
ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2022

Project : Διαγωνισμός τραγουδιού - καραόκε
Την Παρασκευή 4-03-2022 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός τραγουδιού-

καραόκε
Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι μαθητές και μαθήτριες επέλεξαν ένα τραγούδι της αρεσκείας τους από ένα ευρύ 

ρεπερτόριο, ελληνικό και ξένο, το οποίο και τραγούδησαν, είτε σόλο είτε σε μικρό φωνητικό σύνολο.
Η επιλογή του τραγουδιού έγινε με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού μουσικής κας Σεβροπούλου Ευαγγελίας, 

προκειμένου οι μαθητές να επιλέξουν ένα κομμάτι κοντά στις φωνητικές τους δυνατότητες, να γίνει η σωστή 
επιλογή του τόνου και να βρεθεί το κατάλληλο βίντεο καραόκε πάνω στο οποίο οι μαθητές τραγούδησαν.  

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν οι μαθητές να νιώσουν τη χαρά και τη ικανοποίηση της συμμετοχής τους και να 
λάβουν την αποδοχή της εμφάνισής τους από το ενδοσχολικό ακροατήριο. Επίσης, σημαντικό ήταν να εκτελέσουν 

ένα τραγούδι κατάλληλο για την ηλικία τους με όσο το δυνατόν τονική ακρίβεια και εκφραστικότητα και να 
εκτεθούν σε συνθήκες παράστασης για να αναπτύξουν δεξιότητες σκηνικής παρουσίας. 



✓ Η κριτική επιτροπή ψήφισε για την καλύτερη φωνή – παρουσία κάθε τάξης 
✓ Η κάθε τάξη ψήφισε για το καλύτερο τραγούδι της τάξης,

συμπληρώνοντας μετά τον διαγωνισμό το ψηφοδέλτιο με τα τραγούδια.



ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2022
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

1. Enjoy the silence 
2. Easy on me  
3. Levitating 
4. We are the champions 
5. Toxic 
6. Love again 
7. All of me

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
1.Wonderwall 
2.Φωτοβολίδα 
3.Στη ντισκοτέκ 
4.Waiting on a miracle 
5.Thunderstruck 

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
1.Το τανγκό της Μαρσώ
2.Fly me to the moon 
3.Κάποτε θα δεις
4.Mama mia
5.Fix it to break it 
6.Fairytale 































ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2022 
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΡΑΟΚΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1. We are the champions 40
2. Easy on me 13
3. Love again 12
4. All of me 9
5. Toxic 4
6. Levitating 1
6. Enjoy the silence 1



ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2022 
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΡΑΟΚΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1. Στη ντισκοτέκ  57
2. Thunderstruck  11
3. Waiting on a miracle   5
4. Wonderwall    1
5. Φωτοβολίδα    0 



ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2022  
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΡΑΟΚΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1. Κάποτε θα δεις 22
2. Το τανγκό της Μαρσό 14
3. Fix it to break it 14
4. Mama mia 10
5. Fairytale 10
6. Fly me to the moon 1



Καμάρες : ένα ισχυρό σύμβολο – τοπόσημο.

Το ρωμαϊκό υδραγωγείο, γνωστό ως Καμάρες, βρίσκεται στη βόρεια έξοδο της Χαλκίδας 
στην περιφερειακή οδό, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο. 
Αποτελούσε έργο μεταφοράς νερού για την ύδρευση της πόλης, το οποίο 
κατασκεύασαν οι Ρωμαίοι και συνέχισαν οι Ενετοί.


