
ANAMOΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 

(ορθή επανάληψη: Τρίτη 25/4, 15.30) 

Το ΠΠΣ του ΤΘ είναι 5ετές και στοχεύει στη αποτελεσματική εκπαίδευση θεωρητικών και 

καλλιτεχνών του θεάτρου. Το Πτυχίο του ΤΘ είναι ενιαίο, ωστόσο συγκροτείται εσωτερικά με βάση 

ειδικευμένα προγράμματα σπουδών για 4 κατευθύνσεις: τη Δραματολογία-Παραστασιολογία, την 

Υποκριτική, τη Σκηνογραφία-Ενδυματολογία, και τη Σκηνοθεσία. Παράλληλα, παρέχει στους 

αποφοίτους τόσο της θεωρητικής κατεύθυνσης όσο και των καλλιτεχνικών κατευθύνσεων 

εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη κατάρτιση στο πεδίο των θεατροπαιδαγωγικών εφαρμογών.  

Η εκπαιδευτική και ερευνητική φυσιογνωμία του ΤΘ, όπως αποτυπώνεται στον διττό προσανατολισμό 

του τόσο προς τη θεωρία όσο και προς την πρακτική του Θεάτρου, συντονίζεται απολύτως με τα διεθνή 

δεδομένα και καθιστά το ΠΠΣ του «μοναδικό στο πλαίσιο της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης στον 

χώρο του θεάτρου και ένα από τα πιο δυναμικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (Έκθεση Εξωτερικής 

Αξιολόγησης, σ. 7).  

Ως εκ τούτου, η βασική φιλοσοφία του ΠΠΣ παραμένει η ίδια και στο πλαίσιο της Αναμόρφωσης:  

   ➢ παράλληλες κατευθύνσεις με εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών στην κάθε μία 

(Δραματολογία-Παραστασιολογία, Σκηνογραφία, Υποκριτική, Σκηνοθεσία)   

   ➢  συνδυασμός θεωρητικών και καλλιτεχνικών μαθημάτων   

   ➢ εξασφάλιση θεατροπαιδαγωγικής κατάρτισης για όλους τους φοιτητές/τριες 

ανεξαρτήτως κατεύθυνσης   

  

Ωστόσο, η εμπειρία διδασκόντων και διδασκομένων από το τρέχον ΠΠΣ μάς έχει οδηγήσει στις εξής 

διαπιστώσεις:   

   ➢  Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου (63 μαθήματα, συν διπλωματική 

εργασία) είναι πολύ μεγάλος: πρβλ. τους αντίστοιχους δείκτες για το Τμήμα Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνων (42-49) και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (57).  

   ➢  Ο μεγάλος αριθμός μαθημάτων συγκροτεί ένα εξαιρετικά ‘βαρύ’ πτυχίο. Η στενή 

παρακολούθηση των φοιτητών από τους διδάσκοντες, που οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό 

τους, μας δείχνει ότι ακόμη και οι πιο συνεπείς φοιτητές δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους στον προβλεπόμενο χρόνο.   

   ➢  Ο αριθμός των ECTS ανά μάθημα (4,5 ECTS) χρειάζεται αναπροσαρμογή, για δύο 

βασικούς λόγους:  

–  Προκειμένου να εξορθολογιστεί το μαθησιακό φορτίο τους (τα μαθήματα του ΠΠΣ μας δεν είναι 

λιγότερο απαιτητικά από μαθήματα άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ που πιστώνονται με 5 και, συχνά, 

με 6 ECTS)   

–  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εναρμόνισή τους με τις πρακτικές που ισχύουν για τα ΠΠΣ των 

περισσοτέρων άλλων Τμημάτων των ελληνικών αλλά και ευρωπαϊκών ΑΕΙ. Η εναρμόνιση αυτή θα 

διευκολύνει την κυκλοφορία των φοιτητών/τριών, καθώς θα επιτρέψει την ‘ευλύγιστη’ και 

δικαιότερη πίστωση μαθημάτων που προσφέρονται εκτός του ΤΘ.   

Δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός ECTS του Πτυχίου πρέπει να παραμείνει ο ίδιος (300), 

είναι αναγκαστικό να μειωθεί ο συνολικός αριθμός μαθημάτων.  

   ➢  Σε σύγκριση με τις καλλιτεχνικές κατευθύνσεις, που έχουν προαπαιτούμενα μαθήματα και 

υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, η κατεύθυνση της Δραματολογίας- Παραστασιολογίας είναι 

εκπαιδευτικά λιγότερο ‘εντατική’. Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο στην περίπτωση της Γενικής 

Κατεύθυνσης (όπου οι φοιτητές/τριες δεν παρακολουθούν κανένα οργανωμένο προγραμμα 

μαθημάτων).   



➢ Χρειάζεται ενίσχυση το πρακτικό σκέλος των θεατροπαιδαγωγικών μαθημάτων.  

 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις μάς οδηγούν σε μια αναμόρφωση του ΠΠΣ, με τους εξής βασικούς άξονες:  

• Αναπροσαρμογή των ECTS από 4,5 σε 5 στα υποχρεωτικά μαθήματα και τα επιλεγόμενα μαθήματα 

Κατεύθυνσης. Παράλληλα, αλλάζει κατά τι ο υπολογισμός των ECTS: από 27 ώρες/ECTS σε 

25 ώρες/ECTS. Αυτό γίνεται για να εξορθολογιστεί τόσο ο υπολογισμός του εργασιακού 

φόρτου, όσο και η μετάβαση από το υπάρχον ΠΠΣ στο αναμορφωμένο.  

• Μείωση του συνολικού αριθμού των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου: από 63 σε 

58. Ο συνολικός αριθμός ECTS του πτυχίου παραμένει ίδιος: 300 ECTS (σημειωτέον ότι ο 

αριθμός αυτός είναι ανελαστικός).  

• Μείωση των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής από 5 σε 4.   

• Ενίσχυση της κατεύθυνσης της Δραματολογίας-Παραστασιολογίας και παράλληλη κατάργηση της 

Γενικής Κατεύθυνσης.   

• Εισαγωγή ενός σεμιναρίου των 2 ECTS με αντικείμενο την εισαγωγή στη γραπτή  επιστημονική 

εργασία    

• Αναμόρφωση των μαθημάτων της Παιδαγωγικής Επάρκειας με ενίσχυση της πρακτικής 

εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών, μέσα από τη συνάρτηση των παραπάνω τριών 

εργαστηριακών μαθημάτων με τα τρία μαθήματα της Παιδαγωγικής του θεάτρου.   

 

Πιο συγκεκριμένα:  

➢ Μειώνεται ο αριθμός των υπαρχόντων υποχρεωτικών μαθημάτων από 22 σε 27, με παράλληλη 

αναπροσαρμογή των ECTS τους από 4,5 σε 5 (η αύξηση αυτή  δικαιολογείται από τη σχετική 

κατανομή ωρών απασχόλησης στις καρτέλες των μαθημάτων στο σύστημα της ΜΟΔΙΠ).  
Ειδικότερα, καταργούνται τα μαθήματα: «Ιστορία Παγκοσμίου θεάτρου ΙV και V» (με ταυτόχρονη 

ριζική αναθεώρηση του περιεχομένου των «Ιστορία Παγκοσμίου Θέατρου Ι-ΙΙΙ), «Κείμενα θεωρίας 

θεάτρου ΙΙ» (με ταυτόχρονο ριζική αναθεώρηση του περιεχομένου τους στο καινούργιο μάθημα 

«Κείμενα Θεωρίας Θεάτρου»), «Στοιχεία υποκριτικής», «Στοιχεία Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας».   

 

➢ Προστίθενται 3 Εργαστήρια των 2 ECTS/καθένα, υποχρεωτικά για όλες τις κατευθύνσεις, τα οποία 

αφορούν θεατροπαιδαγωγικές εφαρμογές (τεχνικές εμψύχωσης, ενδυνάμωσης της συμμετοχικότητας 

και της συλλογικότητας, σχεδιασμός και εφαρμογή ασκήσεων πεδίου σε σχολεία, μουσεία, βιβλιοθήκες 

κλπ). 

 

➢ Προστίθεται ένα Σεμινάριο των 2 ECTS με αντικείμενο την «Εισαγωγή στη γραπτή επιστημονική 
εργασία». Το σεμινάριο αυτό αντικαθιστά το υπάρχον μάθημα με τον ίδιο τίτλο, γιατί κρίνουμε ότι 

αυτή η μετατροπή εξυπηρετεί καλύτερα τις εκπαιδευτικές ανάγκες και στόχους του μαθήματος.  

➢ Αναμορφώνεται ριζικά το περιεχόμενο του υποχρεωτικού μαθήματος «Εισαγωγή στην τέχνη του 

θεάτρου», ώστε να συνδυάζει θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακά μαθήματα θεατρικής 

πρακτικής.    

➢ Μειώνεται ο αριθμός των επιλεγομένων μαθημάτων από 27 σε 24, με παράλληλη  αναπροσαρμογή 

των ECTS τους από 4,5 σε 5. Ειδικότερα για τα καλλιτεχνικά μαθήματα, σημειώνουμε ότι η 

αναπροσαρμογή των ECTS κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αποτυπώσει πιο αποτελεσματικά τον 

χρόνο της αυτόνομης εργασίας των φοιτητών (ώρες δοκιμών για την προετοιμασία παραστάσεων, ώρες 

αυτόνομης απασχόλησης σε εργαστήρια σχεδίου και κατασκευών). 

➢  Ο ελάχιστος (αλλά όχι ο μέγιστος) αριθμός των επιλεγομένων κατεύθυνσης για τις καλλιτεχνικές 



κατευθύνσεις μειώνεται από 22 σε 18.  

➢  Διαμορφώνεται προγραμμα 18 μαθημάτων κατεύθυνσης για την κατεύθυνση Δραματολογίας-

Παραστασιολογίας, με βάση την αναμόρφωση 12 υπαρχόντων μαθημάτων σε μαθήματα 

σεμιναριακού χαρακτήρα (κλειστός αριθμός φοιτητών, υποχρεωτικές παρκαολουθήσεις και εργασίες), 

και την εισαγωγή προαπαιτούμενου μάθημα κατεύθυνσης («Εισαγωγή στο θέατρο του Σαιξπηρ», β 

εξ.), σε αντιστοιχία με τα προαπαιτούμενα των καλλιτεχνικών κατευθύνσεων   

 

➢  Το Πρόγραμμα μαθημάτων της Παιδαγωγικής Επάρκειας διαμορφώνεται ως εξής:  

  α. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής: «Στοιχεία Παιδαγωγικής» και «Εισαγωγή στην ψυχολογία 

των ομάδων» (2Χ5 ECTS)  

  β. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας: «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική του θεάτρου», 

«Παιδαγωγική του θεάτρου: Η θεατρική αγωγή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση», 

«Παιδαγωγική του θεάτρου: θεατροπαιδαγωγικές παρεμβάσεις σε κοινωνικούς και πολιτιστικους 

φορείς» (3X5 ECTS)  

  γ. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση: «Εργαστήρια θεατροπαιδαγωγικών εφαρμογών Ι-

ΙΙΙ» (3X2 ECTS)  

Σύνολο ECTS μαθημάτων ΠΕ: 31.  

 

Μεταβατικές διατάξεις 

Το νέο ΠΠΣ θα ισχύσει για τους εισακτέους του 2017-18. Οι παλαιότεροι φοιτητές θα συνεχίσουν να 

παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του 2010-11. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα μεταβατικών 

διατάξεων.  

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ) 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΔΠ0100)   

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΓΠ0100) 

3. ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΕ0200)  

4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ι  (ΣΤ0201)  

5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΙ (ΣΤ0202) 

6. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ι (ΣΤ0101) 

7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΙ (ΣΤ0102) 

8. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΙΙ (ΣΤ0103) 

9. ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ Ι (ΡΧ0101) 

10. ΤΟ  ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙ (ΡΧ0102) 

11. ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Ι (ΔΠ0301) 

12. ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΔΠ0302) 

13. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΓΠ0200) 

14. KEIMENA ΘΕΩΡΙΑΣ (θθ0600)  

15. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΠ0400)   

16. ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ (ΘΘ0202) 

17. ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (ΥΣ0200)  

18. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΣΓ0100) 



19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΣΓ0200) 

20. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΦΡ0203) 

21. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΦΡ0204)  

22. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΦΡ0205) 

23. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι (EΡ0201) 

24. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ (ΕΡ0202) 

25. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙΙ (ΕΡ0203) 

26. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΜ0101) 

27. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΞΓ0101) 

28. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΞΓ0102) 

29. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ (ΞΓ0103) 

30. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΞΓ0104) 

 

[Σημείωση: τα μαθήματα του Παγκοσμίου Θεάτρου μειώνονται από 5 σε 3, με ταυτόχρονη ριζική 
αναθεώρηση του περιεχομένου τους. Αντιστοίχως και για τα μαθήματα των Κειμένων Θεωρίας 

Θεάτρου]. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

Η ολοκλήρωση της κατεύθυνσης απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση τουλάχιστον 18 μαθημάτων από 

τα προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα της κάθε κατηγορίας. 

 

 

Ι. Κατεύθυνση Δραματολογίας-Παραστασιολογίας 

 

[Τα μαθήματα αυτής της κατηγορίας διαφοροποιούνται από το ένα ακ. έτος στο άλλο: κάποια ενδέχεται 

να μην προσφερθούν σε κάποιο έτος, ενώ μπορεί να προστεθούν στον κατάλογο νέα, ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα των διδασκόντων (βλ. εκπαιδευτικές άδειες) και τα επιστημονικά και ερευνητικά 

ενδιαφέροντά τους (αλλά και τη συμμετοχη υποψήφιων διδακτόρων και διδασκόντων από αποσπάσεις). 

Οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν επηρρεάζουν τη φιλοσοφία και την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα του 
προγράμματος: πχ. το ένα έτος μπορεί να προσφερθεί ένα μάθημα για το θέατρο του Ίψεν, το επόμενο 

ένα μάθημα για το θέατρο του Στριντμπεργκ ή του Κλάιστ. Κάθε χρόνο, 12 από το σύνολο των μαθημάτων 
αυτής της κατηγορίας θα διδάσκονται ως σεμιναριακά, αποκλειστικά για τους φοιτητές/τριες της 

κατεύθυνσης Δραματολογίας-Παραστασιολογίας. Τα υπόλοιπα θα είναι ανοιχτά σε όλες τις 

κατευθύνσεις].  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ (ΣΤ0900) (προπαιτούμενο κατεύθυνσης) 

2. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ, Τα θεατρικά 

ποιήματα (ΔΣ401)  

3. ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ – ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΟΙ ΚΩΜΩΔΙΕΣ ΤΟΥ 

ΜΟΛΙΕΡΟΥ) (ΔΡ0121) 

4. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΙΙ (ΔΑ0302)  

5. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΤΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΣΤ0604)  

6. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΛΑΪΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΤΟ 

ΔΥΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 19ος ΑΙΩΝΑΣ (ΣΤ0607)  

7. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΣ (ΓΠ0400)  

8. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΤΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΣΤ0604) - 

9. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ 

ΜΠΕΛ ΕΠΟΚ (ΣΤ0405)  

10. ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ – ΝΕΟΤΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: Η ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΙΨΕΝ (ΔΡ0122)  



11. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ 

ΘΕΑΤΡΟ (ΣΤ0619)  

12. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΑΣ: ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ. ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ (ΔΠ0403)  

13. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ (ΣΤ0617)  

14. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ (17ος-20ός αι.) (ΔΡ0207)  

15. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  

16. ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ι (ΠΡ0301)  

17. ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΙΙ (ΠΡ0302)  

18. ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (ΔΡ0116) 

19. ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΘ0212) (ΔΡ0301)  

20. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡ0101) 

21. ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΝΙΣΛΑΦΣΚΙ ΣΤΟΝ ΚΑΣΤΕΛΟΥΤΣΙ (ΓΠ0702)   

 

 
ΙΙ. Κατεύθυνση Υποκριτικής 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ (ΥΣ0107) (προαπαιτούμενο κατεύθυνσης) 

2. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Ι (ΥΑ0279) 

3. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΙΙ (ΥΑ0280) 

4. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΙII (ΥΑ0281) 

5. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΙV (ΥΑ0282) 

6. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ V (ΥΑ0283) 

7. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ VΙ (ΥΑ0284) 

8. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ VIΙ (ΥΑ0285) 

9. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ VIII (ΥΑ0286) 

10. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΙΧ (ΥΑ0287) 

11. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Χ (ΥΑ0288) 

12. ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΧΙ (ΥΣ0289) 

13. ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΧΟΡΟΣ Ι (ΕΣ0101) 

14. ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΧΟΡΟΣ ΙΙ (ΕΣ0102) 

15. ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΧΟΡΟΣ ΙΙΙ (ΕΣ0103) 

16. ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΧΟΡΟΣ ΙV (ΕΣ0104) 

17. ΞΙΦΑΣΚΙΑ Ι (ΕΣ0109) 

18. ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΙI (ΕΣ0110) 

19. ΦΩΝΗΤΙΚΗ – ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ Ι (ΠΛ0101) 

20. ΦΩΝΗΤΙΚΗ – ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ ΙI (ΠΛ0102) 

21. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (ΜΘ0101) 

22. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΜΘ0110) 

 

 

 

ΙΙΙ. Κατεύθυνση Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας   

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΣΓ0403) (προπαιτούμενο 

κατεύθυνσης) 

2. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι  (ΓΛ0101) 

3. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ: ΧΡΩΜΑ (ΓΛ0203) 

4. ΜΑΚΕΤΑ (ΓΛ0500) 

5. ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΛ0200) 

6. ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ι: ΥΛΙΚΑ (ΓΛ0400) 

7. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΙ: ΧΡΩΜΑ (ΓΛ0401) 

8. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΣΕ0500) 

9. ΚΟΥΚΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ (ΘΣ0200) 



10. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΘΡ0110) 

11. ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ι (ΓΛ0301) 

12. ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (ΓΛ0302) 

13. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ (ΣΓ0405) 

14. ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι-ΑΝΑΛΥΣΗ (ΝΔ0101) 

15. ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΣΥΝΘΕΣΗ (ΝΔ0102) 

16. ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΝΔ0204) 

17. ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΛ0204) 

18. ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ (ΣΚΟ101) 

19. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (ΣΕ0400) 

20. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1: ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

21. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 2: ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ 

(ΣΚ0102) 

22. ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΣΚ0400) 

23. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ (ΣΚ0300) 
24. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ (ΓΛ0201) 

 

 

ΙV. Κατεύθυνση Σκηνοθεσίας 

[Η εισαγωγή στην κατεύθυνση απαιτεί, καταρχάς, την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος κορμού 
«Σκηνοθετικές προσεγγίσεις» του 5ου εξ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται σε μια διαγωνιστική 

εξέταση, που διοργανώνεται αμέσως πρίν από την έναρξη του 6ου εξ.: οι υποψήφιοι/ες καλούνται να 
παρουσιάσουν τρίλεπτες σκηνοθετικές προτάσεις, με βάση τις οποίες αξιολογούνται και επιλέγονται οι 

φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης] 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ (ΣΤ0900) (προπαιτούμενο κατεύθυνσης) 

2. ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Ι (ΠΡ400) 

3. ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΙΙ (ΠΡ0401) 

4. ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΙΙΙ (ΠΡ0402) 

5. ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΙV (ΠΡ0403) 

6. ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ι (ΠΡ0301)  

7. ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΙΙ (ΠΡ0302)  

8. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ Ι (ΑΔ0301)  

9. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΘΡ0110) 

10. ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ι (ΓΛ0301) 

11. Ένα μάθημα από τα εξής:  

– ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (ΔΡ0116) ή  

– ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΘ0212) ή  

– ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΔΡ0301) 

12-13. Δύο μαθήματα από τα εξής:  

– ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡ0101) ή  

– ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΔΠ0403) ή  

– ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ: ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΓΠ0701)  ή  

– ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ (ΘΘ0211)  ή  

– ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΝΙΣΛΑΦΣΚΙ ΣΤΟΝ ΚΑΣΤΕΛΟΥΤΣΙ 

(ΓΠ0702)  

  

Στο πρόγραμμα της Σκηνοθεσίας πιστώνονται συμπληρωματικά και 5 επιπλέον μαθήματα ανάλογα με 

την κατεύθυνση από την οποία προέρχεται ο φοιτητής/η φοιτήτρια: δηλαδή, είτε 5 μαθήματα από τον 

κύκλο μαθημάτων της Δραματολογίας-Παραστασιολογίας, είτε 5 μαθήματα από τον κύκλο μαθημάτων 

της Υποκριτικής, είτε 4 μαθήματα από τον κύκλο μαθημάτων της Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας. 

Τέλος, απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ενός, τουλάχιστον, μαθήματος Υποκριτικής (Ι-ΧΙ).  

 

 



V. Επιλεγόμενα μαθήματα ανοιχτά σε όλες τις κατευθύνσεις 

 

➢ Θεωρητικά μαθήματα 

[Τα μαθήματα αυτής της κατηγορίας διαφοροποιούνται από το ένα ακ. έτος στο άλλο: κάποια 

ενδέχεται να μην προσφερθούν σε κάποιο έτος, ενώ μπορεί να προστεθούν στον κατάλογο νέα, 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων (βλ. εκπαιδευτικές άδειες) και τα επιστημονικά 
και ερευνητικά ενδιαφέροντά τους (αλλά και τη συμμετοχη υποψήφιων διδακτόρων και 

διδασκόντων από αποσπάσεις. Επιπλέον, προσφέρονται ως μαθήματα ανοιχτά προς όλες τις 
κατευθύνσεις και όσα μαθήματα Δραματολογίας-Παραστασιολογίας δεν διδάσκονται ως 

σεμιναριακά]. 

 

1. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ Ι (ΑΔ0301)  

2. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΤΑ ΣΑΙΞΠΗΡΙΚΑ ΣΟΝΕΤΑ (1609) 

3. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΣΤ0406)   

4. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΘΕΑΤΡΟ (19ος 
αι.)  (ΣΤ0618)  

5. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΣΤ0406)  

6. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΙΡΑΝΤΕΛΟ (ΘΘ0209)  

7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΥΛ (ΘΡ0600) 

8. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ (ΘΡ0700) 

 

➢ Καλλιτεχνικά μαθήματα 

 

9. ΠΛΑΣΤΙΚΗ Ι: ΥΛΙΚΑ (ΓΛ0400)  

10. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΙ: ΧΡΩΜΑ (ΓΛ0401) 

11. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΘΡ0110) 

12. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ (ΣΓ0405) 

13. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΣΕ0500) 

14. ΚΟΥΚΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ (ΘΣ0200) 

 

➢ Πρακτική άσκηση 

 

15. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΔΠ0402) 

 

 

VI. Ελεύθερες επιλογές 

 

Τα μαθήματα του ΠΠΣ συμπληρώνονται με 4 μαθήματα Ελεύθερων Επιλογών, τα οποία οι 

φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέξουν από οποιοδήποτε Τμήμα του ΑΠΘ (ή και από το ΤΘ).  

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 

Η διπλωματική εξέταση έχει δύο σκέλη: 

α) μία διπλωματική εργασία, θεωρητικού ή καλλιτεχνικού χαρακτήρα, ή μία γραπτή εξέταση σε 

ειδικό θέμα επιλογής του φοιτητή/τριας 

και 

β) μία δημόσια διάλεξη-μάθημα. 

Το θέμα της διάλεξης μπορεί να είναι συναφές με το θέμα της εργασίας, ή και ανεξάρτητο από αυτό. 

 

 

 


