
 

1926-2021  tragadramaschool.gr  

 Αλώηεξε Σρνιή Γξακαηηθήο Τέρλεο  Αζήλα: 22 Απγνύζηνπ 2021 

 Μαίξεο Βνγηαηδή Τξάγθα 
 
 

 

 

Αλαθνίλσζε 
Υποβολή αιτήσεων εισαγωγικών εξετάσεων σσολ. έτοςρ 2021-22 

για τεν Ανώτεπε Σσολή Γπαματικήρ Τέσνερ Μαίπερ Βογιατδή Τπάγκα 
 

1. Η Αλώηεξε Σρνιή Γξακαηηθήο Τέρλεο Μαίξεο Βνγηαηδή Τξάγθα γηα ην ζρνιηθό έηνο 2021-22 ζα δερηεί ζην Α΄ 

έηνο ζπνπδώλ θαη’ αλώηαην όξην 36 ζπνπδαζηέο, ζύκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ αηζνπζώλ 

δηδαζθαιίαο θαη ησλ επνπηηθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο ηεο. 

2. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο Δηζαγσγηθέο Δμεηάζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ έδξα ηεο Σρνιήο Μπνπκπνπιίλαο 

& Γειεγηάλλε 19, Μνπζείν-Αζήλα, 10682 ηει: 2108231790 έσο θαη ηηο 10 Σεπηεκβξίνπ 2021 θαη ώξεο από 5κ.κ.. 

έσο 8κ.κ..  Δλαιιαθηηθά, νη αηηήζεηο ζα κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη θαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε info@tragadramaschool.gr (κε επηινγή θξππηνγξάθεζεο).  

3. Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ζπκκεηνρή ζηηο Δηζαγσγηθέο Δμεηάζεηο: 
 

α) Αίηεζε ε νπνία ππνγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν, ππέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο θαη αλαθέξεη ηα ζηνηρεία 

ηνπ, όπσο αλαγξάθνληαη ζηελ αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα (νλνκαηεπώλπκν θαη παηξώλπκν), θαη απαξαηηήησο δηεύζπλζε 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail), δηεύζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκό ηειεθώλνπ θαζώο θαη ην είδνο ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ θαηέρεη.  
 

β) Απνιπηήξην Λπθείνπ ηνπ Ν. 1566/85 ή απνιπηήξην εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή άιιεο ηζόηηκεο Σρνιήο ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ζε επθξηλέο θσηναληίγξαθν. Γηα ηα απνιπηήξηα πνπ πξνέξρνληαη από Σρνιέο ηεο αιινδαπήο 

απαηηείηαη βεβαίσζε αληηζηνηρίαο ηνπο κε απνιπηήξηα Λπθείνπ ηεο εκεδαπήο, ε νπνία ρνξεγείηαη  από ηηο θαηά 

ηόπνπο Γ/λζεηο Β΄βάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 
 

γ) Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην, ζε επθξηλέο θσηναληίγξαθν. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνθύπηεη ην 

παηξώλπκν από ην δηαβαηήξην, ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη κε ηελ ππνβνιή πξόζζεηνπ επίζεκνπ δηθαηνινγεηηθνύ 

(επθξηλέο θσηναληίγξαθν). 

Σε πεξίπησζε πνπ ην νλνκαηεπώλπκν ππνςήθηνπ-ηαο αλαγξάθεηαη κε Λαηηληθνύο ραξαθηήξεο ζα πξέπεη λα 

ζπλππνβάιιεηαη δηθαηνινγεηηθό κε ηελ απόδνζε ηνπ νλνκαηεπώλπκνπ ζηα Διιεληθά (π.ρ. εθηύπσζε ΑΜΚΑ). 
 

Τα ππνβιεζέληα κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο δηθαηνινγεηηθά δελ επηζηξέθνληαη ζηνπο ππνςήθηνπο. Αίηεζε 

ζπκκεηνρήο πνπ δελ ζπλνδεύεηαη από ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ έρεη ππνβιεζεί εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο 

πξνζεζκίαο δελ ιακβάλεηαη ππόςε.  
 

Τα εμεηαδόκελα καζήκαηα, είλαη ηα εμήο: 
α) Υπνθξηηηθή 

 Έλαο κνλόινγνο (ηεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ) από ην αξραίν δξάκα, ην θιαζηθό ή ην ζύγρξνλν ξεπεξηόξην. 

 Απηνζρεδηαζκόο κε αθνξκή έλα θείκελν ή κία ζεκαηηθή,  πνπ ζα δνζεί ζηνπο ππνςεθίνπο από ηελ 

Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ηελ εκέξα ηεο εμέηαζεο.  
β) Απαγγειία θαη Τξαγνύδη  

 Απαγγειία ελόο πνηήκαηνο (ηεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ). 

 Δξκελεία ελόο ηξαγνπδηνύ ρσξίο ζπλνδεία κνπζηθήο (ηεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ). 

γ) Σηνηρεηώδεηο ζεσξεηηθέο γλώζεηο Ιζηνξίαο Θεάηξνπ θαη Λνγνηερλίαο. 

Τν κάζεκα εμεηάδεηαη πξνθνξηθά ή γξαπηά (ζηελ ειιεληθή γιώζζα, κε ηα ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνύ αιθαβήηνπ). 

Υπνβάιινληαη ζηνπο ππνςεθίνπο δύν ή πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο από ηελ Ιζηνξία ηνπ Θεάηξνπ θαη κία ή 

πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο από ηελ Ιζηνξία ηεο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο.  
 

Οη ππνςήθηνη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Εμεηάζεσλ πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα ή 

άιιν επίζεκν απνδεηθηηθό ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο. 
 

 5. Δπηηπρόληεο ζεσξνύληαη απηνί πνπ έρνπλ νπζηαζηηθά πξνζόληα Θεαηξηθήο Τέρλεο, δειαδή θαιή άξζξσζε θαη 

θαζαξόηεηα θσλήο, εθθξαζηηθόηεηα θαη ζθεληθή εκθάληζε θαη έιαβαλ ζε θαζέλα από ηα εμεηαδόκελα καζήκαηα 

ηνπιάρηζηνλ ην βαζκό πέληε (5) ζηε δεθάβαζκε θιίκαθα. Αλ ν ππνςήθηνο δελ πξνζέιζεη γηα εμέηαζε ζε καζήκαηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ή  απνθιεηζηεί από ηελ επηηξνπή γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ιακβάλεη κνλάδα. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ επηηπρόλησλ είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ αλώηεξν αξηζκό ζπνπδαζηώλ πνπ κπνξεί 

λα δερηεί ε Σρνιή,  κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ νη επηηπρόληεο ππνςήθηνη πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία 

ζύκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο.  
 

6. Οη Δμεηάζεηο ζα δηελεξγεζνύλ ην δηάζηεκα κεηαμύ 20 Σεπηεκβξίνπ – 31 Οθησβξίνπ 2021. Με λεόηεξε 

αλαθνίλσζε ζα ππάξμεη ελεκέξσζε γηα ην Πξόγξακκα ησλ Δμεηάζεσλ ηεο Σρνιήο (αθξηβήο εκεξνκελία θαη ώξα). 
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