ΟΝΟΜΑ:
NAME:

ΟΜΑΔΑ: Θέατρο
DISCIPLINE: Theatre

ΟΜΑΔΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 1: Δημιουργική διαδικασία
COMPETENCE SET 1: Creative process
No. [Πληκτρολογήστε
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / COMPETENCE
κείμενο]

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Είμαι σε θέση να προετοιμάζω τον εαυτό μου πνευματικά και σωματικά για την δημιουργική διαδικασία.
I am able to prepare myself mentally and physically for the creative process.
Έχω μια ευέλικτη στάση και είμαι ανοιχτός σε διαφορετικές απόψεις, πεποιθήσεις και αισθητικές στα πλαίσια της
δημιουργικής μου συνεργασίας με άλλους.
I have a flexible attitude and I am open to different opinions, convictions and aesthetics within the creative cooperation
with others.
Έχω την ψυχική και σωματική δύναμη και επιμονή, προκειμένου να συνεργαστώ με έναν θίασο ή θεατρική ομάδα.
I have mental and physical strength and perseverance in order to collaborate with a troupe or a theatre group.
Είμαι σε θέση να αναζητώ νέες προκλήσεις και να ανταποκρίνομαι σε αυτές, κατά τη δημιουργική διαδικασία.
I am able to look for and respond to new challenges within the creative process.
Είμαι σε θέση να συνεργαστώ με ανθρώπους από άλλες δημιουργικές ειδικότητες (ομάδες/τέχνες).
I am able to collaborate with people from other creative disciplines.
Θα ήθελα να μάθω ή να βελτιώσω ...
I would like to learn or improve...

ΟΜΑΔΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 2: Τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις
COMPETENCE SET 2: Technical skills and knowledge
No.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / COMPETENCE

1.
2.
3.

ΕΠΙΠΕΔΟ (ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)
LEVEL (SELF-EVALUATION)
1
2
3
(Όχι / No)
(Έτσι και έτσι (Ναι / Yes)
/ More or
less)

Έχω επίγνωση των δυνατοτήτων και των ορίων του σώματός μου και των εκφραστικών μου μέσων.
I am aware of the abilities and the limits of my body and all the expressive means I use.
Έχω μια καλή εικόνα της προσωπικής μου τεχνικής και της δημιουργικής μου εξέλιξης.
I have a good insight in my own technical and creative development.
Ξέρω να χρησιμοποιώ διαφορετικές τεχνικές σκηνικής έκφρασης.
I know how to use various performing techniques.

ΕΠΙΠΕΔΟ (ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)
LEVEL (SELF-EVALUATION)
1
2
3
(Όχι / No)
(Έτσι και
(Ναι / Yes)
έτσι / More
or less)

4.

5.

6.

Είμαι σε θέση να διαχειριστώ την διαφορά τεχνικού και καλλιτεχνικού επιπέδου, μεταξύ συνεργατών εντός της
ομάδας.
I am able to deal with differences on a technical and artistic level, within the group.
Μπορώ να προετοιμαστώ κατάλληλα για την δουλειά μου και θέλω να προσφέρω το επιθυμητό
αποτέλεσμα/ποιότητα.
I can prepare myself efficiently for my job and want to deliver the desired result/quality.
Θα ήθελα να μάθω ή να βελτιώσω ...
I would like to learn or improve...

ΟΜΑΔΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 3: Εκπαίδευση και εργασία
COMPETENCE SET 3: Education, work and business
No.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ / COMPETENCIA
1.

Είμαι σε θέση να αναπτύξω ανεξάρτητη επαγγελματική δράση στον δημιουργικό τομέα.
I am able to independently develop a professional existence in the creative industry.

2.

Είμαι σε θέση να σκέφτομαι εμπορικά και να λάβω μια καλή θέση για τον εαυτό μου στο χώρο του θεάτρου.
I am able to think commercially and get a good position for myself in the performance industry.

3.

Ξέρω πώς και πού μπορώ να βρω δουλειά στο δημιουργικό τομέα.
I know how and where I can find work in the creative sector.

4.

Είμαι σε θέση να παρουσιάσω τον εαυτό μου πειστικά σε ακροάσεις και συνεντεύξεις εργασίας.
I am able to present myself convincingly at auditions and job interviews.
Είμαι σε θέση να βρω την κατάλληλη εκπαίδευση/επιμόρφωση/μαθήματα για να βελτιώσω τις ικανότητές μου.
I am able to find appropriate education/training/courses to improve my skills.
Θα ήθελα να μάθω ή να βελτιώσω ...
I would like to learn or improve...

5.
6.

ΕΠΙΠΕΔΟ (ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)
LEVEL (SELF-EVALUATION)
1
2
3

