
 

 

  

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα 
και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία 
ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 

 

Workshop στο Ψηφιακό Θέατρο  
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Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκπαίδευση για το 
ψηφιακό θέατρο 

Είσαι ερασιτέχνης ή επαγγελματίας θεάτρου και θα ήθελες να συμμετάσχεις στη 

δημιουργία μια ψηφιακής θεατρικής παράστασης; 

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σε προσκαλεί να λάβεις μέρος σε μια σειρά 

διαδικτυακών εκπαιδεύσεων με στόχο τη δημιουργία μιας ψηφιακής θεατρικής παράστασης που 

θα πραγματοποιηθούν στις 1, 6 και 8 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 14.00-17.00. Η συμμετοχή στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν. 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν; 

Επαγγελματίες/ερασιτέχνες θεάτρου με τις εξής δεξιότητες: 

 Υποκριτική 

 Σεναριογραφία 

 Σκηνοθεσία 

 Μοντάζ 

 Παραγωγή κ.α. 

 

Δήλωσε συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ (10 άτομα) – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ 

Απαραίτητα κριτήρια συμμετοχής: 

✓ Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες. 

✓ Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να λάβουν μέρος σε όλα τα σεμινάρια και στην 

προβολή της παράστασης. 

✓ Όλα τα άτομα θα πρέπει συναινούν στην προώθηση και προβολή της παράστασης καθώς 

και ενός σύντομου προφίλ τους (σύντομο βιογραφικό & φωτογραφία). 

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ 

 

https://www.kmop.gr/projects-vf/commit/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCtfh0NuyEzaRGrUfPvwlk523LvCspgI9domN8-hKELjOGZQ/viewform


 

 
 

2 

 

 

 

 

Σεμινάρια (Δες το πλήρες πρόγραμμα εδώ):  

1ο Σεμινάριο Πέμπτη 01/12/2022 (14.00-17.00) Τι είναι Ψηφιακό θέατρο; 
2ο Σεμινάριο Τρίτη 06/12/2022 (14.00-17.00) Πως να ετοιμάσετε και να προωθήσετε 

μια ψηφιακή θεατρική παράσταση;  
3ο Σεμινάριο Πέμπτη 08/12/2022 (14.00-17.00) Δημιουργία ενός ψηφιακού θεατρικού 

έργου 
Γλώσσα διεξαγωγής: Ελληνικά  

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να στηρίξει τους ανθρώπους του θεάτρου μέσα από τη διάθεση 

ενός εγχειριδίου και εκπαιδευτικού προγράμματος που περιέχει βέλτιστες πρακτικές για τη 

δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης, καθώς και την εμπλοκή τους στην ανάπτυξη μιας 

θεατρικής παράστασης χρησιμοποιώντας νέες μεθοδολογίες και εργαλεία. Η εκπαίδευση 

διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Digital Theatre. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DIGITAL THEATRE; 

Το Digital Theatre είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που υλοποιείται στην Ισπανία, την Ελλάδα, 

την Κύπρο, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό: 

 να συμβάλει στην προώθηση του θεάτρου ως μέσου προσωπικής και επαγγελματικής 

ανάπτυξης,  

 να υποστηρίξει και να εφοδιάσει τους επαγγελματίες του θεάτρου με τα απαραίτητα εργαλεία 

ώστε να προσαρμόσουν τα θεατρικά τους έργα στη νέα ψηφιακή εποχή και να συνεχίσουν τις 

δραστηριότητές τους,  

 να υποστηρίξει τους μη-επαγγελματίες του θεάτρου που χρησιμοποιούν το θέατρο ως μέσο 

τέχνης, θεραπείας, έκφρασης και κοινωνικής ένταξης ώστε να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους 

δεξιότητες και να συνεχίσουν το καλλιτεχνικό τους έργο. 

 

Σημείωση: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό σπουδαστών (max 

10 άτομα). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και ιδιότητας για την συμπλήρωση της ομάδας. 3 

άτομα από τα 10 θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και στην ευρωπαϊκή ψηφιακή 

παράσταση. Στο τέλος του προγράμματος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Διαχ/σης του έργου 

Αφροδίτη Αζάρη στο digitaltheatre-project@kmop.org  ή στο τηλ. 2103637547! 

 

mailto:digitaltheatre-project@kmop.org
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www.digitaltheatre-erasmus.eu 


