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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 

2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K: 

THEATRE DIRECTING TECHNICIAN 
3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε 
θέση να: 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Περιγράφει τις βασικές αρχές που διέπουν την υποκριτική τέχνη, καθώς και τα κυρίαρχα στυλ υποκριτικής ερμηνείας.  

 Προσδιορίζει βασικές τεχνικές ορθής εκφοράς της ελληνικής γλώσσας και ενσυνείδητης εκφοράς του λόγου εν γένει.  

 Περιγράφει την εξέλιξη των σκηνικών και της ενδυματολογίας ανά τους αιώνες, με ιδιαίτερη έμφαση στο σύγχρονο θέατρο και στη 
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. 

 Περιγράφει τα καλύτερα έργα της παγκόσμιας θεατρικής παραγωγής, μέσα από τη δομή των έργων, τον τρόπο ανάπτυξης των 
χαρακτήρων, το ύφος του λόγου κ.ά. 

 Αναφέρει την ιστορία του ελληνικού και παγκοσμίου θεάτρου, τους κυριότερους θεατρικούς συγγραφείς, καθώς και την εξέλιξη 
της γραφής, της υποκριτικής και της σκηνής. 

 Περιγράφει τα επί μέρους σημεία μιας παράστασης, ούτως ώστε αυτή να είναι λειτουργική. 

 Προσδιορίζει συγκριτικά τα χαρακτηριστικά των παραστατικών τεχνών (θέατρο, όπερα, μιούζικαλ, χορευτική παράσταση κλπ). 

 Περιγράφει τις βασικές αρχές των τεχνικών επικοινωνίας.   

 Προσδιορίζει βασικές αρχές ψυχολογίας και συμπεριφοράς της ομάδας, ώστε να χειρίζεται τις ζώσες δυναμικές σε αυτήν.  

 Ερμηνεύει τη βασική ορολογία της σκηνοθεσίας (τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα). 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Καταγράφει τις ανάγκες μιας θεατρικής παράστασης σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα και στη συνέχεια συμμετέχει μαζί 
με τους υπεύθυνους της παραγωγής στην επιλογή των κατάλληλων συνεργατών και τεχνικών μέσων.     

 Καταρτίζει λεπτομερώς ένα αποδοτικό χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας μιας θεατρικής παράστασης.  

 Προετοιμάζει τους ηθοποιούς για την ορθή απόδοση του ρόλου τους (τόσο σε επίπεδο κίνησης, όσο και σε επίπεδο εκφοράς λόγου 
και απόδοσης συναισθημάτων) ανάλογα με τις απαιτήσεις του θεατρικού έργου.   

 Παρουσιάζει στους ηθοποιούς βασικές τεχνικές εκφοράς λόγους και εξωτερίκευσης συναισθημάτων με τη χρήση του σώματος. 

 Εφαρμόζει ποικίλες σκηνοθετικές τεχνικές ανάλογα με τον τύπο της παράστασης (θεατρικές παραστάσεις για ενηλίκους και παιδιά, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, βαριετέ, σώου, παραστάσεις τσίρκου, 
όπερα, μιούζικαλ, Μουσικό Θέατρο κ.ά.).   

 Επιβλέπει αποτελεσματικά την καλή επιτέλεση μιας θεατρικής παράστασης.  

 Χειρίζεται με άνεση ειδικές εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ.  

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Συνεργάζεται εποικοδομητικά με το δημιουργικό και τεχνικό δυναμικό μιας θεατρικής παραγωγής με στόχο την καλύτερη δυνατή 
απόδοση ενός θεατρικού έργου.  

 Ακολουθεί, στο πλαίσιο της σκηνοθετικής εργασίας, τις αρχές δεοντολογίας του επαγγέλματός του 
 

4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 
3

 

 

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις σε κλειστούς 
και ανοικτούς χώρους, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, βαριετέ, σώου, παραστάσεις τσίρκου, όπερα, μιούζικαλ, μουσικό θέατρο.  
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / 
Α΄ / 5-3-2001), ως ισχύει.  
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5.  Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

 
Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος  Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του 

τίτλου σπουδών/προσόντος  

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία  
https://www.eoppep.gr/ 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία 
https://www.eoppep.gr/ 

 
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών  1  

 
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

 

    Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και 

απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων 
πιστοποίησης (κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10) 

γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων 

πιστοποίησης (επιτυχών / αποτυχών) 

 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1 Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

Ναι Όχι  

Νομική βάση 

Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 

Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης 

 

6. Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος  

 

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. 

Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί στο πιστοποιητικό : 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά 
τον ν.4186/2013) 

 

7. Πρόσθετες πληροφορίες 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1 

Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή  Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ  ή ισότιμο τίτλο σπουδών 
(Επίπεδο 3 ΕΠΠ/EQF) 
Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο 
σπουδών (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)   
 
Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας: 

Υποκριτική, Αυτοσχεδιασμός, ιστορία θεάτρου, Αρχαίο δράμα, Σκηνοθεσία θεάτρου, Αγωγή προφορικού λόγου – Ορθοφωνία, Χορός 
– Κινησιολογία, Μουσική  - Τραγούδι, Σκηνογραφία – Ενδυματολογία, Δραματολογία, Ιστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας, Πρόσληψη 
παραστατικών τεχνών – Σημειολογία παράστασης, Μακιγιάζ, Παραγωγή, Επικοινωνία, Αγγλικά, Χρήση Η/Υ. 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες  για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr 

Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr 
http://europass.eoppep.gr       https://www.eoppep.gr/ 
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