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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2022 

 
Σύμφωνα με την 2η  απόφαση της 29ης /8.7.2021  Προσωρινής Συνέλευσης 
Τ.Π.Ψ.Τ. 
 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
 
Το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Τ.Π.Ψ.Τ.) με έδρα το Ναύπλιο, 
ανήκει στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έχει 
ως αποστολή: 
 

1. Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά, καλλιτεχνικά 
και τεχνολογικά αντικείμενα που αφορούν τις παραστατικές τέχνες 
(Επιτέλεση, Χορός, Θέατρο) καθώς και τις ψηφιακές τέχνες, με έμφαση 
στη μεταξύ τους σύνδεση καθώς και στη σύνδεση με ποικίλες 
κοινωνικές εφαρμογές, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Η  
Performance, (παράσταση ή εγκατάσταση), ως κατ’ εξοχήν πεδίο 
καινοτομίας στις τέχνες, βρίσκεται στο επίκεντρο των καλλιτεχνικών, 
θεωρητικών, τεχνολογικών και μεθοδολογικών μαθημάτων που 
προσφέρονται στο Τμήμα.  

2. Να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια 
που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους, προκειμένου να είναι σε 
θέση να τεκμηριώνουν, να αναλύουν και να συνθέτουν καλλιτεχνικά 
έργα, εφαρμογές και δράσεις. 

3. Να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την απαραίτητη 
τεχνογνωσία και εξοικείωση με τη χρήση της τεχνολογίας που 
απαιτείται για τις καλλιτεχνικές εφαρμογές στους παραπάνω 
θεματικούς τομείς. 

4. Να παρέχει ειδική́ μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη 
διδασκαλία καλλιτεχνικών αντικειμένων και των καλλιτεχνικών 
τεχνολογικών εφαρμογών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στο πλαίσιο της μη τυπικής και 
της άτυπης εκπαίδευσης. 

Τα πεδία καλλιτεχνικών και τεχνολογικών εφαρμογών στα οποία εστιάζουν οι 
σπουδές στο Τμήμα, είναι τα εξής : 
 

• Σκηνοθεσία και Επιτέλεση 
• Ψηφιακή επιτέλεση και τέχνες 
• Χρήση λογισμικών συστημάτων και τεχνολογίας ψηφιακών τεχνών 
• Χορός και Επιτέλεση 
• Φως, ήχος, σκηνογραφία και νέες τεχνολογίες (Σχεδιασμός και 

υλοποίηση) 
• Σχεδιασμός και παραγωγή ψηφιακού υλικού (Ψηφιακή εμψύχωση, 

Εικονική / Μικτή Πραγματικότητα, Ηλεκτρονικά Παιχνίδια). 
• Ψηφιακές εφαρμογές στη Σκηνοθεσία και την Υποκριτική.   
• Θεωρία της επιτέλεσης και κοινωνικές εφαρμογές (ενδεικτικά: 

ανθρωπολογία του θεάτρου, ακτιβισμός, δια δραστικό και διαδικτυακό 
θέατρο, φεμινιστική και queer θεωρία, εκπαιδευτικές εφαρμογές, 
δημόσιος χώρος, μουσεία.) 

• Δραματουργία της Επιτέλεσης / Δημιουργική γραφή  /  Ψηφιακή 
αφήγηση / Ψηφιακές εκδόσεις. 

 
Οι σπουδές στα αντικείμενα αυτά, αντιμετωπίζουν τις ψηφιακές τεχνολογίες ως 
μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και τις παραστατικές τέχνες ως γόνιμο πεδίο 
σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Κοινό πεδίο αναφοράς, η Performance, ως 
διυποκειμενική εμπειρία και κατασκευή εξετάζεται είτε ως διαδικασία 
παράστασης, είτε ως αποτέλεσμα σύνθεσης και υλοποίησης εγκατάστασης στο 
χώρο μέσω της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας. Στόχος των σπουδών είναι η 
διερεύνηση του θεωρητικού πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται η Performance 
αλλά κυρίως τα πεδία των καλλιτεχνικών και τεχνολογικών εφαρμογών της και 
της αλληλεπίδρασής της με το κοινωνικό περιβάλλον. 
 
Οι σπουδές στο Τμήμα διακρίνονται σε δύο άτυπες κατευθύνσεις: 
 

1. ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 
 
Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την καλλιτεχνική και θεωρητική κατάρτιση των 
φοιτητών/τριών στον τομέα των παραστατικών τεχνών, εστιάζοντας στην παροχή 
γνώσης και την πρακτική γύρω από τα πεδία και τις δυνατότητες της σύνδεσής 
τους με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές και τις νέες τεχνολογίες. Οι απόφοιτοι/ες 
της κατεύθυνσης αυτής θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν (σύλληψη, σύνθεση, 
σκηνοθεσία) ένα επιτελεστικό γεγονός με κέντρο την παράσταση (performance, 
χορός, εφαρμογές πολυμέσων στο θέατρο κ.α.), υλοποιώντας καινοτόμες 
προτάσεις στο πεδίο της καλλιτεχνικής έκφρασης και της εκπαίδευσης.  
 

2. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ  
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Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την καλλιτεχνική, θεωρητική και τεχνολογική 
κατάρτιση των φοιτητών/τριων στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών 
εστιάζοντας στις δυνατότητες σύνδεσής τους με τις παραστατικές τέχνες. Οι 
απόφοιτοι/ες της κατεύθυνσης αυτής συνδυάζουν την καλλιτεχνική κατάρτιση με 
την εμπειρία χρήσης λογισμικών συστημάτων και μηχανημάτων ψηφιακής 
τεχνολογίας. Επομένως, θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν (σύλληψη, ψηφιακός 
σχεδιασμός, σύνθεση, σκηνοθεσία, τεχνική υλοποίηση) μία καλλιτεχνική ψηφιακή 
εφαρμογή (ψηφιακή performance, διαδραστική εγκατάσταση, ψηφιακή 
σκηνογραφία και φωτισμό, video games και εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακή 
αφήγηση, ψηφιακές εκδόσεις κ.α.) αξιοποιώντας τη σύνδεση Performance και 
ψηφιακών τεχνών στο πεδίο της τεχνολογίας, της καλλιτεχνικής έκφρασης και 
της εκπαίδευσης.  
 

ΦΟΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο ΤΠΨΤ ορίζεται κατ’ έτος με σχετική 
Υπουργική Απόφαση. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 αριθμός των 
εισακτέων ορίστηκε στους 140.  

Η ελάχιστη υποχρεωτική́ διάρκεια φοίτησης στο ΤΠΨΤ για τη λήψη του 
πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών 
αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και 
των τεχνών και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών αναγκών της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε σύγχρονες 
καλλιτεχνικές κατευθύνσεις των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών οι 
οποίες συνδέονται με την τέχνη, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και την 
κοινωνία. Οι σπουδές που παρέχει, προετοιμάζουν καλλιτέχνες με εξειδίκευση 
στη σύνδεση των παραστατικών και των ψηφιακών τεχνών μεταξύ τους, την 
χρήση της τεχνολογίας που αναφέρεται σε αυτά τα αντικείμενα, αλλά και με τις 
κοινωνικές συνιστώσες. Τα παραπάνω, συνδυάζονται με την παροχή των 
απαιτούμενων γνώσεων για τη διδασκαλία τους και την εφαρμογή τους σε 
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς και συναφείς δράσεις. 
Αν και η φυσιογνωμία του Τμήματος είναι κυρίως καλλιτεχνική, οι σπουδές 
σ’αυτό, παρέχουν επίσης τεχνολογική κατάρτιση. Σε δεύτερο επίπεδο, παρέχεται 
επίσης θεωρητική κατάρτιση υποβάθρου στα πεδία της θεωρίας των 
Παραστατικών Τεχνών και της θεωρίας των Ψηφιακών μέσων, της ιστορίας της 
Τέχνης, και του Κινηματογράφου, καθώς και ευρύτερα της θεωρίας του 
Πολιτισμού. Παράλληλα, καλλιεργείται η εξοικείωση των σπουδαστών/τριών με 
βασικές αρχές της Ηθικής της Τεχνολογίας αλλά και της Μεθοδολογίας της 
Έρευνας, δεδομένου ότι οι φοιτητές/τριες θα κληθούν στο τέλος των σπουδών 
τους να συντάξουν και να παρουσιάσουν δημόσια, πτυχιακή διάλεξη στο πλαίσιο 
της πτυχιακής τους εργασίας (καλλιτεχνική ή θεωρητική έρευνα). Επιπλέον, κατά 
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τη διάρκεια των σπουδών τους, εκτός από ατομικές και ομαδικές εργασίες 
(καλλιτεχνικές και θεωρητικές), θα παρουσιάζουν εργασίες τους σε δημόσιους 
χώρους καλλιτεχνικών δράσεων (θέατρα, εκθέσεις) καθώς και στο διαδίκτυο.  
Τέλος, σκοπός του Τμήματος είναι η συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών 
Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών αλλά και με άλλα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως το Τμήμα Πληροφορικής. Η συνεργασία 
αυτή εξασφαλίζεται είτε με την αμοιβαία προσφορά μαθημάτων ελεύθερης 
επιλογής, είτε με την πρόβλεψη για από κοινού εκπόνηση πτυχιακών εργασιών.  
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 

Οι πτυχιούχοι του ΤΠΨΤ, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και 
την καλλιτεχνική και τεχνολογική τους εκπαίδευση, έχουν τη δυνατότητα 
επαγγελματικής ενασχόλησης ως καλλιτέχνες επιτελεστικών έργων και 
σχεδιαστές-προγραμματιστές ψηφιακών καλλιτεχνικών εφαρμογών σε φορείς 
του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο 
δραστηριότητας τις παραστατικές και τις ψηφιακές τέχνες, όπως αυτές 
εξειδικεύονται παρακάτω.  

Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή/και ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες. Για τον διορισμό́ στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός 
του πτυχίου είναι και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας το 
οποίο χορηγείται κατόπιν παρακολούθησης των Ειδικών Προγραμμάτων Σπουδών 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, όπως αυτά θα καθορίζονται με σχετική 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τέλος, στους 
αποφοίτους του Τ.Π.Ψ.Τ παρέχεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων 
Πληροφορικής και Υπολογιστών βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου και όπως 
θα εξειδικευθούν  με συγκεκριμένη απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος 
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών. 

Η ενεργή παρακολούθηση και ολοκλήρωση της φοίτησης στο Τμήμα 
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, αναμένεται να έχει τα ακόλουθα μαθησιακά́ 
αποτελέσματα για τους φοιτητές/τριες : 
 

• Να είναι σε θέση να προάγουν την καλλιτεχνική δημιουργία και την έρευνα 
στο πεδίο των Παραστατικών και των Ψηφιακών Τεχνών καθώς και των 
συναφών επιστημονικών και καλλιτεχνικών τομέων με βάση τις σύγχρονες 
εξελίξεις της επιστήμης, της τέχνης και της τεχνολογίας. Να γνωρίζουν 
τόσο τη χρήση της τεχνολογίας των ψηφιακών τεχνών όσο και 
παραδοσιακές και νεωτεριστικές μορφές της πολιτισμικής έκφρασης. Να 
είναι σε θέση να συνδέουν  πολλαπλώς τις Παραστατικές και Ψηφιακές 
Τέχνες με τις κοινωνικές παραμέτρους,  καθώς και με τη διδακτική πράξη 
σε εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς.   

 
• Να έχουν τα εφόδια ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις επιστημονικές και 

καλλιτεχνικές ανάγκες ερευνητικών και καλλιτεχνικών φορέων σχετικών 
με τις Παραστατικές και Ψηφιακές τέχνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
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όπως ερευνητικά, επιστημονικά́ και κοινωνικά́ κέντρα, καθώς και φορείς 
πολιτισμού (Υπουργείο Πολιτισμού, μουσεία και κέντρα τέχνης, 
φεστιβαλικούς θεσμούς, θέατρα, θιάσους, κ.α.), φορείς της περιφέρειας, 
δημοτικές αρχές, ΜΜΕ. 

 
• Να επεξεργάζονται, να προτείνουν και να υλοποιούν κοινωνικές 

εφαρμογές καλλιτεχνικών δράσεων παρεμβαίνοντας δημιουργικά σε 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και χώρους. Να σχεδιάζουν δημιουργικά́ 
εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης μέσω των Παραστατικών και των 
Ψηφιακών Τεχνών για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης ομάδας ανάλογα με 
τα χαρακτηριστικά́ της. 

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι/ες δύνανται να απασχοληθούν στα εξής 
εργασιακά αντικείμενα: 
 
• Σε καλλιτεχνικούς οργανισμούς: Σκηνοθεσία, Χορογραφία, Ερμηνεία, 

Σκηνογραφικό σχεδιασμό επιτελεστικών εφαρμογών (Performance χορού 
και θεάτρου, διαδραστικές παραστάσεις ή εγκαταστάσεις στον σκηνικό και 
τον δημόσιο χώρο, εφαρμογές οπτικών τεχνών, εφαρμογές πολυμεσικού 
υλικού και διαδικτυακών εφαρμογών στις παραστατικές τέχνες). 

• Σε κοινωνικούς φορείς: Υλοποίηση καλλιτεχνικών κοινωνικών 
παρεμβάσεων μέσω επιτελεστικών εφαρμογών (ενδεικτικά: κοινωνικό 
θέατρο, ακτιβισμός, χορός και κοινωνία, διαδραστικό και διαδικτυακό 
θέατρο, performance και δημόσιος χώρος, κ.α.) 

• Σε ιδιωτικούς φορείς ψηφιακών εφαρμογών και καλλιτεχνικούς 
οργανισμούς: Παραγωγή ψηφιακού υλικού (Ψηφιακή εμψύχωση, Animation, 
Video game) - υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών για τις παραστατικές 
τέχνες μέσω της χρήσης της απαραίτητης τεχνολογίας (λογισμικά 
συστήματα και μηχανήματα). 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση εμπειρίας εικονικών περιβαλλόντων.  
 

• Ψηφιακές εφαρμογές στο φωτισμό, τη σκηνογραφία και τον ήχο 
(σχεδιασμός και υλοποίηση). 

• Σχεδιασμός ψηφιακών εκθέσεων, εφαρμογές Δημιουργικής Γραφής σε 
ψηφιακά και επιτελεστικά καλλιτεχνικά έργα, Δραματουργία της 
Επιτέλεσης, ψηφιακές εκδόσεις. 

• Σε εκπαιδευτικούς φορείς: Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων καλλιτεχνικών ψηφιακών εφαρμογών στην 
εκπαίδευση, σε κοινωνικούς/ πολιτιστικούς  φορείς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό και φορείς Τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τη Συνθήκη της Bologna και 
συμμορφώνεται πλήρως με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς-Συσσώρευσης 
Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer Units - ECTS). Η ολοκλήρωση του 
προγράμματος αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 240 ECTS μονάδες και οδηγεί στην 
λήψη ενιαίου πτυχιακού τίτλου. Οι σπουδές στο Τμήμα Παραστατικών και 
Ψηφιακών Τεχνών διαρκούν 8 εξάμηνα. 
 
ΑΤΥΠΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΠΨΤ :   
 

1. ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 
2. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

 
Ειδικότερα : 

• ΔΥΟ ΚΟΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 
• ΕΞΙ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 38 μαθήματα, τα 
οποία διακρίνονται σε: 
 
α) Υποχρεωτικά (Θεωρία και Εφαρμογές) (ΥΠ) (5 ECTS)  
β) Επιλογής (Θεωρία και Εφαρμογές) (ΕΠ) (5 ECTS) 
γ) Επιλογής Κατεύθυνσης (Θεωρία και Εφαρμογές) (ΕΠΚ) (6 ECTS) 
δ) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) (6 ECTS)  

την Πτυχιακή Εξέταση, η οποία περιλαμβάνει δύο φάσεις:  

α) Πτυχιακή Εργασία Ι, (θεωρητικού ή καλλιτεχνικού χαρακτήρα) που 
ολοκληρώνεται με τη συγγραφή της Εργασίας και αντιστοιχεί σε 8 
ECTS και  
β) Πτυχιακή Εργασία ΙΙ που ολοκληρώνεται με τη Δημόσια Διάλεξη, και 
αντιστοιχεί σε 8 ECTS.  

Έτσι η Πτυχιακή Εξέταση, πιστώνεται με 16 ECTS συνολικά και την 
Πρακτική Άσκηση η οποία πιστώνεται με 8 ECTS συνολικά, και αναλύεται 
σε ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι και ΙΙ στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών. 

Όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους, (Υποχρεωτικά και Επιλογής) έχουν 
εισαγωγικό χαρακτήρα και πιστώνονται με 5 ΕCTS.  

Όλα τα μαθήματα, από το 3ο έως και το 8ο εξάμηνο είναι μαθήματα 
εμβάθυνσης και χαρακτηρίζονται από μία κοινή φιλοσοφία η οποία 
προϋποθέτει τον συνδυασμό θεωρίας και πράξης, και διέπει συνολικά την 
ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τ.Π.Ψ.Τ. Λόγω του συνδυαστικού τους 
χαρακτήρα τα μαθήματα πιστώνονται με 6 ΕCTS.  
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ø ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (ΕΞΑΜΗΝΑ 1-2) 

Διδασκαλία κυρίως εισαγωγικών μαθημάτων, κοινών για όλους τους/τις 
φοιτητές/τριες. Κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνει έξι 
μαθήματα εκ των οποίων τα τρία είναι Υποχρεωτικά, και τα τρία Επιλογής. 
(6 Χ 5 ECTS  = 30 ECTS). Σε αυτή τη φάση των σπουδών προσφέρεται ένα 
ευρύ φάσμα μαθημάτων επιλογής το οποίο θα διαμορφώνεται κάθε 
ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, τις ανάγκες 
του Προγράμματος Σπουδών και τη διαθεσιμότητα διδασκόντων.  

Ø ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ (ΕΞΑΜΗΝΑ 3-6) 

Κάθε διδακτικό εξάμηνο (από το 3ο μέχρι και το 6ο) περιλαμβάνει πέντε 
μαθήματα εκ των οποίων τα τρία είναι Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΠΚ) και τα 
δύο Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Κατά τη φάση αυτή των σπουδών, όσα 
μαθήματα έχουν τον χαρακτηρισμό Ι, ΙΙ, ή ΙΙΙ μετά τον τίτλο τους, είναι 
μεταξύ τους προαπαιτούμενα, εκτός από την σειρά των μαθημάτων 
«Επιτέλεση και Κοινωνικές Εφαρμογές I-IV”. Οι φοιτητές/τριες, μπορούν να 
επιλέξουν μαθήματα ΕΕ από οποιαδήποτε από τις δύο άτυπες 
κατευθύνσεις. Επιπλέον, οι φοιτητές  μπορούν να επιλέξουν μαθήματα 
Επιλογής Κατεύθυνσης  (ΕΠΚ) της έτερης κατεύθυνσης από αυτήν που 
έχουν επιλέξει, ως μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής  (ΕΕ). 

Το κάθε εξάμηνο (μέχρι και το 6ο) αντιστοιχεί σε 30 ECTS (5X6 
ECTS)=30 ECTS. 

Ø ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ (ΕΞΑΜΗΝΑ 7-8) 

Το 7o και το 8ο εξάμηνο είναι αφιερωμένα αποκλειστικά σε μαθήματα 
Επιλογής Κατεύθυνσης εξειδικευμένου χαρακτήρα (τρία ανά εξάμηνο) και 
στην εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, ενώ στο διάστημα αυτό οι 
φοιτητές/τριες θα πρέπει να ολοκληρώσουν και την Πρακτική Άσκηση. 
Σύνολο ανά εξάμηνο: 30 ECTS. 

Αναλυτικά:  

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ: (3 Χ 6 + ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 8 + Πρακτική Άσκηση 4 ECTS = 
30 ECTS) 

8o ΕΞΑΜΗΝΟ: (3 Χ 6 + 12 + ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 8 + Πρακτική Άσκηση 4 
ECTS = 30 ECTS) 

Για την εκπόνηση καλλιτεχνικής Πτυχιακής Εργασίας ενθαρρύνονται 
συμπράξεις μεταξύ φοιτητών/τριών διαφορετικών κατευθύνσεων. 
 
Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το Πρόγραμμα Σπουδών 
εξαιρετικά καινοτόμο και φοιτητοκεντρικό, καθώς παρέχει τη δυνατότητα 
στους φοιτητές να δημιουργήσουν μία εξατομικευμένη κατεύθυνση 
σπουδών, η οποία, αν και έχει άτυπο χαρακτήρα δεδομένου ότι παρέχεται 
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ενιαίο πτυχίο, ανταποκρίνεται στα δικά τους ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και 
τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις. 
 
Μαθήματα Υποχρεωτικά (Α’ έτους):  6 x 5 ECTS   =  30  ECTS 
Μαθήματα   Επιλογής (Α’ έτους):  6 x  5  ECTS       =  30  ECTS 
Μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης:  18 x 6 ECTS    = 108 ECTS 
Μαθήματα ελεύθερης επιλογής:  8 x 6 ECTS    =  48  ECTS 
 
Πτυχιακή εργασία:     8+8  ECTS        =  16 ECTS 
Πρακτική άσκηση:     4+4 ECTS            =    8 ECTS 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                                                                             = 240 ECTS 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ:  ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 
 
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
1. Εισαγωγή στις παραστατικές τέχνες: Θεωρία και εφαρμογές ΥΠ (5 ECTS) 

(ΕΣΠΑ)  
2. Προγραμματισμός και τέχνη Ι ΥΠ (5 ECTS)  (ΕΣΠΑ) 
3. Ιστορία της Τέχνης ΥΠ (5 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
4. Εισαγωγή στην τεχνολογία  ΕΠ (5 ECTS)  (ΕΣΠΑ) 
5. Εισαγωγή στις βασικές αρχές του σύγχρονου χορού ΕΠ (5 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
6. Σκηνοθετικά Ρεύματα: Θεωρία και εφαρμογές (διδάσκουσα Μ. Κοτζαμάνη, 

κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΠ (5 ECTS) 
7. Ιστορία Τέχνης: Ρομαντισμός – 1945 (διδάσκουσα Α. Μερτύρη, κοινό 

μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΠ (5 ECTS)  
8. Στοιχεία Υποκριτικής: Θεωρία και Πράξη (Διδάσκων Γ. Λεοντάρης, κοινό 

μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΠ (5 ECTS) 
 
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
1. Εισαγωγή στην Επιτέλεση: Θεωρία και εφαρμογές ΥΠ (5 ECTS) (ΕΣΠΑ)   
2. Άνθρωπος και Μηχανή  ΥΠ (5 ECTS) (ΕΣΠΑ)   
3. Μεθοδολογία Ι: Εισαγωγικά στοιχεία για την εκπόνηση γραπτής εργασίας 

(διδ. Γ. Κόνδης) ΥΠ (5 ECTS) 
4. Υποκριτική: από το θέατρο στην performance ΕΠ (5 ECTS) (Π.Δ. 407/80, υπό 

διερεύνηση)  
5. Εισαγωγή στην Εικαστική Επιτέλεση  ΕΠ (5 ECTS)  (υπο διερεύνηση)  
6. Χορός Ι: Χορός και Τεχνολογία: Εργαλεία σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού 

ΕΠ (5 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
7. Το σώμα στις παραστατικές τέχνες: Χορός και Performance ΕΠ (5 ECTS) 

(Π.Δ. 407/80, υπό διερεύνηση) 
8. Εισαγωγή στον σχεδιασμό βίντεο-προβολών στις παραστατικές τέχνες ΕΠ 

(5 ECTS) (Π.Δ. 407/80, υπό διερεύνηση) 
9. Σκηνογραφία και νοηματοδότηση του χώρου στις παραστατικές τέχνες: 

εισαγωγικά στοιχεία ΕΠ (5 ECTS) (Π.Δ. 407/80, υπό διερεύνηση) 
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10. Τεχνικές σωματικού θεάτρου ΙΙ: Από την ουδέτερη μάσκα στην εκφραστική 
μάσκα (διδάσκουσα Α. Βασιλάκου, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΠ (5 ECTS) 

11. Υποκριτική και Κοινωνία Ι: Το Θέατρο του Καταπιεσμένου (διδάσκουσα Χ. 
Ζώνιου, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΠ (5 ECTS) 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 
 
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
  
-Η συνεργασία μεταξύ των τεχνών: Το σύγχρονο συνολικό έργο τέχνης ΕΠΚ (6 
ECTS) (Π.Δ. 407/80, υπό διερεύνηση) 
 
-Παιδαγωγική των Παραστατικών Τεχνών Ι (διδ. Γ. Κόνδης) ΕΠΚ  (6 ECTS) 
 
-Μουσική και Performance ΕΠΚ (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
 
-Πολυμέσα και σκηνοθεσία: Θεωρία και εφαρμογές ΕΠΚ (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
-Περφόρμανς και Χώρος: ο θεατής, ο καλλιτέχνης και ο επιτελεστικός χώρος 
συνάντησής τους ΕΠΚ (6 ECTS) (Π.Δ. 407/80, υπό διερεύνηση) 
 
-Μεθοδολογία ΙΙ: επιστημονική έρευνα και συγγραφή (διδ. Γ. Κόνδης) ΕΠΚ (6 
ECTS) 
 
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
 
-Η Performance στην Ελλάδα ΕΠΚ (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
-Παιδαγωγική των Παραστατικών Τεχνών ΙΙ: Σύγχρονες προσεγγίσεις στις 
παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση (διδ. Γ. Κόνδης) ΕΠΚ (6 ECTS) 
 
-Τεχνικές σωματικού θεάτρου: Aπό τη Βιομηχανική μέθοδο στο θέατρο της 
επιτέλεσης ΕΠΚ (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
 
-Θέατρο της πραγματικότητας: Θεωρία και Εφαρμογές ΕΠΚ (6 ECTS)  
 
ή εναλλακτικά  
 
Υποκριτική και Κοινωνία ΙΙ: το Εθνόδραμα και το Θέατρο-Ντοκουμέντο 
(διδάσκουσα Χρ. Ζώνιου, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) 
 
-Θεωρίες φύλου/σεξουαλικότητας και θεατρική πράξη ΕΠΚ (6 ECTS)  
 
ή εναλλακτικά  
 
Ευρωπαϊκή φιλοσοφία και θέατρο στον 20ο αιώνα (διδάσκων Ε. Πυροβολάκης, 
κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) 
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-Θεωρία Τέχνης και Πολιτισμού ΕΠΚ (6 ECTS) (Π.Δ. 407/80, υπό διερεύνηση) 
 
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
 
-Επιτέλεση, σκηνοθεσία και διαδίκτυο: Θεωρία και εφαρμογές ΕΠΚ (6 ECTS) 
 
-Επιτελεστικές εφαρμογές για παιδιά στην ψηφιακή εποχή ΕΠΚ (6 ECTS)  
 
-Δραματουργία της Επιτέλεσης ΕΠΚ (6 ECTS) 
 
-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΠΤ  (8 ECTS) 
 
-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΠΑ (4 ECTS) 
 
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
-Επιτέλεση και κοινωνικές εφαρμογές ΙV: ακτιβισμός και δημόσια σφαίρα: 
Θεωρία και εφαρμογές ΕΠΚ    (6 ECTS) 
 
-Σύγχρονη χορογραφία και ψηφιακή σκηνογραφική εγκατάσταση ΕΠΚ    (6 
ECTS) 
 
-Συμμετοχική / συλλογική δραματουργία / Ο περφόρμερ δραματουργός : 
Θεωρία και εφαρμογές ΕΠΚ  (6 ECTS) 
 
-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ  ΠΤ (8 ECTS) 
 
-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ  ΠΑ (4 ECTS) 
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2 : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 
 
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
  
-Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου Ι ΕΠΚ (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
-Τα Πολυμέσα στις Παραστατικές Τέχνες με έμφαση στη Βίντεο-Τέχνη και 
Performance Art ΕΠΚ  (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
-Παιδαγωγική των Ψηφιακών Τεχνών Ι: Τέχνες και Τεχνολογία στην 
Εκπαίδευση ΕΠΚ (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
 
-Εικαστική επιτέλεση Ι: Θεωρία και εφαρμογές ΕΠΚ (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
-Σύγχρονη τέχνη ΕΠΚ (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
-Εικονική Πραγματικότητα Ι ΕΠΚ (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
 
-Ψηφιακή τεχνολογία και εμψύχωση χαρακτήρων Ι  ΕΠΚ  (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
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-Δημιουργία 3Δ Περιεχομένου ΙΙ ΕΠΚ (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
-Ψηφιακή τεχνολογία και Ηθική ΕΠΚ  (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
 
-Ψηφιακή τεχνολογία και εμψύχωση χαρακτήρων ΙΙ ΕΠΚ (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
-Διάχυτα υπολογιστικά συστήματα ΕΠΚ (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
-Εικονική πραγματικότητα ΙΙ ΕΠΚ  (6 ECTS) (ΕΣΠΑ) 
 
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
 
-Ανάπτυξη εικονικών κόσμων ΕΠΚ  (6 ECTS) 
 
-Η διευρυμένη σκηνογραφία, εικαστική γραφή στις παραστατικές τέχνες ΕΠΚ 
(6 ECTS) 
 
-Φωτισμός IΙΙ: Φωτιστικές Εφαρμογές και παρέμβαση στον δημόσιο χώρο ΕΠΚ  
(6 ECTS) 
 
- ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΠΤ  (8 ECTS) 
 
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΠΑ (4 ECTS) 
 
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ  
 
-Ψηφιακός σχεδιασμός video games ΕΠΚ (6 ECTS) 
 
-Διαδικτυακές εφαρμογές και Performance. ΕΠΚ (6 ECTS) 
 
-Art game και δημόσιος χώρος ΕΠΚ (6 ECTS) 
 
-ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΙΙ  ΠΤ (8 ECTS) 
 
-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ΙΙ  ΠΑ (4 ECTS) 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ου / 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Και για τις δύο κατευθύνσεις  
 
- Μορφολογία, η διαδοχή των στυλ: από την αρχιτεκτονική στο έπιπλο 
(Διδάσκουσα Α. Δημητρουλοπούλου, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΕ (6 ECTS)  
 
Σύγχρονες θεωρίες για την καλλιτεχνική δημιουργία (Διδάσκουσα Α. 
Σπυροπούλου) κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΕ (6 ECTS) 
 
- Κοινωνιολογία των πολιτισμικών θεσμών και οργανισμών (διδ. Γ. Κόνδης) ΕΕ 
(6 ECTS) 
 



Σελ. 14 από 37 

- Θέατρο, Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή (διδάσκουσα Α. Σπυροπούλου, 
κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΕ (6 ECTS) 
 
-Τεχνικές σωματικού θεάτρου Ι: το ποιητικό σώμα του ηθοποιού (διδάσκουσα 
Α. Βασιλάκου, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΕ (6 ECTS) 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4ου / 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Και για τις δύο κατευθύνσεις  
 
- Χορός ΙΙ: Χορός και Κοινωνία  ΕΕ (6 ECTS) (Π.Δ. 407/80, υπό διερεύνηση) 
 
-Ψηφιακή Δημιουργική γραφή, διαδραστική λογοτεχνία, ψηφιακή αφήγηση, 
ψηφιακές εκδόσεις ΕΕ (6 ECTS) (Π.Δ. 407/80, υπό διερεύνηση) 
 
-Εισαγωγή στην έννοια της Αφήγησης / Σενάριο ΕΕ (6 ECTS) (Π.Δ. 407/80, υπό 
διερεύνηση) 
 
- Μουσικές επενδύσεις και συνθετικές πρακτικές σε θεατρικές παραστάσεις 
(Διδάσκων Ν. Μάμαλης, κοινό μάθημα με το ΤΘΣ) ΕΕ (6 ECTS) 
 
-Τεχνικές σωματικού θεάτρου: ο ερμηνευτής στον ανοιχτό χώρο ΕΕ  
(6 ECTS) (Π.Δ. 407/80, υπό διερεύνηση) 
 
- Κριτική Ανάλυση Παραστάσεων (διδάσκουσα Μ. Κοτζαμάνη, κοινό μάθημα με 
ΤΘΣ) EE (6 ECTS) 
 
- Πολιτική Φιλοσοφία και Τέχνη EE (6 ECTS) (υπό διερεύνηση) 
 
Κατάλογος προαπαιτούμενων μαθημάτων 
 
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Εισαγωγή στις 
παραστατικές τέχνες: 
Θεωρία και εφαρμογές 

ΥΠ - 

Προγραμματισμός και 
τέχνη Ι 

ΥΠ - 

Ιστορία της Τέχνης ΥΠ - 
Εισαγωγή στην 
τεχνολογία   

ΕΠ - 

Εισαγωγή στις βασικές 
αρχές του σύγχρονου 
χορού 

ΕΠ - 

Σκηνοθετικά Ρεύματα: 
Θεωρία και εφαρμογές 

ΕΠ - 

Ιστορία Τέχνης: 
Ρομαντισμός – 1945 

ΕΠ - 

Στοιχεία Υποκριτικής: 
Θεωρία και Πράξη 

ΕΠ - 

   
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
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Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Εισαγωγή στην Επιτέλεση: 
Θεωρία και εφαρμογές 

ΥΠ  

Άνθρωπος και Μηχανή   ΥΠ  
Μεθοδολογία Ι: 
Εισαγωγικά στοιχεία για 
την εκπόνηση γραπτής 
εργασίας 

ΥΠ  

Υποκριτική: από το θέατρο 
στην performance 

ΕΠ  

Εισαγωγή στην Εικαστική 
Επιτέλεση   

ΕΠ  

Χορός Ι: Χορός και 
Τεχνολογία: Εργαλεία 
σύνθεσης και 
αυτοσχεδιασμού 

ΕΠ  

Το σώμα στις 
παραστατικές τέχνες: 
Χορός και Performance 

ΕΠ  

Εισαγωγή στον σχεδιασμό 
βίντεο-προβολών στις 
παραστατικές τέχνες 

ΕΠ  

Σκηνογραφία και 
νοηματοδότηση του 
χώρου στις παραστατικές 
τέχνες: εισαγωγικά 
στοιχεία 

ΕΠ  

Τεχνικές σωματικού 
θεάτρου ΙΙ: Από την 
ουδέτερη μάσκα στην 
εκφραστική μάσκα 

ΕΠ  

Υποκριτική και Κοινωνία Ι: 
Το Θέατρο του 
Καταπιεσμένου 

ΕΠ  

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 : ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

 
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Η συνεργασία μεταξύ 
των τεχνών: 
Το σύγχρονο συνολικό 
έργο τέχνης 

ΕΠΚ - 

Παιδαγωγική των 
Παραστατικών Τεχνών Ι  

ΕΠΚ - 

Μουσική και Performance ΕΠΚ - 
 
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Πολυμέσα και 
σκηνοθεσία: Θεωρία και 
εφαρμογές 

ΕΠΚ - 
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Περφόρμανς και Χώρος: 
ο θεατής, ο καλλιτέχνης 
και ο επιτελεστικός 
χώρος συνάντησής τους 

ΕΠΚ - 

Μεθοδολογία ΙΙ: 
επιστημονική έρευνα και 
συγγραφή 

ΕΠΚ Μεθοδολογία Ι: 
Εισαγωγικά στοιχεία για 
την εκπόνηση γραπτής 
εργασίας 

 
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Η Performance στην 
Ελλάδα  

ΕΠΚ - 

Παιδαγωγική των 
Παραστατικών Τεχνών ΙΙ : 
Σύγχρονες προσεγγίσεις 
στις παραστατικές τέχνες 
στην εκπαίδευση  

ΕΠΚ Παιδαγωγική των 
Παραστατικών Τεχνών Ι   

Τεχνικές σωματικού 
θεάτρου : Aπό τη 
Βιομηχανική μέθοδο στο 
θέατρο της επιτέλεσης  

ΕΠΚ - 

 
 
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Θέατρο της 
πραγματικότητας: Θεωρία 
και Εφαρμογές ή 
εναλλακτικά Υποκριτική 
και Κοινωνία ΙΙ: το 
Εθνόδραμα και το 
Θέατρο-Ντοκουμέντο 

ΕΠΚ - 

Θεωρίες 
φύλου/σεξουαλικότητας 
και θεατρική πράξη ή 
εναλλακτικά Ευρωπαϊκή 
φιλοσοφία και θέατρο 
στον 20ο αιώνα 

ΕΠΚ - 

Θεωρία Τέχνης και 
Πολιτισμού  

ΕΠΚ - 

 
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Επιτέλεση, σκηνοθεσία και 
διαδίκτυο: Θεωρία και 
εφαρμογές  

ΕΠΚ - 

Επιτελεστικές εφαρμογές 
για παιδιά στην ψηφιακή 
εποχή  

ΕΠΚ - 

Δραματουργία της 
Επιτέλεσης  

ΕΠΚ - 
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι  ΠΤ - 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι   ΠΑ - 
 
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Επιτέλεση και κοινωνικές 
εφαρμογές IV: ακτιβισμός 
και δημόσια σφαίρα: 
Θεωρία και εφαρμογές  

ΕΠΚ  

Σύγχρονη χορογραφία και 
ψηφιακή σκηνογραφική 
εγκατάσταση  

ΕΠΚ - 

Συμμετοχική / συλλογική 
δραματουργία / Ο 
περφόρμερ 
δραματουργός : Θεωρία 
και εφαρμογές  

ΕΠΚ - 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ   ΠΤ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ    ΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι   
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2 : ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Δημιουργία 3Δ 
Περιεχομένου Ι  

ΕΠΚ - 

Τα Πολυμέσα στις 
Παραστατικές Τέχνες με 
έμφαση στη Βίντεο-Τέχνη 
και Performance Art  

ΕΠΚ - 

Παιδαγωγική των 
Ψηφιακών Τεχνών Ι: 
Τέχνες και Τεχνολογία 
στην Εκπαίδευση  

ΕΠΚ - 

 
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Εικαστική επιτέλεση Ι: 
Θεωρία και εφαρμογές  

ΕΠΚ - 

Σύγχρονη τέχνη   ΕΠΚ - 
Εικονική πραγματικότητα Ι  ΕΠΚ - 
 
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Ψηφιακή τεχνολογία και 
εμψύχωση χαρακτήρων Ι   

ΕΠΚ - 

Δημιουργία 3Δ 
Περιεχομένου ΙΙ  

ΕΠΚ Δημιουργία 3Δ 
Περιεχομένου Ι 

Ψηφιακή τεχνολογία και 
Ηθική  
  

ΕΠΚ - 
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6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Ψηφιακή τεχνολογία και 
εμψύχωση χαρακτήρων ΙΙ  

ΕΠΚ Ψηφιακή τεχνολογία και 
εμψύχωση χαρακτήρων Ι   

Διάχυτα υπολογιστικά 
συστήματα  

ΕΠΚ - 

Εικονική πραγματικότητα 
ΙΙ 

ΕΠΚ Εικονική πραγματικότητα Ι 

 
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Ανάπτυξη εικονικών 
κόσμων  

ΕΠΚ - 

Η διευρυμένη 
σκηνογραφία, εικαστική 
γραφή στις παραστατικές 
τέχνες  

ΕΠΚ - 

Φωτισμός IΙΙ: Φωτιστικές 
Εφαρμογές και 
παρέμβαση στον δημόσιο 
χώρο  

ΕΠΚ  

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι  ΠΤ - 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι   ΠΑ - 
 
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Ψηφιακός σχεδιασμός 
video games  

ΕΠΚ - 

Διαδικτυακές εφαρμογές 
και Performance  

ΕΠΚ - 

Art game και δημόσιος 
χώρος  

ΕΠΚ - 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΙΙ   ΠΤ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ    ΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι   
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3ου/5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Και για τις δύο κατευθύνσεις 

 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Μορφολογία, η διαδοχή 
των στυλ: από την 
αρχιτεκτονική στο έπιπλο 

ΕΕ - 

Κοινωνιολογία των 
πολιτισμικών θεσμών και 
οργανισμών 

ΕΕ - 

Θέατρο, Λογοτεχνία και 
Δημιουργική Γραφή 

  

Τεχνικές σωματικού 
θεάτρου Ι: το ποιητικό 
σώμα του ηθοποιού 

                    ΕΕ  
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4ου/6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Και για τις δύο κατευθύνσεις 

 
Τίτλος μαθήματος Κατηγορία Προαπαιτούμενα 
Χορός ΙΙ: Χορός και 
Κοινωνία   

ΕΕ Χορός Ι: Χορός και 
Τεχνολογία: Εργαλεία 
σύνθεσης και 
αυτοσχεδιασμού 

Ψηφιακή Δημιουργική 
γραφή, διαδραστική 
λογοτεχνία, ψηφιακή 
αφήγηση, ψηφιακές 
εκδόσεις 

ΕΕ - 

Εισαγωγή στην έννοια 
της Αφήγησης / Σενάριο 

ΕΕ  

Μουσικές επενδύσεις και 
συνθετικές πρακτικές σε 
θεατρικές παραστάσεις 

ΕΕ  

Τεχνικές σωματικού 
θεάτρου: ο ερμηνευτής 
στον ανοιχτό χώρο 

ΕΕ  

Κριτική Ανάλυση 
Παραστάσεων 

ΕΕ  

Πολιτική Φιλοσοφία και 
Τέχνη 

ΕΕ  
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1ο εξάμηνο  

Εισαγωγή στις παραστατικές τέχνες: Θεωρία και εφαρμογές  
Εισαγωγή στο σύνθετο φαινόμενο των παραστατικών τεχνών (Θέατρο, Χορός, 
Περφόρμανς), την ιστορία τους, τις μεταξύ τους συνδέσεις και συγγένειες. 
Μελέτη των παραδοσιακών, όσο και των σύγχρονων εκφάνσεών τους, καθώς 
και της εξέλιξής τους. Έμφαση στην έννοια πα-ράστασης, τα χαρακτηριστικά 
και τις λειτουργίες της. Μελέτη των επιδράσεων του χώρου, του χρόνου και 
του σώματος στο πλαίσιο της διαδικασίας της παράστασης. Εφαρμογές της 
γνώσης στον σχεδιασμό και την διαχείριση καλλιτεχνικών έργων. 

Προγραμματισμός και τέχνη Ι  
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις θεμελιώδεις αρχές πληροφορικής και 
τις τεχνικές προγραμματισμού για δημιουργικούς καλλιτέχνες. Το μάθημα δεν 
απαιτεί εμπειρία προγραμματισμού, έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και της κατανόησης του προγραμματισμού με βάση το διαδικαστικό στυλ και 
την εφαρμογή τέτοιων δεξιοτήτων στην τέχνη. Το μάθημα θα αξιοποιεί το 
περιβάλλον ανάπτυξης Processing, ένα προγραμματιστικό περιβάλλον που έχει 
αναπτυχθεί από και για καλλιτέχνες. 

Ιστορία της Τέχνης  
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει το ιστορικό πλαίσιο και τα 
χαρακτηριστικά της ιστορίας τέχνης με έμφαση την μοντέρνα τέχνη (τέλη 
19ου - 1950). Εξετάζεται ο αντίκτυπος του μοντερνισμού στην εξέλιξη των 
τεχνών και των ανθρωπιστικών σπουδών καθώς επίσης δίδεται έμφαση στα 
πεδία της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της αρχιτεκτονικής αναδεικνύο- ντας τα 
μεθοδολογικά και ιστορικά χαρακτηριστικά των ποικίλων καλλιτεχνικών 
ρευμάτων ανά περίοδο, μέσα από μια σειρά σημαντικών δημιουργών, τεχνικών 
και τεχνοτροπιών στις οπτικές τέχνες (τέλη 19ου, αρχές 20ου, Ρώσικη 
πρωτοπορία, μεσοπολεμική περίοδος). 

Εισαγωγή στην τεχνολογία  
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να: εξηγεί βασικές έννοιες 
που αφορούν τα υπολογιστικά συστήματα, να αναγνωρίζει βασικά μέρη της 
αρχιτεκτονικής των υπολογιστών, να γνωρίζει βασικά στοιχεία αποθήκευσης 
και επεξεργασίας δεδομένων, να εξηγεί τις εργασίες που εκτελεί ένα 
λειτουργικό σύστημα, να γνωρίζει βασικά στοιχεία δικτύων και διαδικτύου, να 
γνωρίζει βασικές αρχές προγραμματισμού και να μπορεί να δημιουργήσει μια 
απλή ιστοσελίδα. 

Εισαγωγή στις βασικές αρχές του σύγχρονου χορού  
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την εμφάνιση του μοντέρνου και 
σύγχρονου χορού και πώς αυτός συνδέθηκε με την εξέλιξη της κοινωνίας και 
με τις διάφορες φάσεις του κοινωνικού, πολιτικού και καλλιτεχνικού 
γίγνεσθαι. Στο μάθημα αναλύονται στοιχεία της εμφάνισης και εξέλιξης του 
μοντέρνου και σύγχρονου χορού στις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες 
μας. Γίνεται αναφορά στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις των 
αρχών του 20ού αιώνα, καθώς και στο ενδιαφέρον της επιστήμης για τον 
ανθρώπινο ψυχισμό και πώς όλα αυτά επηρέασαν βαθιά τους καλλιτέχνες της 
εποχής. Επίσης περιγράφονται οι πρωτοπόροι και η εξέλιξη του 
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μοντέρνου/σύγχρονου και μεταμοντέρνου χορού καθώς και οι θεωρητικές και 
φιλοσοφικές αρχές που ανέπτυξαν οι ίδιοι οι δημιουργοί στην Ευρώπη και την 
Αμερική μέχρι σήμερα. Τέλος, δίνεται έμφαση στις σύγχρονες θεωρίες που 
συνδέθηκαν με τον σύγχρονο χορό, καθώς και στη σχέση του με τις άλλες 
τέχνες. 

Σκηνοθετικά Ρεύματα: Θεωρία και εφαρμογές 
Το μάθημα αυτό εξετάζει την ιστορική εξέλιξη της τέχνης της σκηνοθεσίας με 
ιδιαίτερη έμφαση στους δημιουργούς του πρώτου μισού του 20ου αιώνα.  
Παράλληλα, το μάθημα ευαισθητοποιεί τους φοιτητές ως προς την φύση της 
τέχνης της σκηνοθεσίας, παρουσιάζοντας τους μια πολυμορφία προσεγγίσεων 
ως προς το τι συνιστά σκηνική τέχνη.  Θα ερευνήσουμε σκηνικά ρεύματα 
όπως η αληθοφάνεια, ο συμβολισμός, ο εξπρεσιονισμός, το θέατρο με 
εικαστικές καταβολές, καθώς και το πολιτικό θέατρο.  Η μελέτη σκηνοθετών 
εστιάζει στην μελέτη χαρακτηριστικών παραστάσεων και υποστηρίζεται από 
οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και κείμενα των σκηνοθετών.  Οι σκηνοθέτες 
που θα μας απασχολήσουν συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους Α. Antoine, 
C. Stanislavsky, A. Appia, M. Reinhardt και E. Piscator.   

Ιστορία Τέχνης: Ρομαντισμός - 1945 
Μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να κατανοήσει 
το ρόλο και τη δυναμική των καλλιτεχνικών κινημάτων τα οποία συνδέονται με 
τις τάσεις, τους πειραματισμούς και τους προβληματισμούς που διατρέχουν 
το χώρο των εικαστικών και των εφαρμοσμένων τεχνών στο δυτικό κόσμο, 
από τη Γαλλική Επανάσταση έως και τα μέσα του 20ου αιώνα. Ειδικότερα 
εξετάζονται: ο Ρομαντισμός, ο Ρεαλισμός, ο Ιμπρεσιονισμός και η μετεξέλιξή 
του σε περισσότερο αυτόνομες εκφραστικές τοποθετήσεις, ο Συμβολισμός και 
η Art Nouveau στις κατά τόπους εκδοχές της, ο Φωβισμός, ο Γερμανικός 
Εξπρεσιονισμός («Γέφυρα» και «Γαλάζιος Ιππότης»), ο Κυβισμός, ο 
Φουτουρισμός, η Ρωσική Πρωτοπορία και ο Κονστρουκτιβισμός, το Dada, το 
De Stijl, το Bauhaus, η Νέα Αντικειμενικότητα και ο Βερισμός, η Μεταφυσική 
Ζωγραφική και ο Σουρεαλισμός. 

Στοιχεία Υποκριτικής: Θεωρία και Πράξη 
Το μάθημα έχει κυρίως μορφή πρακτικής εξάσκησης και χαρακτήρα 
εισαγωγικό. Στόχοι του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τα βασικά ρεύματα 
και τις τεχνικές της διδακτικής της υποκριτικής τέχνης σε πρακτικό επίπεδο, η 
εξάσκηση των φοιτητών στη δημιουργία συνθηκών εγρήγορσης απέναντι στα 
πάσης φύσεως ερεθίσματα που δίνονται από το εξωτερικό περιβάλλον, το 
σκηνικό χώρο και τους συμπαίκτες. Η διαρκής εγρήγορση αποτελεί τη βάση 
για τη δημιουργική σωματική παρουσία του ηθοποιού πάνω στη σκηνή. Οι 
φοιτητές εξασκούνται στο να καλλιεργούν συνειδητά και συστηματικά τις 
πέντε αισθήσεις με στόχο την αποφυγή της σκηνικής εσωστρέφειας. Μέσα 
από το μάθημα αυτό στόχος είναι οι φοιτητές να μάθουν να βρίσκονται 
διαρκώς εν εγρηγόρσει και να επινοούν συνεχώς συγκεκριμένα «σημεία 
αυτοσυγκέντρωσης» όχι στρέφοντας τον εαυτό τους προς τα μέσα (αυτό 
οδηγεί στην απομόνωση) αλλά μετατρέποντάς τον σε ευαίσθητο δέκτη της 
παραμικρής λεπτομέρειας του κόσμου που τους περιβάλλει. Θα πρέπει τέλος, 
είτε μιλούν είτε κινούνται, να μάθουν να είναι απολύτως συγκεκριμένοι στην 
απεύθυνση και στους στόχους τους. Να αναζητούν το απλό. Να επιδιώκουν 
σωματικά την συγκεκριμένη «πράξη».  
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2ο εξάμηνο  

Εισαγωγή στην Επιτέλεση: Θεωρία και εφαρμογές  
Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές 
αρχές της θεωρίας της επιτέλεσης (performance), νοούμενη τόσο ως 
καλλιτεχνική έκφραση όσο και ως μέσο κατανόησης των πολιτισμικών, 
πολιτικών και κοινωνικών διεργασιών. Η νέα έννοια της επιτέλεσης, όπως αυτή 
εξετάζεται κυρίως από τους Erika Fischer-Lichte και τον Richard Schechner, δεν 
αφορά μόνο τις παραστατικές τέχνες αλλά καλύπτει ένα ευρύ πεδίο 
επιτελεστικών εκδηλώσεων της κοινωνίας και του πολιτισμού, ξεπερνώντας τα 
όρια μεταξύ τέχνης και ζωής, μεταξύ θεωρίας και πράξης. Η εμφάνιση πολλών 
θεωρητικών-καλλιτεχνών όπως οι Richard Schechner, Laurie Anderson, Meredith 
Monk, Hélène Cixous, Jean-Luc Godard, Jérôme Bel, Orlan, Anne Teresa de 
Keersmaeker, στα τέλη του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα σηματοδοτεί τη 
λεγόμενη «επιτελεστική στροφή», όπως την ορίζει η Erika Fischer-Lichte. Η 
ψηφιακή εποχή ανοίγει ακόμα περισσότερα πεδία της επιτέλεσης η οποία 
εισέρχεται στο λεγόμενο «ψηφιακό παράδειγμα». Το μάθημα επίσης 
ακολουθείται από συγκεκριμένες εφαρμογές των φοιτητών-φοιτητριών, οι 
οποίοι/ες μαθαίνουν να λειτουργούν ως θεωρητικοί-καλλιτέχνες. 

Άνθρωπος και Μηχανή  
Το μάθημα ασχολείται με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδραστικών 
προϊόντων και συστημάτων που υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους 
ανθρώπους σε καθημερινές δραστηριότητες με έμφαση στις παραστατικές 
τέχνες, καθώς και με την μελέτη των σχετικών φαινομένων που προκύπτουν 
από την διαδικασία. Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι 
σε θέση να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά αντίληψης, πρόσληψης και 
επεξεργασίας πληροφορίας του ανθρώπου. Επίσης να γνωρίζει τα βασικά 
χαρακτηριστικά εργονομίας και σχεδιασμού μηχανών. Τέλος, να σχεδιάζει 
διαδραστικά συστήματα με έμφαση σε συστήματα που σχετίζονται με τις 
παραστατικές τέχνες. 

Μεθοδολογία Ι: Εισαγωγικά στοιχεία για την εκπόνηση γραπτής εργασίας  
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/-τριες να γνωρίσουν και να 
κατανοήσουν βασικές αρχές και μηχανισμούς οργάνωσης ενός θεματικού 
υλικού, μετατροπής των πληροφοριών σε συνεκτικό κείμενο και παρουσίασής 
του.  Η απλούστερη μορφή της διαδικασίας αυτής είναι μια εργασία 
μαθήματος. 

Υποκριτική: από το θέατρο στην performance 
Το μάθημα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και εξετάζει την Υποκριτική τέχνη ως 
βασική παράμετρο των Παραστατικών Τεχνών οι οποίες παράγουν «σκηνικά 
γεγονότα» εντός των ορίων της σκηνής ή στον δημόσιο χώρο. Η Υποκριτική 
τέχνη και οι βασικές λειτουργίες του ηθοποιού προσεγγίζονται τόσο μέσα από 
την ιστορικότητά τους όσο και με την παρουσίαση των βασικών τεχνικών, 
εννοιών και θεωριών της Υποκριτικής και της εκπαίδευσης του ηθοποιού αλλά 
και τα σκηνοθετικά ρεύματα με τα οποία συνδέθηκαν αυτές κατά τη διάρκεια 
του 20ου και του 21ου αιώνα. Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται επίσης η 
διάκριση ανάμεσα στην Υποκριτική ως τέχνης του θεάτρου και στις 
λειτουργίες του ηθοποιού κατά την περίοδο του μεταμοντερνισμού και του 
μεταδραματικού θεάτρου. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται οι διαφορές 
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ανάμεσα στον παραδοσιακό ηθοποιό και τον performer ως καλλιτεχνικού 
συντελεστή του συνολικού έργου τέχνης. Επίκεντρο αυτής της προσέγγισης 
αποτελεί το σώμα του ηθοποιού/perfomer σε σύνδεση και με τις ποικίλες 
αλληλεπιδράσεις του σύγχρονου χορού με την υποκριτική. Τέλος, οι 
φοιτητές/τριες θα δοκιμάσουν ασκήσεις προερχόμενες από διάφορες σχολές, 
προκειμένου να γνωρίσουν τις διαφορές τους όχι μόνο θεωρητικά αλλά και 
βιωματικά, καθώς και να εξοικειωθούν με τις προσωπικές εκφραστικές τους 
ικανότητες. 

Εισαγωγή στην Εικαστική Επιτέλεση  
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει σε εισαγωγικό πλαίσιο τις μορφές 
σύνδεσης των εικαστικών τεχνών με την έννοια της εικαστικής επιτέλεσης 
(performance art) αλλά και να διερευνήσει τη έννοια της επιτελεστικότητας 
(performativity) ως εγγενούς συστατικού των σύγχρονων μορφών εικαστικής 
έκφρασης. Το μάθημα αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά της επιτελεστικής 
τέχνης, εστιάζοντας στην σχέση της με τα στοιχεία των αισθήσεων, του 
χρόνου, της επανάληψης, του (δημόσιου) χώρου, του μέρους, των 
αντικειμένων, του σώματος και ποικίλων τεχνολογικών μορφών, μέσα από μια 
ιστορική προοπτική επιλεγμένων καλλιτεχνικών παραδειγμάτων και περιόδων. 
Ως εκ τούτου, δίδεται έμφαση στην σχέση ιδέας, επιτελεστικής πράξης και 
τεχνολογικής τεκμηρίωσης μέσα από μια σειρά προσεγγίσεων (performance για 
κάμερα, βίντεο-τέχνη και performance, performance-εγκατάσταση-τεχνολογία 
κ.α.), ερευνώντας τόσο εφήμερες (σχέση με τοποειδικές τέχνες) όσο και 
καταγεγραμμένες οπτικοακουστικές μορφές αυτής της τέχνης στον δημόσιο 
χώρο της πόλης του 20ου και 21ου αιώνα (η περιπατητική πράξη ως 
performance και ο ρόλος της τεχνολογίας). Τέλος, το μάθημα επιχειρεί να 
φωτίσει σε εισαγωγικό πλαίσιο την σταδιακά υβριδική φύση της performance 
art, μέσα από ποικίλες σχέσεις τέχνης, τεχνολογίας και συμμετοχικότητας. Το 
μάθημα διαρθρώνεται ως συνδυασμός θεωρίας και εικαστικής πράξης 
(καλλιτεχνικό έργο φοιτητή με συνοδευτική γραπτή ανάλυση). 

Χορός Ι: Χορός και Τεχνολογία: Εργαλεία σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού  
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την επαφή της τέχνης χορού με 
τεχνολογία: α) θεωρητικά, μέσα από προϋπάρχοντα χορογραφικά έργα και β) 
πρακτικά, μέσα από ασκήσεις σύνθεσης και οδηγημένου αυτοσχεδιασμού. Στο 
μάθημα περιλαμβάνεται ιστορική αναδρομή και αναλύονται στοιχεία της 
εμφάνισης εξέλιξης τεχνολογίας στην τέχνη του μοντέρνου και σύγχρονου 
χορού στις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Γίνεται αναφορά στις 
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις των αρχών του 20ού αναφορά στις 
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις των αρχών του 20ού αιώνα, καθώς 
και στο ενδιαφέρον της τεχνολογίας για τις παραστατικές τέχνες και ειδικά 
για τον χορό, αλλά και το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών να συμπεριλάβουν 
στην τέχνη τους τις νέες τεχνολογίες της εκάστοτε εποχής. Η πολύπλευρη 
συνεργασία του χορού με την τεχνολογία εξετάζεται στις διαφορετικές 
εκφάνσεις της με αναφορές στις διαδικασίες της καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
της παραγωγής, της παρουσίασης, της καταγραφής και της αρχειοθέτης. 
Τέλος, εξετάζεται η χρήση της τεχνολογίας στο χορό σε σχέση με έννοιες 
όπως η συμμετοχικότητα, η κιναισθησία και η οντολογία της τέχνης του 
χορού. 

Το σώμα στις παραστατικές τέχνες: Χορός και Performance 
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Στόχος του μαθήματος είναι να διερευνηθεί η performance που είναι 
βασισμένη στην πλούσια και πολυποίκιλη ιστορία του πειραματικού χορού και 
της κίνησης, καθώς και η δυνατότητα ανάλυσης τις επιτελεστικότητας, που 
επίσης βασίζεται στην κίνηση και τον χορό. Ενώ οι κυρίαρχες θεωρίες της 
performativity (η δράση της performance) προκύπτουν από τις γλωσσικές 
θεωρίες ή από κείμενα με εθνογραφικές περιγραφές της λειτουργίας κλπ., ο 
άμεσος αντίκτυπος της κίνησης δεν έχει την απαραίτητη επιστημονική 
προσοχή (με εξαίρεση χορευτικές σπουδές). Εξετάζεται επίσης πως η κίνηση 
(όχι μόνο στο χορόμ αλλά και στην επιτέλεση γενικότερα) θέτει σε εφαρμογή 
την κοινωνική και αισθητική θεωρία.  

Εισαγωγή στον σχεδιασμό βίντεο-προβολών στις παρασταστικές τέχνες  
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την πορεία και εξέλιξη του 
ψηφιακού μέσου στο χώρο των παραστατικών τεχνών, να ερευνηθεί η 
ιδιαίτερη επικοινωνιακή- δραματουργική ικανότητα του βίντεο, καθώς επίσης 
και ο τρόπος με τον οποίο η εφαρμογή βίντεο μπορεί να επηρεάσει αισθητικά, 
αλλά και δραματουργικά μια παράσταση. Τέλος, διδάσκεται η μεθοδολογία 
σχεδιασμού βιντεο-προβολών ως προς τη διαμόρφωση της κεντρικης ιδεάς, 
καθώς και σε πρακτικό επίπεδο. 
 

Σκηνογραφία και νοηματοδότηση του χώρου στις παραστατικές τέχνες: 
εισαγωγικά στοιχεία 
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την πορεία και εξέλιξη των 
παραστατικών τεχνών, ως προς τον σχεδιασμό του σκηνικού χώρου, καθώς και 
τη σταδιακή εξέλιξη και αλλαγή της δραματουργικής σημασίας του σκηνικού 
χώρου. Θα γίνει επίσης μια εισαγωγή στην υλική έκφραση και το σχεδιασμό 
για τις παραστατικές τέχνες, ενώ θα δωθεί έμφαση στην παρουσίαση (μέσω 
storyboard) της δραματουργικής εξέλιξης του σκηνικού χώρου μέσα στη 
χρονική διάρκεια μιας παράστασης. 

Τεχνικές σωματικού θεάτρου ΙΙ: Από τη ουδέτερη μάσκα στην εκφραστική 
μάσκα  
Στόχος αυτού του βιωματικού μαθήματος είναι η εφαρμογή ποικίλων 
πρακτικών σχετικών με την βιωματική  σωματική δραματικής εκπαίδευσης 
μέσω της μάσκας. Με έναυσμα την ουδέτερη μάσκα, θα ερευνηθεί η 
κατάσταση της ουδετερότητας ως όχημα έκφρασης και ως θεμέλιο και σημείο 
αναφοράς για την οικοδόμηση κάθε χαρακτήρα. Η ουδέτερη μάσκα είναι ένα 
εργαλείο που απευθύνεται στην εγγενή δυναμική του σώματος ως όχημα για 
τη δραματική έκφραση. Μέσα από την συνειδητοποίηση του χώρου και του 
ηθοποιού σε αυτόν, η μάσκα αποτελεί εργαλείο για την εξάλειψη της περιττής 
δράσης και την συγκεκριμενοποίηση της κίνησης σε βασικούς ρυθμούς. Το 
μάθημα θα επεκταθεί και στις δεξιότητες σχετικά με την εκφραστική μάσκα 
(commedia dell’arte, γκροτέσκα) μέσα από σωματικές και φωνητικές εφαρμογές 
σε προσωπική δημιουργική διαδικασία (πχ. Canovacci της Commedia).  

Υποκριτική και Κοινωνία Ι: Το Θέατρο του Καταπιεσμένου  
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές στο εφαρμοσμένο / 
κοινωνικό θέατρο και ειδικότερα στο είδος «Θέατρο του Καταπιεσμένου», 
θεατρική μέθοδο που ίδρυσε ο βραζιλιάνος σκηνοθέτης AugustoBoal, η οποία 
εφαρμόζεται ευρέως σε διάφορα κοινωνικά, εκπαιδευτικά και θεραπευτικά 
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περιβάλλοντα. Το Θέατρο του Καταπιεσμένου φιλοδοξεί να μετατρέψει τον 
μονόλογο της σκηνής σε διάλογο και διάδραση μεταξύ σκηνής και πλατείας, 
προκειμένου να εξερευνηθούν συλλογικά και ατομικά οι δυνατότητες 
υπέρβασης καταπιεστικών κοινωνικών δομών. Αυτό το είδος θεάτρου απαιτεί 
εξειδικευμένες υποκριτικές ικανότητες που προέρχονται τόσο από την 
παράδοση του ρεαλισμού όσο και εκείνη του επικού θεάτρου,  συνδυάζοντας 
έτσι αυτές τις εκ πρώτης όψεως αντιφατικά υποκριτικά στυλ. Το μάθημα 
σκοπεύει, επίσης, στην ανάπτυξη της γνώσης των τρόπων με τους οποίους το 
θέατρο χρησιμοποιείται σε κοινωνικά, μη θεατρικά περιβάλλοντα και σε 
οριακούς χώρους, ώστε να είναι σε θέση να ωφελήσει, να ενδυναμώσει, να 
διαπαιδαγωγήσει και να εμψυχώσει ένα ευρύ φάσμα ομάδων, κοινοτήτων και 
ατόμων. Σκοπεύει, τέλος, στην προετοιμασία των φοιτητών ως μελλοντικών 
εμψυχωτών του εφαρμοσμένου / κοινωνικού θεάτρου, που θα συνδυάζουν 
δεξιότητες από τα πεδία του θεάτρου, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της 
κοινωνικής εργασίας. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: Παραστατικές Τέχνες 

3ο εξάμηνο  

Η Συνεργασία μεταξύ των Τεχνών: Το σύγχρονο συνολικό έργο τέχνης 
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα συνολικά 
χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου έργου τέχνης το οποίο προκύπτει μέσα από 
την διακαλλιτεχνική και διεπιστημονική κριτική προσέγγιση του δημιουργού. 
Το μάθημα εξετάζει την έννοια της διακαλλιτεχνικότητας μέσα από την 
συνεργασία μεταξύ των τεχνών αναδεικνύοντας εννοιολογικά πλαίσια, 
φόρμες και τεχνικές από μια σειρά από τομείς των εικαστικών, ψηφιακών και 
παραστατικών μορφών τέχνης. Ως εκ τούτου, και με αφορμή την 
διακαλλιτεχνικότητα κινημάτων της σύγχρονης τέχνης (Fluxus), το μάθημα 
εστιάζει στις συνδέσεις μεταξύ των πεδίων και τις υβριδικές μεθοδολογίες 
που αναδύονται μεταξύ της performance art, της κίνησης, της εικόνας, του 
ήχου, της διάδρασης, της συμμετοχικότητας, του χώρου φέρνοντας στο 
προσκήνιο συχνά συνεργατικές στρατηγικές και σχεσιακές μορφές σύγχρονης 
τέχνης.  

Παιδαγωγική των Παραστατικών Τεχνών Ι  
Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στην Επιστήμη της Παιδαγωγικής με 
έμφαση στη διδασκαλία και τις σύγχρονες αρχές οργάνωσής της. Οι φοιτητές 
/-τριες θα γνωρίσουν τα βασικά στάδια στην εξέλιξη των Παιδαγωγικών 
θεωριών και της Διδακτικής, ενώ θα προσεγγίσουν τις σύγχρονες ιδιαίτερες 
θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις στη Διδακτική των Παραστατικών 
Τεχνών. Στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα παρουσιάσουν με 
σύγχρονες διδακτικές μεθόδους θέματα Παραστατικών Τεχνών. 

Μουσική και Performance  
Το μάθημα αυτό εξετάζει τη σχέση της μουσικής με τις παραστατικές τέχνες 
στον 20ο και 21ο αιώνα, μέσα από πρακτικές εφαρμογές και ιστορικά 
παραδείγματα. Πιο ειδικά μελετώνται οι παρακάτω θεματικές: Happenings: 
John Cage, Alan Kaprow, Robert Whitman κ.α. Fluxus: George Maciunas, Yoko 
Ono, Joseph Beuys κ.α. Το μουσικό σώμα του χορευτή: H έννοια του ρυθμού 
στην μουσική και τον χορό. Εργαλεία φωνητικού και κινητικού 
αυτοσχεδιασμού: Meredith Monk, Joan La Barbara κ.α. Πρωτοποριακές 
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συνεργασίες μουσικών με χορογράφους: John Cage και Μerce Cunningham, 
Philipp Glass και Andrew De Goat, Steve Reich και Anna Teressa De Keersmaeker, 
Γιάννης Χρήστου και Γρηγόρης Σεμιτέκολο, Matteo Fargion και Jonathan 
Burrows κ.α. Η συμβολή των δασκάλων μουσικής και κίνησης Louis Horst και 
Robert Ellis Dunn στην χορογραφία και την performance. Moυσική Performance: 
La Monte Young, Alvin Lucier κ.α. Η πρακτική 'deep listening' της Pauline Oliveros. 
Performance Scores της Scratch Orchestra και του Cornelius Cardew. Σύγχρονη 
ηλεκτρονική μουσική και performance. Μουσική τεχνολογία και performance. 

4ο εξάμηνο  

Πολυμέσα και Σκηνοθεσία: Θεωρία και Εφαρμογές  
Εισαγωγή στην χρήση των πολυμέσων στην σκηνοθεσία παράστασεων και 
περφόρμανς που αξιοποιούν τεχνολογία όπως βίντεο, φωτογραφία, εμψύχωση 
χαρακτήρων, ψηφιακές τέχνες, ηχητικό και οπτικό σχεδιασμό. Μελέτη 
γενεαλογιών και πρακτικών μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. 
Παρουσίαση των θεωριών των μέσων για τις Παραστατικές Τέχνες. Παραβολή 
της ψηφιακής αισθητικής και της ενσώματης αντίληψης: προσεγγίσεις, 
παραδείγματα και εφαρμογές σε παραστάσεις και περφόρμανς που αξιοποιούν 
την διάδραση και την δικτύωση. Πρακτική εξάσκηση στον σχεδιασμό 
Πολυμεσικής Επιτέλεσης (MultimediaPerformance). 

Περφόρμανς και Χώρος: Ο θεατής, ο καλλιτέχνης και ο επιτελεστικός χώρος 
συνάντησής τους  
Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση ποικίλων συνδέσεων μεταξύ της 
εικαστικής επιτελεστικής πράξης και του χώρου μέσα από την διευρυμένη 
σχέση καλλιτέχνη/performer και κοινού. Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα και 
με αφετηρία τον Duchamp, η δημιουργία του έργου τέχνης μεταφέρεται από 
το παραδοσιακό studio ενώπιον των θεατών δημιουργώντας νέα εννοιολογικά 
κανάλια δημιουργίας και επικοινωνίας. Με αφετηρία τον εφήμερο χαρακτήρα 
της performance art και των happenings, το μάθημα επιχειρεί να αναδείξει τις 
ρευστές σχέσεις μεταξύ έργου, performer και θεατών περνώντας από το 
αντικείμενο στην εμπειρία και αναδεικνύοντας - μέσα από περιπτώσεις 
καλλιτεχνών και έργων - θέματα εφημερότητας, συμμετοχικότητας στην 
επιτελεστική πράξη, τον ρόλο του κοινού ως συνδιαμορφωτή καθώς και τον 
αντίκτυπο του χώρου, της τοποθεσίας και των τεχνολογικών παρεμβάσεων 
στην δημιουργία του υβριδικού επιτελεστικού έργου. 

Μεθοδολογία ΙΙ: Επιστημονική έρευνα και συγγραφή  
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/-τριες να γνωρίσουν βασικές 
λειτουργίες και εργαλεία επιστημονικής έρευνας με έμφαση στην 
βιβλιογραφική έρευνα, αποδελτίωση πηγών, χρήση ερευνητικών εργαλείων 
(ερωτηματολόγιο, κλπ), βασικά στοιχεία στατιστικής επεξεργασίας και 
μεθοδολογία συγγραφής και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας. 
 
 

5ο εξάμηνο  

Η Performance στην Ελλάδα 
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θα συμπληρωθεί 
Παιδαγωγική των Παραστατικών Τεχνών ΙΙ: Σύγχρονες προσεγγίσεις στις 
παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση 

θα συμπληρωθεί 

Τεχνικές σωματικού θεάτρου: Από τη Βιομηχανική μέθοδο στο θέατρο της 
επιτέλεσης 
Με εφαλτήριο τις μεθόδους της Βιομηχανικής του Vs. Meyerhold, της 
σωματικής δραματικής τέχνης του E. Decroux και τις αρχές του T.Kantor όπου 
το σώμα βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τον φορμαλιστικό στοιχείο και όπου 
η ψυχοδυναμική πλαστικότητα μετατρέπει το σώμα σε ένα επιτελεστικό τοπίο, 
το μάθημα αποσκοπεί στην αυτογνωσία των σωματικών μέσων έκφρασης ώστε 
ο ηθοποιός να αυτονομηθεί ως δραματικός performer-δημιουργός. Στο μάθημα 
θα μελετηθούν: η δυναμική της κίνησης, διάρθρωση των κύριως κέντρων, η 
μουσικότητα της κίνησης, η μελέτη διαφορετικών ειδών βαδίσματος, 
études/μελέτες των E. Decroux και E.Meyerhold. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
αφενός στην σύνθεση και δραματουργία μέσα από προσωπικές δημιουργίες 
και μελέτες.  

6ο εξάμηνο  

Θέατρο της πραγματικότητας: Θεωρία και Εφαρμογές 

θα συμπληρωθεί 

 
ή εναλλακτικά 

Υποκριτική και Κοινωνία ΙI: Το Εθνόδραμα και το Θέατρο-Ντοκουμέντο 
Το μάθημα στοχεύει: α) στην εξερεύνηση «αυτολεξεί» θεατρικών τρόπων 
επεξεργασίας της πραγματικότητας και της ιστορίας, των τεκμηρίων και των 
μαρτυριών, των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, εστιάζοντας κυρίως 
στο Εθνόδραμα και το Θέατρο-Ντοκουμέντο και β) στην παροχή εργαλείων  
και τεχνικών στους φοιτητές/τριες, ώστε να μπορούν να λειτουργούν με 
επάρκεια ως ενεργά υποκείμενα της καλλιτεχνικής πρακτικής με 
ταυτόχρονους πολλαπλούς ρόλους, ως ηθοποιοί - ερευνητές -δραματουργοί, 
προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις του μετα-δραματικού, συλλογικού και 
επινοητικού θεάτρου,  γ) στην καλλιέργεια της ικανότητάς τους να 
λειτουργούν ως εμψυχωτές/τριες θεάτρου με κοινότητες, κοινωνικούς 
φορείς, ευπαθείς ομάδες, νέους.  

Θεωρίες φύλου/σεξουαλικότητας και θεατρική πράξη 

θα συμπληρωθεί 
 
ή εναλλακτικά 

Ευρωπαϊκή φιλοσοφία και θέατρο στον 20ο αιώνα 
Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πώς 
συγκεκριμένοι φιλόσοφοι του 20ού αιώνα έχουν ερμηνεύσει το θέατρο καθώς 
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και μια σειρά ζητημάτων θεατρικής παράστασης και αναπαράστασης. Οι 
φοιτητές θα εμβαθύνουν στο έργο φιλοσόφων όπως ο Σαρτρ, ο Ρικέρ και ο 
Ντερριντά, και θα μελετήσουν πρωτογενή κείμενα-πηγές αλλά και έργα 
δευτερεύουσας βιβλιογραφίας. Θα αποκτήσουν έτσι μια συγκροτημένη 
αντίληψη όσον αφορά σημαντικές σύγχρονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις στο 
θέατρο, όπως αυτές του υπαρξισμού, της ερμηνευτικής και της αποδόμησης. 

Θεωρία Τέχνης και Πολιτισμού  

θα συμπληρωθεί 

7ο εξάμηνο  

Επιτέλεση, σκηνοθεσία και διαδίκτυο: Θεωρία και εφαρμογές 

θα συμπληρωθεί 

Επιτελεστικές εφαρμογές για παιδιά στην ψηφιακή τέχνη 

θα συμπληρωθεί 

Δραματουργία της Επιτέλεσης 

θα συμπληρωθεί 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι (ΠΤ)  

θα συμπληρωθεί 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι (ΠΑ)  

θα συμπληρωθεί 

8ο εξάμηνο  

Επιτέλεση και κοινωνικές εφαρμογές IV: Ακτιβισμός και δημόσια σφαίρα: 
Θεωρία και εφαρμογές 

θα συμπληρωθεί 

Σύγχρονη χορογραφία και ψηφιακή σκηνογραφική εγκατάσταση 

θα συμπληρωθεί 

Συμμετοχική / Συλλογική δραματουργία / Ο περφόρμερ δραματουργός: 
Θεωρία και εφαρμογές 

θα συμπληρωθεί 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ (ΠΤ)  

θα συμπληρωθεί 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ (ΠΑ)  
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θα συμπληρωθεί 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: Ψηφιακές Τέχνες 

3ο εξάμηνο  

Δημιουργία 3D Περιεχομένου Ι  
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές: στις βασικές αρχές 
προοπτικής σχεδίασης συστήματος ενός και δύο σημείων φυγής και στις 
βασικές αρχές σχεδιάσης ενός τρισδιάστατου μοντέλου. Με την ολοκλήρωση 
του μαθήματος οι σπουδαστές πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να 
σχεδιάζουν 3D μοντέλα κάποιων αντικειμένων και εσωτερικών χώρων, να 
γνωρίζουν τις βασικές αρχές υλικών και φωτισμού στο 3D περιβάλλον, να 
γνωρίζουν τις βασικές αρχές τρισδιαστατου animation στο 3D περιβάλλον, να 
πειραματίζονται και να ανακαλύπτουν με τα εργαλεία του προγράμματος που 
έχει διδαχθεί τρόπους να παρουσιάζουν τις ιδέες τους μεσω του 
προγράμματος τρισδιάστατης αναπαράστασης. Στο τέλος του εξαμήνου, οι 
σπουδαστές καλούνται να παραδόσουν έναν φάκελο που περιέχει όλες τις 
ασκήσεις που έχουν παραδοθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (να ανα-
δημιουργήσουν δηλαδή τις ασκήσεις που έχουν παρουσιαστεί στο μάθημα), 
καθώς και μια τελική άσκηση που θα ζητηθεί η οποία έχει περισσότερο 
αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα. Η τελική αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται 
συνυπολογίζοντας την πληρότητα και αρτιότητα του φακέλου με τις ασκήσεις 
που παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου, καθώς και της συμμετοχής στο 
μάθημα. 

Τα Πολυμέσα στις Παραστατικές Τέχνες με έμφαση στη Βίντεο-Τέχνη και 
Performance Art 
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις ιστορικές, μεθοδολογικές και 
τεχνολογικές συνδέσεις των πεδίων της βίντεο τέχνης και της performance art 
έως και την σημερινή εποχή. Να εξερευνήσει τις αισθητικές της αναδυόμενης 
ψηφιακής γλώσσας μεταξύ επιτέλεσης και τεχνολογικών μέσων. Επιχειρεί να 
φωτίσει τις δημιουργικές και εικαστικές πλευρές των πολυμέσων (κείμενο, 
βίντεο, ήχος, εικόνα) για τον καλλιτέχνη της ψηφιακής εποχής. Επιχειρεί να 
αναλύσει τις πειραματικές συνδέσεις τους μέσα από την αντίληψη των 
οπτικών χαρακτηριστικών (γραμμή, χώρος, χρώμα, υφή, ισορροπία) στο 
οπτικοακουστικό περιβάλλον (κινούμενη εικόνα, ήχος) με αφετηρία το concept. 
Επιχειρεί να περιγράψει βασικά παραδείγματα και μεθοδολογίες καλλιτεχνών 
από τον χώρο της βίντεο-τέχνης και της performance art, δημιουργώντας τις 
συνθήκες κατανόησης του αντίκτυπου του βίντεο, της κινούμενης εικόνας, 
του ήχου, της οθόνης και των προβολών στην εικαστική επιτελεστική πράξη. 
Το μάθημα διαρθρώνεται ως συνδυασμός θεωρίας και εικαστικής πράξης 
(δημιουργία performances για κάμερα ή έργων βίντεο-τέχνης). 

Παιδαγωγική των Ψηφιακών Τεχνών Ι: Τέχνες και Τεχνολογία στην 
Εκπαίδευση 
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Οι Ψηφιακές Τέχνες στην εκπαίδευση ως πολυδιάστατοι δίαυλοι που 
υποστηρίζουν την καλλιτεχνική έκφραση, προτάσσουν τη μοναδικότητα του 
μαθητή, κινητοποιούν την επιθυμία του για έρευνα και δημιουργία και 
αναπτύσσουν ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες για τον πολίτη 
του 21ου αιώνα. Παρουσιάζονται σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για 
τις Τέχνες και την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση.Αναλύεται η ενσωμάτωση των 
δημιουργικών και αναδυόμενων τεχνολογιών στη Παιδαγωγική των Ψηφιακών 
Τεχνών και ορίζονται οι πρακτικές, τα θέματα, και οι δυνατότητές τους. 
Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικών με τη διδασκαλία της δημιουργίας 
ψηφιακής τέχνης και τις μεθόδους της, καθώς και η διαχείριση των 
δημιουργικών τεχνολογιών που είναι κατάλληλες για το περιβάλλον μάθησης 
του σχολείου.  

4ο εξάμηνο  

Εικαστική Επιτέλεση Ι: Θεωρία και εφαρμογές 
Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει σύγχρονες προσεγγίσεις της 
performance art του 20ου και 21ου αιώνα, μέσα από την σχέση σώματος, 
δημόσιου χώρου και τεχνολογίας. Επιχειρεί να προσεγγίσει με κριτική ματιά 
επιτελεστικές μεθοδολογίες στις συνδέσεις σκέψης-πράξης-τεχνολογίας 
αναλύοντας αυτές τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Επίσης, 
επιχειρεί να περιγράψει και να διερευνήσει την σχέση performance art και 
τοποειδικών παρεμβάσεων (site-specific art) στον δημόσιο χώρο της 
σύγχρονης πόλης μέσα από δράσεις, συμμετοχικότητα, περιπλάνηση – τις 
ποιητικές και πολιτικές τους προεκτάσεις – καθώς επίσης και να 
χαρτογραφήσει τους τρόπους που τα ψηφιακά μέσα και οι τεχνολογίες 
καταγράφουν και επαυξάνουν την επιτελεστική πράξη. Το μάθημα 
διαρθρώνεται ως συνδυασμός θεωρίας και εικαστικής πράξης.  

Σύγχρονη Τέχνη 

θα συμπληρωθεί 

Εικονική Πραγματικότητα Ι  
Εφαρμογές των τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΠ). Εισαγωγή 
στις διάφορες τεχνολογικές προσεγγίσεις της ΕΠ, τα εικονικά 
περιβάλλοντα, τους εικονικούς κόσμους και τα χαρακτηριστικά τους. 
Εξάσκηση στην αξιοποίηση και σχεδίαση ερευνών με τις τεχνολογίες της 
ΕΠ.Αναλύεται τόσο η τεχνολογία στην οποία στηρίζονται τέτοια συστήματα 
όσο και οι μέθοδοι διάδρασης του ανθρώπου-χρήστη σε συστήματα 
ΕΠ.Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εφαρμογές ΕΠ στο πεδίο των σύγχρονων 
ψηφιακών τεχνών και στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού σε 
σταθερά και φορητά υπολογιστικά περιβάλλοντα. 
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5ο εξάμηνο  

Ψηφιακή τεχνολογία και εμψύχωση χαρακτήρων Ι 

θα συμπληρωθεί 

Δημιουργία 3D Περιεχομένου ΙΙ 

θα συμπληρωθεί 

Ψηφιακή τεχνολογία και Ηθική 

θα συμπληρωθεί 

6ο εξάμηνο  

Ψηφιακή τεχνολογία και εμψύχωση χαρακτήρων ΙΙ 

θα συμπληρωθεί 

Διάχυτα υπολογιστικά συστήματα  

θα συμπληρωθεί 

Εικονική Πραγματικότητα ΙΙ 

θα συμπληρωθεί 

 
 

7ο εξάμηνο  

Ανάπτυξη Εικονικών Κόσμων 

θα συμπληρωθεί 

Η διευρυμένη σκηνογραφία, εικαστική γραφή στις παραστατικές τέχνες 

θα συμπληρωθεί 

Φωτισμός ΙΙΙ: Φωτιστικές εφαρμογές και παρέμβαση στον δημόσιο χώρο 

θα συμπληρωθεί 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι (ΠΤ)  

θα συμπληρωθεί 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι (ΠΑ)  

θα συμπληρωθεί 
 



Σελ. 33 από 37 

8ο εξάμηνο  

Ψηφιακός σχεδιασμός video games 

θα συμπληρωθεί 

Διαδικτυακές εφαρμογές και Performance 

θα συμπληρωθεί 

Art game και δημόσιος χώρος 

θα συμπληρωθεί 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ (ΠΤ)  

θα συμπληρωθεί 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ (ΠΑ)  

θα συμπληρωθεί 
 
 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 3ου / 5ου Εξαμήνου  [και για τις 2 
κατευθύνσεις] 

Μορφολογία, η διαδοχή των στυλ: από την αρχιτεκτονική στο έπιπλο 
Στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση του συνολικού σχεδιασμού από 
τη μεγάλη στη μικρή κλίμακα, από την αρχιτεκτονική μέχρι το κοστούμι με 
βάση την προσωπική αναζήτηση του δημιουργού. Η σχέση αρχιτεκτονικής 
μορφολογίας του 20ου αιώνα και του μοντέρνου κινήματος με τον 
κινηματογράφο και το σχεδιασμό αντικειμένων. Ιστορική εξέλιξη των 
μορφών από την αρχιτεκτονική μέχρι το έπιπλο. 

Σύγχρονες θεωρίες για την καλλιτεχνική δημιουργία 
Το μάθημα έχει ως στόχο να προσφέρει  γνώσεις και ικανότητες ειδικού 
γνωστικού και ερευνητικού υποβάθρου στους/τις φοιτητές/τριες στο πεδίο 
των θεατρικών σπουδών και ευρύτερα των ανθρωπιστικών επιστημών, 
προάγοντας τη διεπιστημονικότητα και την κριτική σκέψη. Οι φοιτητές/τριες 
στο μάθημα διδάσκονται σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στο θέατρο, 
τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ειδικότερα, το μάθημα παρουσιάζει 
ορισμένες βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της τέχνης και του πολιτισμού 
κορυφαίων στοχαστών στον 20ο αι. Το μάθημα επιδιώκει να 
ευαισθητοποιήσει τις/τους φοιτήτριες/έως προς τους βασικούς 
θεωρητικούς προβληματισμούς και έννοιες σε σχέση με την  καλλιτεχνική 
δημιουργία, στο επίπεδο της παραγωγής και της πρόσληψή της. Κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος θα γνωρίσουν τις κύριες προσεγγίσεις ερμηνείας 
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της τέχνης και της κουλτούρας σήμερα και θα αναπτύξουν ερευνητικές και 
αναλυτικές ικανότητες και κριτική σκέψη. Θα  εξοικειωθούν, επίσης, με τα 
κείμενα σημαντικών στοχαστών μέσα από επιλογή αντιπροσωπευτικών 
αποσπασμάτων από το έργο τους.  

Κοινωνιολογία των πολιτισμικών θεσμών και οργανισμών 
Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές/-τριες τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
τους μηχανισμούς μέσω των οποίων οι κοινωνίες παράγουν, οργανώνουν και 
παρουσιάζουν τις πολιτιστικές τους διαδρομές στο χώρο και το χρόνο. 
Έμφαση δίνεται στις διαδικασίες θεσμοθέτησης μηχανισμών και οργανισμών 
που αφορούν στον πολιτισμό σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι 
φοιτητές/-τριες θα έρθουν σε επαφή με πολιτιστικούς οργανισμούς, θα 
γνωρίσουν τις διαδικασίες πρόσβασης και συνεργασίας μαζί τους και θα 
αναζητήσουν σύγχρονους τρόπους προσέγγισης των πολιτισμικών θεσμών. 

Θέατρο, Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή 

Το μάθημα διερευνά τις σχέσεις θεάτρου και λογοτεχνίας, ιδιαίτερα τις 
τελευταίες δεκαετίες, κατά τις οποίες απαντά μια αυξανόμενη τάση 
δραματοποίησης λογοτεχνικών κειμένων ή, ευρύτερα, χρησιμοποίησης της 
λογοτεχνίας στο πλαίσιο του θεατρικού συμβάντος σε σύγχρονες πρωτοποριακές 
(avant-garde) παραστάσεις και δρώμενα. Ήδη τη «λογοτεχνοποίηση» του θεάτρου 
είχε προβάλει από παλαιά ως πρόταγμα ο Brecht, ενώ αντίστροφα τα σύγχρονα 
δραματικά έργα έχουν εγκαταλείψει την κλασσική μορφή τους ήδη από τις αρχές 
του 20ου αιώνα υπό την επήρεια του μοντερνισμού και ευρύτερα των θεατρικών 
και καλλιτεχνικών πρωτοποριών  που συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
αιώνα, δίνοντας τη θέση τους σε μη δραματικές και «υβριδικές» μορφές θεάτρου. 
Διερευνάται το φαινόμενο της χρήσης μη θεατρικών έργων στο σύγχρονο 
θέατρο τόσο από θεωρητικής άποψης, στο πλαίσιο του μεταμοντέρνου και της 
ανάκαμψης της έννοιας του «πολιτικού», όσο και από πρακτικής πλευράς, με 
αναφορά σε συγκεκριμένες δραματοποιήσεις λογοτεχνικών έργων στο θέατρο 
κυρίως αλλά και στον κινηματογράφο.   Επίσης διερευνάται η έντονη συνεργία 
των διαφορετικών τεχνών, η διάβρωση των ειδολογικών ορίων και των 
ιεραρχικών διακρίσεων μεταξύ τους στο σύγχρονο, «μεταδραματικό» θέατρο, το 
οποίο αντλεί από λογοτεχνικά κείμενα, τον χορό και τα εικαστικά και δεν 
βασίζεται πλέον σε θεατρικά έργα, φτιαγμένων σύμφωνα με τα κλασικά πρότυπα. 
Πιο συγκεκριμένα, στο μάθημα εξετάζονται συγκριτικά διαφορετικές απόπειρες 
θεατρικής μεταφοράς κλασσικών λογοτεχνικών έργων, όπως τα σονέτα του 
Σαίξπηρ, το έπος της «Οδύσσειας» και  το μυθιστόρημα «Ορλάντο» της Β. Γουλφ 
ο «Ηλίθιος» του Ντοστογιέφσκυ και πεζογραφήματα του Κάφκα, από έλληνες και 
ξένους σκηνοθέτες θεάτρου, όπως ο Bob Wilson, μεταξύ άλλων. Στο πλαίσιο των 
μαθημάτων πραγματοποιούνται και επισκέψεις/παρακολούθηση  σχετικών 
παραστάσεων. 

Τεχνικές σωματικού θεάτρου Ι: Το ποιητικό σώμα του ηθοποιού 
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Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που κατέχουν υποκριτικές, σωματικές και 
σκηνοθετικές γνώσεις και αποσκοπεί στην εξέλιξη των ερμηνευτικών τους 
δεξιοτήτων μέσα από αυτοσχεδιασμούς και προσωπικές τους δημιουργίες. Με 
βάση κυρίως τα στοιχεία της σωματικής δραματικής μιμικής τέχνης του Μαρσέλ 
Μαρσώ (Marcel Marceau) και Ζακ Λεκόκ (Jacques Lecoq), το μάθημα στοχεύει στην 
σύνθεση του  ποιητικού σώματος του ηθοποιού.  Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην 
Σιωπή, στην Παρουσία του ηθοποιού, στην διάρθρωση του σώματος και της 
κίνησης, στη μουσικότητά του, στη μετατόπιση του βάρους, στη σωματικότητα 
των συναισθημάτων του ερμηνευτή και στις σωματικές μεταμορφώσεις. 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 4ου / 6ου Εξαμήνου  [και για τις 2 
κατευθύνσεις] 

Χορός ΙΙ: Χορός και Κοινωνία 
Το μάθημα επικεντρώνεται στις αλλαγές που συνέβησαν σε σχέση με το 
κοινωνικoπολιτικό κλίμα της δεκαετίας του '60, μέσα από το μεταμοντέρνο 
κίνημα του χορού στην Αμερική, όπου η αισθητική ήταν εσκεμμένα 
ακαθόριστη και απεριόριστη, και βασιζόταν στην κοινωνική διάσταση του 
χορού. To μάθημα περιλαμβάνει την μελέτη της ιστορίας του μεταμοντέρνου 
χορού μέσα από πρακτικές ασκήσεις και μεθόδους χορογραφίας όπως αυτές 
προτάθηκαν και καταγράφηκαν (σε κείμενα και βίντεο) από τους/τις 
χορευτές/-τριες και χορογράφους του μεταμοντέρνου κινήματος. Πιο ειδικά 
εξετάζονται οι παρακάτω θεματικές: Οι συνεργατικές πρακτικές, κολεκτίβες 
και ομάδες χορού: Judson Dance Τheatre και Grand Union. Χορός και 
Εκπαίδευση: Τα σεμινάρια του Robert Ellis Dunn. Χορός και Κοινότητα: Το έργο 
της Anna Halprin και η θεραπευτική λειτουργία του χορού. Χορός και πολιτικές 
δράσεις: Workers Dance League (Εργατική Χορευτική Ένωση). 
Δημοκρατικότητα και Συλλογικότητα στην πρακτική του χορού: 
Αυτοσχεδιασμός και Αυτοσχεδιασμός με επαφή (Contact Improvisation). 
Δημιουργικά εργαλεία χορογραφίας: Χορογραφικά Scores και καθημερινά 
αντικείμενα. Χορός στον δημόσιο χώρο: Πρακτικές εφαρμογές και 
παραδείγματα. Από την δεξιοτεχνία στην καθημερινή κίνηση: “Νο Manifesto” 
και “Τrio A” της Υvonne Rainer , “State” και “Satisfyin' Lover” του Steve Paxton. 

Ψηφιακή Δημιουργική γραφή, διαδραστική λογοτεχνία, ψηφιακή αφήγηση, 
ψηφιακές εκδόσεις 

θα συμπληρωθεί 

Εισαγωγή στην έννοια της Αφήγησης / Σενάριο 

θα συμπληρωθεί 

Μουσικές επενδύσεις και συνθετικές πρακτικές σε θεατρικές παραστάσεις  
Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των μουσικών προτάσεων και 
πρακτικών που εκδηλώθηκαν κατά την ιστορική πορεία του Εθνικού Θεάτρου. 
Στις συγκεκριμένες παραδόσεις εξετάζονται οι διάφοροι Έλληνες μουσουργοί 
που συνεργάστηκαν με το Εθνικό Θέατρο, διερευνώνται οι συνθετικές 
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μέθοδοι που ακολούθησαν και το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 
δημιουργήθηκαν. Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι συνθετικές τακτικές που 
εφαρμόστηκαν σε συνδυασμό με την εξέλιξη και την ιστορία της μουσικής 
κατά τον 20ο και 21ο αιώνα. 

Τεχνικές σωματικού θεάτρου: Ο ερμηνευτής στον ανοιχτό χώρο 
Εισαγωγή σε βασικές προσεγγίσεις εκπαίδευσης του ερμηνευτικού σώματος 
στον ανοικτό χώρο και μελέτη επιλεγμένων καλλιτεχνικών έργων. Εφαρμογές 
με συμμετοχή των φοιτητών σε βιωματικές ασκήσεις ειδικά σχεδιασμένες για 
τον ανοιχτό χώρο. Ανάλυση και διάκριση πρακτικών εξάσκησης στο αστικό και 
το αγροτικό τοπίο. Τρόποι επινόησης παραστατικού υλικού σε ανοιχτό χώρο 
και προσεγγίσεις ανάπτυξης της δραματουργίας τοποκαθορισμένου (site-
specific) θεάτρου.  

Κριτική Ανάλυση Παραστάσεων 
Με επίκεντρο το σύγχρονο θέατρο το μάθημα ευαισθητοποιεί τους φοιτητές 
ως προς το πώς να διαβάζουν μια θεατρική παράσταση. Επίσης τους εισάγει 
στις ετερόκλητες σκηνοθετικές προσεγγίσεις που διακρίνουν το σύγχρονο 
θέατρο με παραδείγματα από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο, που 
συμπεριλαμβάνουν καλλιτέχνες όπως ο RobertWilson, ο Δημήτρης 
Παπαϊωάννου, η EmilyJacir και η SophieCalle. Μια παράσταση μπορεί 
«υπηρετεί» το κείμενο, να το υπονομεύει ή να είναι αυτοσχεδιαστική.  Ποια 
είναι η σχέση ανάμεσα σε κλασικές παραστάσεις όπου ο ηθοποιός έχει 
κεντρικό ρόλο και άλλες όπου ο ηθοποιός αποτελεί τμήμα μιας σχεδόν 
εικαστικής σύνθεσης, όπως στο θέατρο εικόνων;  Ποιος είναι ο ρόλος του 
κοινού σε μια παράσταση;  Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε 
παραστάσεις όπου το κοινό είναι παθητικός αποδέκτης και σε νέες, 
συλλογικές μορφές, όπου το κοινό γίνεται συνδημιουργός.  Θα μας 
απασχολήσουν ακόμα ζητήματα που αφορούν στη σχέση του θεάτρου με τη 
ζωή ή με τις άλλες τέχνες.  Σκοπός του μαθήματος είναι να ενθαρρύνει τους 
φοιτητές να γνωρίσουν καλύτερα και να συμμετάσχουν στο θεατρικό 
γίγνεσθαι του καιρού μας. 

Πολιτική Φιλοσοφία και Τέχνη 

θα συμπληρωθεί 

 
 
 
 


