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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

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

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

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

THEATRE - CINEMA ACTING 
3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

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

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Διατυπώνει τις αρχές που διέπουν την υποκριτική τέχνη. 

 Προσδιορίζει τις βασικές περιόδους στην ιστορία της σκηνογραφίας και της ενδυματολογίας.  

 Αναλύει ως ηθοποιός ένα θεατρικό κείμενο σε όλες του τις διαστάσεις, φανερές και κρυφές, από όλες τις 
εποχές του θεάτρου. 

 Περιγράφει τα βασικότερα γεγονότα στην ιστορία του θεάτρου. 

 Εντάσσει το κάθε κείμενο και τον κάθε ρόλο στην εποχή του. 

 Περιγράφει την πρακτική και τις βασικές αρχές που διέπουν την κινηματογραφική τέχνη από τη σκοπιά του 
ηθοποιού. 

 Περιγράφει βασικές έννοιες σκηνοθεσίας.  

 Αναγνωρίζει την τεχνική και το ύφος της δημιουργίας και των δημιουργών του Αρχαίου Δράματος και της 
Κωμωδίας. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Εκφέρει ορθά το λόγο στα Νέα Ελληνικά, εφαρμόζοντας επιτυχώς τις Αρχές Αγωγής Προφορικού Λόγου – της 
Ορθοφωνίας.  

 Αναπτύσσει την αντοχή και την προβολή του λόγου του με τη σωστή χρήση του διαφράγματος. 

 Ανταπεξέρχεται στις ανάγκες κίνησης και χορού ανάλογα με τους ρόλους που του ανατίθενται. 

 Εφαρμόζει τεχνικές μουσικής έκφρασης ανάλογα με τις μουσικές ανάγκες ενός θεατρικού ή 
κινηματογραφικού έργου. 

 Ελέγχει τα υπόλοιπα μέσα έκφρασης εκτός από το λόγο και βρίσκει τρόπους να εξωτερικεύει συναίσθημα με 
τη χρήση του σώματος. 

 Ερμηνεύει ρόλους που του ανατίθενται από οποιοδήποτε ρεπερτόριο.  

 Εφαρμόζει την κατανόηση ενός θεατρικού κειμένου για να ενσαρκώσει σωστά και να εμπλουτίσει το 
χαρακτήρα τον οποίο καλείται να ερμηνεύσει. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Συνεργάζεται εποικοδομητικά μέσα σε αυστηρά χρονικά πλαίσια με το ανθρώπινο δυναμικό μιας θεατρικής ή 
κινηματογραφικής παραγωγής με στόχο την καλύτερη δυνατή μεταφορά ενός σεναρίου στη θεατρική σκηνή 
ή στη μεγάλη οθόνη.    

 Εργάζεται με υπευθυνότητα επιδιώκοντας την αυτογνωσία και την πειθαρχία στην επιτέλεση του έργου 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 στη διαφήμιση, σε ταινίες ή στο 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, Αγωγή Προφορικού Λόγου-Ορθοφωνία, Αυτοσχεδιασμός, Ιστορία Θεάτρου-Κινούμενης Εικόνας, Ιστορία Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, Χορός-Κινησιολογία, Μουσική-Τραγούδι, Ιστορία Σκηνογραφίας, Αρχαίο Δράμα, Δραματολογία, Πρακτική εφαρμογή στην 
ειδικότητα.  

 

 

 
 

 

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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