται   ως   επί   το   πλείστον   στο   χειρισμό   ορισμένων 
διαδικτυακών   εργαλείων,   των   οποίων   η   χρήση   ήταν   

προϋπόθεση   για   την   επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε 
κάθε περίπτωση, όμως, η συνολική αποτίμηση του προγράμματος είναι 
θετική. 

 
 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ: (cd, dvd, κατασκευή, θεατρική παράσταση, 
φωτογραφίες, … κλπ) 

 DVD με: 
 φωτογραφίες θεματικού κολλάζ για τα μουσικά ρεύματα 

rock ‘n’ roll και disco/pop 
 αρχεία PPT πολυτροπικών παρουσιάσεων με θέμα: α) το 

«μιούζικαλ» β) τα δημοφιλή μιούζικαλ Grease και Mamma 

mia γ) τα μουσικά ρεύματα rock ‘n’ roll και disco/pop 
 φωτογραφίες πρωτότυπων σκίτσων με έμπνευση από τους 

χαρακτήρες των μιούζικαλ Grease και Mamma mia 
 ηχητικά αρχεία φωνητικής απόδοσης δύο τραγουδιών του 

μιούζικαλ Grease από την ολομέλεια των μαθητών 

(μέθοδος karaoke) 
 βίντεο ηχογράφησης τραγουδιών του μιούζικαλ Grease 



 βίντεο προβών και τελικής εκτέλεσης πρωτότυπης 
χωρογραφίας με μουσική επένδυση ένα τραγούδι της 

επιλογής των μαθητών από το μιούζικαλ Grease 
 φωτογραφίες επίδειξης μόδας και styling της εποχής 1970-

1980 από τους μαθητές/τριες της τάξης 
 


