
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022 

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων, καθώς  και ο τρόπος εξέτασης αναφέρονται 
αναλυτικά στην Υ.Α. Αριθμ. 21320/Δ2/ 05.03.2021 (ΦΕΚ 886, τ. Β) 

 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ – ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

Δημιουργία μιας ιστορίας (κείμενο 300 λέξεων περίπου) με αφορμή 3-5 εικόνες/ 
φωτογραφίες που επιλέγει ο υποψήφιος από ένα σύνολο εικόνων που θα δοθούν 
(περίπου 10 εικόνες). 

 

Ύλη κατατακτηρίων για τη Β΄ Γυμνασίου 

Αυτοσχεδιασμός: 

 Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες οργανωμένοι σε ομάδες συμμετέχουν σε 
προετοιμασία μαθήματος θεατρικής έκφρασης. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι 
μαθητές/τριες αυτοσχεδιάζουν πάνω σε θέμα που τους δίνεται. 

Υποκριτική: 

 Θεατρική απόδοση-ανάγνωση κειμένου, που θα δώσει η επιτροπή εξετάσεων. 
 Αφήγηση παραμυθιού. 

Ύλη κατατακτηρίων για τη Γ΄ Γυμνασίου 

 Διαφραγματική-πλήρης αναπνοή. 
 Αυτοσχεδιασμός. 
 Αφήγηση παραμυθιού ή απαγγελία ποιήματος επιλογής του υποψηφίου. 
 Θεατρική απόδοση-ανάγνωση κειμένου που θα δώσει η επιτροπή εξετάσεων. 

Ύλη κατατακτηρίων για την Α΄ Λυκείου 

 Υποκριτική με βάση ένα κείμενο που θα έχει προετοιμάσει ο υποψήφιος από την 
ύλη της Γ ́ τάξης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου. 

Διδαχθείσα ύλη: Ελένη του Ευριπίδη, Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Σαίξπηρ, Τρικυμία 
του Σαίξπηρ. 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να παρουσιάσουν ένα μονόλογο δικής τους επιλογής 
από τα παραπάνω έργα. 

 Θεατρική απόδοση-ανάγνωση κειμένου, που θα δώσει η επιτροπή εξετάσεων. 



 Αυτοσχεδιασμός (σε ομάδες) με θέμα που δίνει η Επιτροπή Επιλογής Μαθητών την 
ώρα των εξετάσεων. 

Ύλη κατατακτηρίων για τη Β ́ Λυκείου 

 Υποκριτική με βάση ένα κείμενο που θα έχει προετοιμάσει ο υποψήφιος από την 
ύλη της Α ́ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου. 

Διδαχθείσα ύλη: Τρωάδες του Ευριπίδη, Οθέλλος του Σαίξπηρ. 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να παρουσιάσουν ένα μονόλογο δικής τους επιλογής 
από τα παραπάνω έργα. 

 Θεατρική απόδοση-ανάγνωση κειμένου που θα δώσει η επιτροπή εξετάσεων. 
 Αυτοσχεδιασμός (σε ομάδες έως 5 ατόμων) με θέμα που δίνει η Επιτροπή Επιλογής 

Μαθητών την ώρα των εξετάσεων. 

  

 

 


