
 
 

 

Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Ωδείου Αθηνών  
Θερινό Τμήμα μαθημάτων  
 
Ο Θερινός κύκλος μαθημάτων απευθύνεται σε υποψήφιους σπουδαστές  
της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του Ωδείου Αθηνών 
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Θερινό Τμήμα Μαθημάτων της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του Ωδείου Αθηνών προσφέρει 
την ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον τρόπο δουλειάς, τη φιλοσοφία και τους 
διακεκριμένους καθηγητές της, λίγο πριν τις εισαγωγικές εξετάσεις. Οι συμμετέχοντες, υποψήφιοι 
σπουδαστές, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εργαστήρια υποκριτικής, αυτοσχεδιασμού, 
φωνής, κίνησης, θεωρίας του θεάτρου και να εξοικειωθούν με όλα όσα συνιστούν την εμπειρία της 
σπουδής στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Θα αποκομίσουν εργαλεία, γνώσεις και ερεθίσματα 
που τους βοηθούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε οποιαδήποτε συνθήκη: τόσο στις εισαγωγικές 
εξετάσεις στις οποίες σκοπεύουν να συμμετάσχουν, όσο και στην εκπαιδευτική τους πορεία σε όποια 
σχολή επιλέξουν. 
 
ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

▪ Α’ Κύκλος: 5-16 Σεπτεμβρίου / Δευτέρα έως Παρασκευή 10.30-15.30 
▪ Β’ Κύκλος: 5-16 Σεπτεμβρίου / Δευτέρα έως Παρασκευή 16.00-20.30  

 
ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

▪ Υποκριτική/Αυτοσχεδιασμός 
▪ Κίνηση 
▪ Τραγούδι 
▪ Θεωρία 

 
Το ακριβές ωράριο των μαθημάτων θα κοινοποιηθεί κατά την έναρξη κάθε κύκλου μαθημάτων και θα 
σταλεί σχετικό mail στη διεύθυνση που θα δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής. 
 
 



 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  
(της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του Ωδείου Αθηνών) 
 

▪ Αντώνης Γαλέος 
▪ Θανάσης Ζερίτης 
▪ Αλεξάνδρα Καζάζου 
▪ Μαρία Σαββίδου 
▪ Ελεάνα Τσίχλη 
▪ Λία Χαμηλοθώρη 
▪ Γιώργος Σαμαρτζής 
▪ Φωτεινή Χατζιδάκη 

 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

▪ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν έναν ή δύο κύκλους μαθημάτων, 
συμπληρώνοντας την on line αίτηση συμμετοχής εδώ: https://bit.ly/DramaSummerCourses 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 15 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, εφόσον υπάρχουν θέσεις. 
▪ Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

▪ Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 250,00 ευρώ για κάθε κύκλο. 
▪ Για την κατοχύρωση θέσης είναι απαραίτητη η προεξόφληση των διδάκτρων.  
▪ Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται μετά την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων.  
▪ Σε περίπτωση απουσιών ή διακοπής της παρακολούθησης, δεν επιστρέφεται μέρος ή το συνολικό 

ποσό των διδάκτρων που έχουν καταβληθεί. 
▪ Τα δίδακτρα κατατίθενται στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς του Ωδείου Αθηνών:  

- EUROBANK: ΙΒΑΝ GR9702601780000810201010110 
- ALPHA BANK: ΙΒΑΝ GR7101401150115002002017817 
Δικαιούχος: Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος «Ωδείον Αθηνών – 1871» 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: Κωδικός 70014 και ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ όπως στην αίτηση εγγραφής.  

 
Ευγενική Σημείωση: Τα τραπεζικά έξοδα εμβάσματος από άλλη τράπεζα επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον εντολέα – σπουδαστή 
[DEBT/OUR]. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
▪ Αιτήσεις, δίδακτρα, ωράριο μαθημάτων: κα. Κατερίνα Τσεσμετζή  

T. 210 7223464 (καθημερινές 11.00-19.00) 
E: ktsesmetzi@athensconservatoire.gr  

 
▪ Κεντρική Γραμματεία του Ωδείου Αθηνών. 

T. 210 7240673 (καθημερινές 11.00-19.00) 
E: info@athensconservatoire.gr 
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