Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Λύκειο Επιδαύρου
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα που φοιτούν ή έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει από
Δραματικές Σχολές, Ακαδημίες Θεάτρου, αναγνωρισμένες επαγγελματικές σχολές Χορού
και από πανεπιστημιακά τμήματα Θεατρικών Σπουδών/Θεάτρου με κατεύθυνση
υποκριτικής ή θεατρικής πρακτικής.
Οι αιτούντες καλούνται να πληρούν εκείνα τα κριτήρια που τους επιτρέπουν να
παρακολουθήσουν εργαστήρια, τις δεξιότητες των οποίων έχουν προσδιορίσει οι
καθηγητές των εργαστηρίων.
Στη διαδικασία επιλογής αξιολογούνται θετικά:
α. Η κατανόηση και επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα (επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 και άνω
ή άλλου είδους πιστοποίηση αντίστοιχου επιπέδου).
β. Η προηγούμενη συμμετοχή σε δραστηριότητες σωματικού θεάτρου, χορού και άθλησης.
γ. Η μουσική παιδεία και η γνώση μουσικών οργάνων.
δ. Επαγγελματική εμπειρία σε ομάδες θεάτρου, χορού, μουσικά σχήματα κτλ.
ε. Επιδόσεις και διακρίσεις κατά την φοίτηση.
στ. Εγκύκλιες σπουδές σχετικές με το αρχαίο δράμα και τα κείμενά του (φιλολογία,
θεατρικές σπουδές, σπουδές ανθρωπιστικές και κοινωνικές).
Σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία της επιλογής είναι η κατά την κρίση της επιτροπής
σύνθεση των ομάδων, η οποία μεριμνά για την ισορροπία του αριθμού ανδρών και
γυναικών, όπου αυτό είναι εφικτό, για την παρόμοια φυσική κατάσταση, το επίπεδο
σπουδών, τις προσωπικές επιθυμίες/επιλογές εργαστηρίων, τα εξειδικευμένα κριτήρια
επιλογής που έχουν ζητήσει οι επισκέπτες καθηγητές των εργαστηρίων.
Διαδικασία επιλογής
Οι συμμετοχές υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε σχετικό σύνδεσμο στις ιστοσελίδες του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.
Η επιλογή γίνεται σε δύο φάσεις:
Α. Πρώτη επιλογή συμμετεχόντων μέσω της αξιολόγησης των προϋποθέσεων συμμετοχής
των αιτούντων
Β. Τελική επιλογή συμμετεχόντων με την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών που
προσδιορίζονται κάθε φορά από την Επιτροπή Σπουδών και την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του
Θερινού Σχολείου. Ενδεικτικά:





Βεβαίωση φοίτησης
Αναλυτική βαθμολογία ή βεβαίωση βαθμολογίας στα αντικείμενα θεατρικής
πρακτικής, παραστατικών τεχνών, αρχαίου δράματος
Αποδεικτικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
Πλήρες βιογραφικό / portfoliο

Η απόφαση της Επιτροπής Σπουδών είναι δεσμευτική ως προς την ισχύ της έναντι πάντων
και δεν ανακαλείται, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο.
Η διαδικασία επιλογής των σπουδαστών διενεργείται με βάση τα κριτήρια που
αναφέρονται ανωτέρω, είναι απαρέγκλιτη και δεν επιδέχεται προσβολή με ένσταση ή
άλλου συναφούς είδους εξωδικαστικό βοήθημα.

Προθεσμίες
Υποβολή αιτήσεων: μέχρι τέλη Απριλίου του εκάστου έτους (με δυνατότητα μικρής
παράτασης)
Πρώτη επιλογή: μέχρι μέσα Μαΐου του εκάστου έτους
Τελική επιλογή: μέχρι τέλη Μαΐου του εκάστου έτους

