ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα
με τίτλο: «Θεολογία και Κοινωνία», μια πρωτοβουλία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της
Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η δεύτερη συνάντηση του επιμορφωτικού προγράμματος
«Θεολογία και Κοινωνία» θα πραγματοποιηθεί
την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, ώρα 18:00-20:00, με θέμα:

«ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
και εισηγητή τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη

π. ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΦΑΡΜΑΚΗ
Δρ. Θεολογίας, Διευθυντή της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας
Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) της Εκκλησίας της Ελλάδος
▪

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
https://zoom.us/j/8199745806?pwd=V1FicExVZkJoK3Q3THB2c0MvemVMQT09

Η συνάντηση της Δευτέρας 30/11/2020 θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων
«Κανονικό Δίκαιο» και «Επιχειρηματικότητα και διαχείριση εκκλησιαστικών αγαθών» του
προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας,
με διδάσκουσα την Καθηγήτρια Ειρήνη Χριστινάκη, υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου
Κανονικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
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▪ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Θεολογία και Κοινωνία» πρόκειται να διεξαχθεί κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2020-21 καθ΄ ολοκληρίαν εξ αποστάσεως.
Οι συναντήσεις του προγράμματος είναι δίωρες και προσφέρονται δωρεάν.
Ανοίγουν παράθυρα στο σημαντικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιμορφωτικό έργο που
συντελείται στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας και στα
Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του.
Οι συναντήσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν: (α) εισηγήσεις από έγκριτους
ερευνητές και πανεπιστημιακούς διδασκάλους για ιστορικά και επίκαιρα ζητήματα, (β)
παρουσιάσεις κοινωνικών, επιχειρηματικών και ανθρωπιστικών δράσεων μεταπτυχιακών
φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος, και (γ) ανοικτή συζήτηση και
διάλογο σχετικά με το κεντρικό θέμα της συνάντησης.
Προβλέπεται χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης. Δεν χορηγούνται ECTS ή
κάποια άλλη πρόσθετη μοριοδότηση.
▪ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- Τηλέφωνο: 694 630 3954 (Δημ. Αλεξόπουλος, Συντονιστής),
697 675 4730 (Ελ. Λιντζαροπούλου, Συντονίστρια),
697 186 3612 (Αθ. Μαθιουδάκη, Αρχισυνταξία)
- E-mail: su@soctheol.uoa.gr
- Ιστοσελίδα: http://postgraduates.soctheol.uoa.gr/
- Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Κανονικού Δικαίου του Ε.Κ.Π.Α.:
https://cll.soctheol.uoa.gr/
* Πηγή φωτογραφιών: (1) Εκπομπή "Αστικό Τοπίο" της Τηλεόρασης της Βουλής των Ελλήνων – Αφιέρωμα
στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, (2) www.ethnos.gr.
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