
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-
210726 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7ο (κατ. 
ΣΟΤΡΙΜΟ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΑΤΣΟΧΕΔΙΑΜΟ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν 
οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του 

μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το 
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΟ ΜΑΘΘΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ommt.ihu.gr/wp-

content/uploads/courses21/210726_Per_Theatrikos-

autosxediasmos.pdf 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

το μάκθμα του Θεατρικοφ Αυτοςχεδιαςμοφ εξερευνοφμε τθν ουςία τθσ κεατρικισ 
πρακτικισ και τθ διαχείριςθ τθσ κεατρικισ τεχνικισ πάνω ςε μία οποιαδιποτε 
«ςκθνι», κεατρικι ι μθ. 
 
Πιο ςυγκεκριμζνα: 

1. ΓΝΩΗ: αναγωρίηουμε  τα εκφραςτικά μασ μζςα και περιγράφουμε τισ 
ςωματικζσ μασ δυναμικζσ και ικανότθτεσ. 
2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: διακρίνουμε τα εκφραςτικά μασ μζςα και τθν διαδικαςία 
ςκθνικισ ζκκεςθσ και εξαςκοφμαςτε ςτθν ζκφραςθ τθσ κίνθςθσ, των λζξεων, 
του βλζμματοσ, του ρυκμοφ. 



3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: εξετάηουμε ατμόςφαιρεσ, νοιματα, ιςτορίεσ και 
ανακαλφπτουμε τθ δθμιουργικι μασ φανταςία. 
4. ΑΝΑΛΤΗ: ςυνδυάηουμε τα ςτάδια του αυτοςχεδιαςμοφ, τα ενεργειακά 
ςτάδια, τα βαςικά ςυναιςκιματα και τισ αιςκιςεισ, τον ελεγχόμενοσ λόγο, 
τθν τεχνικι τθσ παρατιρθςθσ. 
5. ΤΝΘΕΗ: οργανώνουμε ομαδικοφσ και ατομικοφσ αυτοςχεδιαςμοφσ 
δοςμζνων και ελεφκερων ςυνκθκών. 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: ορίηουμε το Θζατρο τθσ Επινόθςθσ (Devided Theatre) και 
ςυγκρίνουμε τισ βαςικζσ αρχζσ υποκριτικισ. 

 
Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 
Γενικζσ Ικανότθτεσ που αναπτφςςουν οι φοιτθτζσ παρακολουκώντασ το μάκθμα 
του Θεατρικοφ Αυτοςχεδιαςμοφ: 
 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ 

χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
 Λιψθ αποφάςεων  
 Αυτόνομθ εργαςία  
 Ομαδικι εργαςία  
 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
 Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Αναλυτικι διάρκρωςθ μακιματοσ:  
 
1θ ζωσ 4θ εβδομάδα: οι φοιτθτζσ ζρχονται ςε επαφι με ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ και 

εργαλεία που εμπεριζχονται ςτον αυτοςχεδιαςμό, μζςα από ομαδικζσ και 
ατομικζσ βιωματικζσ αςκιςεισ.  

5θ ζωσ 8θ εβδομάδα: διαχείριςθ των εκφραςτικών μζςων, των αιςκθτθρίων, των 
ςυναιςκθμάτων και τθσ ενζργειασ του ςώματοσ, αλλά και ςτθν εκπαίδευςθ 
ςτθν ετοιμότθτα, τθν εγριγορςθ, τθν διαχείριςθ κρίςιμων ι απρόβλεπτων 
καταςτάςεων, χρθςιμοποιώντασ τεχνικζσ υποκριτικισ και αυτοςχεδιαςμοφ. 

9θ ζωσ 11θ εβδομάδα: οι φοιτθτζσ καλοφνται να εφαρμόςουν τθ βιωματικι 
εμπειρία και τθ γνώςθ που αποκόμιςαν ςτο πρώτο μζροσ μζςα από 
ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ περίπτωςθσ, οι οποίεσ αφοροφν το επαγγελματικό 
τουσ γίγνεςκαι. 

12θ ζωσ 13θ εβδομάδα: οι φοιτθτζσ μπαίνουν ςε όλουσ τουσ πικανοφσ ρόλουσ, 



μελετώντασ από κοινοφ περιπτωςιολογικά ποικίλεσ πικανζσ ςυνκικεσ ςτθν 
πρακτικι εφαρμογι τθσ Διοίκθςθσ, του Μάρκετινγκ και του Σουριςμοφ, τόςο 
ατομικά, όςο και ςε επίπεδο εργαςιακισ ομάδασ, μελετώντασ διάφορεσ 
ςυνκικεσ ςυναιςκθματικοφ κλίματοσ και δυναμικών πεδίων ςτο χώρο 
εργαςίασ. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ΣΠΕ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

διαλζξεισ 39 

Ατομικι άςκθςθ 51 

Ομαδικι άςκθςθ 60 

  

  

ΤΝΟΛΟ 150 

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Σελικι εξζταςθ: ατομικι και ομαδικι εργαςία ςε 
μορφι παρουςίαςθσ και πρακτικισ εφαρμογισ 
προετοιμαςμζνων αυτοςχεδιαςμών με κζματα 
που κα ζχουν δοκεί ςτουσ φοιτθτζσ με το πζρασ 
των μακθμάτων, βαςιςμζνα ςτισ τεχνικζσ και τα 
εργαλεία που κα ζχουν διδαχκεί βιωματικά κατά 
τθ διάρκεια του εξαμινου.  
 
 
 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ενδεικτική Ελληνική Βιβλιογραφία 
 

 Άντλερ, . (2007). Θ τζχνθ  του θκοποιοφ, Ακινα: Κνδικτοσ 

 Αρτώ, Α. (2013). Σο κζατρο και το είδωλο του, Ακινα: Δωδώνθ 

 Βαροποφλου, Ε. (2003). Σο ηωντανό κζατρο, Δοκίμιο για τθ ςφγχρονθ ςκθνι, 
Ακινα: Άγρα 

 Βαςίλιεφ, Α. (2010). Επτά ι οκτώ μακιματα κεάτρου, Ακινα: ΚΟΑΝ 

 Boal, A. (2013). Θεατρικά παιχνίδια για θκοποιοφσ και για μθ θκοποιοφσ, 
Θεςςαλονίκθ: οφία 



 Γκροτόφςκι, Γ. (2010). Για ζνα φτωχό κζατρο, Ακινα: Κοροντηισ 

 Johnstone, K. (2011). IMPRO, Ο αυτοςχεδιαςμόσ ςτο κζατρο, Ακινα: Οκτώ 

 Κακοφρθ, Κ. (1998). Προαιςκθτικζσ μορφζσ κεάτρου, Ακινα: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΣΘ 
«ΕΣΙΑ» 

 Κουρετηισ, Λ. (1991). Σο κεατρικό παιχνίδι (Παιδαγωγικι κεωρία, πρακτικι και 
κεατρολογικι προςζγγιςθ), Ακινα: Καςτανιώτθσ 

 Μζγιερχολντ, Β.Ε. (1982). Κείμενα για το κζατρο, Ακινα: Ικάκθ 

 Μουρ, . (2012). Σο ςφςτθμα τανιςλάβςκι, Ακινα: Παραςκινιο 

 Μποηίηιο, Π. (2006). Ιςτορία του κεάτρου, Πρώτοσ τόμοσ, Ακινα: Αιγόκερωσ 

 Müller, W. (1996). Θζατρο του ςώματοσ και commedia dell’ arte, Θεςςαλονίκθ: 
University Studio Press    

 Ντυβινιό, Η. (2000). Ο θκοποιόσ, Ακινα: Νεφζλθ 

 Παπανδρζου, Ν. (2007). Περί Θεάτρου, Θεςςαλονίκθ: University Studio Press  

 Πλωρίτθσ, Μ. (1990).  Μίμοσ και Μίμοι, Ακινα: Καςτανιώτθσ 

 Ποφχνερ, Β. (2014). Από τθ κεωρία του κεάτρου ςτισ κεωρίεσ του κεατρικοφ, 
Εξελίξεισ ςτθν επιςτιμθ του κεάτρου ςτο τζλοσ του 20ου αιώνα, Ακινα: Πατάκθ 

 τανιςλάβςκι, Κ. (2001). Ζνασ θκοποιόσ δθμιουργείται, Ακινα: Γκόνθσ 

 τανιςλάβςκι, Κ. (2006). Πλάκοντασ ζνα ρόλο, Ακινα: Γκόνθσ 

 Σςζχοφ, Μ. (2008).  Για τον θκοποιό, Θ τζχνθ και θ τεχνικι τθσ θκοποιίασ, Ακινα: 
Μεταίχμιο   

 Χάρτνολ, Φ. (1980). Ιςτορία του κεάτρου, Ακινα: Τποδομι 
 
Ενδεικτική Ξενόγλωςςη Βιβλιογραφία 
 

 Barker, C. (2002). Devised and Collaborative Theatre: A Practical Guide, United 
Kingdom: The Crowood Press Ltd 

 Fischer-Lichte, E. (2008). The transformative power of performance, A new 
aesthetics, Abingdon and New York: Routledge 

 Goodall, J. (2008). Stage presence, London & New York: Rootledge 

 Hansen, M.T. (2002). Knowledge networks: Explaining effective knowledge sharing 
in multiunit companies. Organization science, 13(3), pp.232-248.   

 Meyerhold, V.E. & Braun, E. (2016). Meyerhold on theatre, London: Bloomsbury 
Methuen Drama 

 Oddey, A. (1996). Devising Theatre: A Practical and Theoretical Handbook, New 
York: Routledge 

 Spolin, V. (1999). Improvisation for the theater 

 Strasberg, L. (1991). Strasberg at the Actors Studio, Tape-recorded sessions, New 
York: First TCG Edition 

 Williams, D. (1999). Collaborative Theatre: The Theatre du Soleil Sourcebook, 
London: Routledge 

 Zaporah, R. (1995). Action Theater: The improvisation of presence, Berkeley: North 
Atlantic Books  

 Zarrilli, P. (2009). Psychophysical acting, An intercultural approach after Stanislavski,  
London & New York: Rootledge 

 
 

 


