
ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2022 
Project Διαγωνισμός τραγουδιού-καραόκε 

Περιγραφή διαγωνισμού.  Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι μαθητές και μαθήτριες θα επιλέξουν
ένα τραγούδι  της  αρεσκείας τους από ένα ευρύ ρεπερτόριο,  ελληνικό και  ξένο,  το οποίο  θα
τραγουδήσουν,  είτε σόλο είτε σε μικρό φωνητικό σύνολο. Η επιλογή του τραγουδιού θα γίνει με
την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού μουσικής 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 θα τραγουδήσουν. 

Σκοπός  του  διαγωνισμού είναι  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 είναι 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. 

Εβδομάδα 14 -18 /2 
Οι μαθητές και μαθήτριες από κάθε τάξη δηλώνουν τις υποψηφιότητες τους και επιλέγουν το
τραγούδι τους καθώς και τον τρόπο που θα το παρουσιάσουν, σόλο ή σε μικρό φωνητικό σύνολο.
Παράλληλα γίνεται αναζήτηση για το βίντεο καραόκε του τραγουδιού. 

Εβδομάδα 21 – 25/2 
Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι αφού επιλέξουν το κομμάτι τους και βρουν το βίντεο καραόκε που
θα  τα  συνοδεύσει  κάνουν  πρόβα  το  κομμάτι  τους  μαζί  με  την  εκπαιδευτικό  μουσικής
προσέχοντας συγκεκριμένα στοιχεία για το σωστό τραγούδισμα όπως σωστός τόνος καθώς και
κατάλληλη  έκφραση.  Επίσης,  οι  μαθητές  και  μαθήτριες  με  τη  βοήθεια  των  συμμαθητών  και
συμμαθητριών οργανώνουν τον τρόπο που θα παρουσιαστεί το τραγούδι και την σκηνική τους
παρουσία.  Σε  αυτό  είναι  σημαντικό  να  λάβουν  μέρος  και  άλλοι  μαθητές  και  μαθήτριες  του
τμήματος συμμετέχοντας ως βοηθοί και τεχνικοί για το στήσιμο του τραγουδιού.

Εβδομάδα 28/2 – 3/3
Οι υποψήφιοι-ες διαγωνιζόμενοι-ες κάνουν τις  τελικές τους πρόβες και ετοιμάζουν τον τρόπο
που  θα  παρουσιάσουν  το  τραγούδι  τους.  Επιλέγεται  ο  ηχητικός  εξοπλισμός  για  την  τελική
παρουσίαση του διαγωνισμού και επιλύονται τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Παρασκευή 4/3
Ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  ξεχωριστά  για  κάθε  τάξη  και  θα  πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα
εκδηλώσεων  του  σχολείου.  Οι  υποψήφιοι-ες  διαγωνιζόμενοι-ες  της  Α΄  Γυμνασίου  θα
διαγωνιστούν την 4η διδακτική ώρα, της Β’ Γυμνασίου την 5η και της Γ’ Γυμνασίου την 6η ώρα.  Οι
νικητές από κάθε τάξη Α’, Β’, Γ’ θα διαγωνιστούν μεταξύ τους για τον τελικό νικητή την 7η ώρα.

Ευαγγελία Σεβροπούλου, καθηγήτρια μουσικής



ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2022  – Πρόγραμμα Παρασκευής 4 Μαρτίου 2022

Διαγωνισμός τραγουδιού-καραόκε  - αποκριάτικη γιορτή  στα τμήματα 

1η -2η – 3η  ώρα:  όλο το σχολείο θα κάνει κανονικά τα μαθήματά του στα τμήματα.

4η ώρα: όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες  της Α΄ τάξης   με ευθύνη των καθηγητών-τριων  που 
έχουν την 4η ώρα θα κατέβουν στην αίθουσα  Πολλαπλών Χρήσεων για να γίνει ο Διαγωνισμός 
τραγουδιού της Α΄ τάξης. Η κριτική επιτροπή  θα ακούσει και θα ψηφίσει για την καλύτερη  
φωνή-παρουσία και οι μαθητές και μαθήτριες για το καλύτερο τραγούδι Οι άλλες τάξεις θα 
κάνουν μάθημα ή εορτή  στα τμήματα.

5η ώρα: όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες  της Β΄ τάξης   με ευθύνη των καθηγητών-τριων  που 
έχουν την 5η ώρα θα κατέβουν στην αίθουσα  Πολλαπλών Χρήσεων για να γίνει ο Διαγωνισμός 
τραγουδιού της Β΄ τάξης. Η κριτική επιτροπή  θα ακούσει και θα ψηφίσει για την καλύτερη  
φωνή-παρουσία και οι μαθητές και μαθήτριες για το καλύτερο τραγούδι. Οι άλλες τάξεις θα 
κάνουν μάθημα ή εορτή  στα τμήματα.

6η ώρα: όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες  της  Γ τάξης   με ευθύνη των καθηγητών-τριων  που 
έχουν την 6η ώρα θα κατέβουν στην αίθουσα  Πολλαπλών Χρήσεων για να γίνει ο Διαγωνισμός 
τραγουδιού της Γ΄ τάξης. Η κριτική επιτροπή  θα ακούσει και θα ψηφίσει για την καλύτερη  φωνή-
παρουσία και οι μαθητές και μαθήτριες για το καλύτερο τραγούδι Οι άλλες τάξεις θα κάνουν 
μάθημα ή αποκριάτικη γιορτή  στα τμήματα.

7η ώρα οι διαγωνιζόμενοι μαθητές -μαθήτριες  θα μαζευτούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
όπου θα γίνει ο τελικός διαγωνισμός, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η απονομή των 
βραβείων. 

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΗΦΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΝΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗΣ 

Κριτική επιτροπή: Βάλια Σεβροπούλου, Ευρώπη Ευαγγελοπούλου, Διαλεχτή Μανώλη, Μπιμπίρη 
Βασιλική, Ελεάνα Κεσκίνη. Τα τρία βραβεία (ένα για κάθε τάξη) – υποτροφίες φωνητικής 
προσφέρονται από το  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ το οποίο ευχαριστούμε θερμά και για τον 
εξοπλισμό και την ηχητική κάλυψη του διαγωνισμού. 

Η ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ ΨΗΦΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ  

συμπληρώνοντας μετά τον διαγωνισμό το ψηφοδέλτιο με τα τραγούδια .Τα τρία βραβεία του 
τελικού (ένα για κάθε τάξη) θα είναι ένα εισιτήριο για μουσική παράσταση που θα 
παρακολουθήσουν μαζί με την λέσχη μουσικής. 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ, Ο ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ, ΤΑ ΣΠΡΕΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΡΔΑΚΙΑ.

ΤΑ 5ΜΕΛΗ  ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ 



ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2022 - Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

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

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2022 - Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

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

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
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