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με τίτλο
Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑ-ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
(Μπορούν να συμμετέχουν και διαμένοντες εκτός Αθηνών μέσω χρήσης του Skype)
Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων διοργανώνει το ανωτέρω πρόγραμμα καθώς η
κατεξοχήν μέθοδος προκειμένου να στοχαστούμε κριτικά αναφορικά με κυρίαρχα στερεότυπα που
λειτουργούν πάνω μας αλλοτριωτικά και εν τέλει καταδυναστευτικά και ταυτόχρονα να
μετασχηματίσουμε το πλαίσιο της σκέψης και της ζωής μας είναι να αναγνώσουμε συλλογικά
λογοτεχνία και μάλιστα εκείνη που έχει ήδη προκαλέσει μεταστροφές και μεταμορφώσεις στην
Ιστορία. Ένα τέτοιο έργο είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη, το έσχατο βιβλίο της Αγίας Γραφής,
το οποίο διακρίνεται για τη δραματική δομή του, την οικουμενική γλώσσα των συμβόλων και την
έξοδο στην οποία προ(σ)καλεί όσους αποζητούν τη λύτρωση σε μία Αιώνια Πόρνη-Πόρνη. Το
συγκεκριμένο βιβλίο, αν και εξαιρετικά δημοφιλές, παραμένει μέχρι σήμερα επτασφράγιστο,
καθώς εκτός των άλλων δεν αναγιγνώσκεται επισήμως στη Λατρεία της ανατολικής Εκκλησίας.
Μάλιστα για κάποιους αναγνώστες είναι «σκοτεινό» και προκαλεί φόβο και αγωνία καθώς
συνιστά «Αποκάλυψη (όχι του Χριστού αλλά) του Αντιχρίστου». Κι όμως έχει επηρεάσει βαθιά
αποκαλυπτικά κινήματα ενώ επίσης έχει εμπνεύσει την Τέχνη καθώς εκτός των άλλων έχει
αποδοθεί στη Νέα Ελληνική από τους Νομπελίστες Σεφέρη και Ελύτη. Μέσω της δραματουργίας
και της ποιητικής γλώσσας των συμβόλων που χρησιμοποιεί, μεταγγίζει έντεχνα ιδίως σε
περιόδους κρίσης ταυτότητας και θεσμών, νόημα ζωής και ελπίδα σε ανθρώπους που βιώνουν την
περιθωριοποίηση και το διωγμό από την κυρίαρχη εξουσία και ιδεολογία. Το ίδιο το βιβλίο
απογυμνώνει τη θεοποιημένη από τις μάζες και τα μέσα Εξουσία και αποκαλύπτει ποιος είναι ο
αληθινός Μεσσίας του κόσμου και ταυτόχρονα ποια είναι η αυθεντική πορεία για να ανακαλύψει
κάποιος την εναλλακτική Πόλη-Εδέμ του ήδη στο εδώ και το τώρα.
Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ποιμένες, φοιτητές και στο ευρύτερο κοινό το
οποίο διψά να αποκρυπτογραφήσει λόγο ζωής. Η προσέγγιση του Κειμένου θα γίνει μέσω
βιωματικών τεχνικών αλλά και της Τέχνης ενώ θα εφαρμοστούν σύγχρονες ερμηνευτικές μέθοδοι
ακρόασης, ανάλυσης και εμπέδωσης του Κειμένου.

Διάρκεια
Το Πρόγραμμα διαρκεί από 01 Νοεμβρίου 2017 έως 22 Νοεμβρίου 2017 και περιλαμβάνει 150
ώρες, οι οποίες αφορούν σεμινάρια, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπόνηση δραστηριοτήτων και
εργασίας. Αναλυτικότερα, η κατανομή των ωρών προσδιορίζεται ως εξής: 16 ώρες συναντήσεις
που παρακολουθούνται δια ζώσης ή on-line και 134 ώρες μελέτη υλικού, καθώς και εκπόνηση
δραστηριοτήτων και τελικής εργασίας. Οι συνολικά τρεις (4) συναντήσεις που πραγματοποιούνται
κατά τη διάρκεια του προγράμματος διεξάγονται κάθε Τετάρτη.
Στόχοι Βασικά θέματα
Το σεμινάριο θα δώσει κατατοπιστικές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αποκαλυπτισμού και πώς αυτός σχετίζεται με τις
προοπτικές του ανθρωπίνου προσώπου και της κοινότητάς του;
2. Η σχέση του αποκαλυπτισμού με τους Προφήτες, τον Ι. Χριστό και την πρώτη Εκκλησία.
3. Εισαγωγικά στοιχεία για την Αποκάλυψη του Ιωάννη (χωρόχρονος συγγραφής, δραματική
δομή, συγγραφέας και ακροατές, πρόσληψη τους αιώνες των διωγμών)
4. Ερμηνεία επιλεγμένων περικοπών μέσω της συγχρονικής μεθόδου και της Τέχνης
(Εικαστικές τέχνες, Κινηματογράφος)
5. Μέθοδος διδασκαλίας της Αποκάλυψης σε μια μεταμοντέρνα κοινότητα (σχολική, ενοριακή
κ.ο.κ.)
6. την εν γένει βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου τους,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες του κριτικού αναστοχασμού και του εποικοδομητικού
διαλόγου.
Εκπαιδευτική Μεθοδολογία – Τρόπος Διεξαγωγής
 Κάθε συμμετέχων συμμετέχει δια ζώσης (στις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Ε.Ε. στην Αθήνα) ή online (μέσω τηλεδιάσκεψης από όπου επιθυμεί) σε τέσσερεις συμβουλευτικές συναντήσεις
κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι συναντήσεις αυτές διεξάγονται κάθε Τετάρτη. Για την
on-line συμμετοχή απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Παρότι οι συναντήσεις δεν είναι
υποχρεωτικές, εκτιμάται ότι αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του προγράμματος, διότι
βοηθούν ώστε να εμπεδώνουν οι συμμετέχοντες τα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και να
συνεργάζονται και αλληλοτροφοδοτούνται μεταξύ τους και με τους υπευθύνους.
 Οι συμμετέχοντες εκπονούν δραστηριότητες σε τακτά χρονικά διαστήματα, τις
αποστέλλουν στους υπευθύνους και λαμβάνουν ανατροφοδότηση. Στις δραστηριότητες
αυτές καλούνται να εξετάσουν με κριτική ματιά τα θέματα στα οποία εστιάζει το πρόγραμμα
και να ανταποκριθούν στα υποχρεωτικά αναστοχαστικά ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο
εκπαιδευτικό υλικό. Στο τέλος του προγράμματος εκπονούν εργασία και λαμβάνουν
ανατροφοδότηση. Οι συμμετέχοντες που το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να
παρουσιάσουν την εργασία τους κατά τη διάρκεια της τελικής συμβουλευτικής συνάντησης.
 Οι συμμετέχοντες βρίσκουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (Moodle) και μελετούν βάσει
χρονοδιαγράμματος το εκπαιδευτικό υλικό, που είναι διαμορφωμένο με τη μέθοδο της
μάθησης από απόσταση. Το υλικό, 120 περίπου σελίδων, περιέχει κείμενα, προαιρετικά και
υποχρεωτικά αναστοχαστικά ερωτήματα, παραδείγματα, πρακτικές εφαρμογές, βιβλιογραφία,
οδηγό για περαιτέρω (προαιρετική) μελέτη, καθώς και βίντεο που σχετίζονται με τα θέματα
στα οποία εστιάζει το πρόγραμμα.
 Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται συνεχώς από τον διδάσκοντα/υπεύθυνο του
προγράμματος και επικοινωνούν τακτικά με αυτούς.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος προϋπόθεση αποτελεί η αποστολή απαντήσεων
στις υποχρεωτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό και η
εκπόνηση της τελικής εργασίας. Στους συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα
χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης όπου αναγράφεται ο τίτλος και η διάρκεια του
προγράμματος.

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης αφορά επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο της
Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης και στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών (σημασία του
διαδικτύου στη χρήση της αγγλικής, τρόποι αξιοποίησης στην εκπαιδευτική πράξη κ.α.). Το
Πιστοποιητικό αυτό από έναν έγκυρο και διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα Διά Βίου Μάθησης, όπως
είναι η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαδικασίες
αξιολόγησης εκπαιδευτικών κ.α.
Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής είναι 120 ευρώ.
Για τα Μέλη της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων : 100 ευρώ.
Υπεύθυνοι
Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, Δρ. Σωτήριος Δεσπότης, είναι Καθηγητής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας, Συντονιστής και Μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Σπουδές στην
Ορθόδοξη Θεολογία) με διεθνή εμπειρία και δημοσιεύσεις.

Για την εγγραφή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα στο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTCI6TwX0Dalg1QGiGsFP0a1_cYo9FpQF_WqSzrnX2mRCk0g/viewform?usp
=sf_link

Πληροφορίες:
Χριστίνα Κόκκου 210-6012297/6979724757
ώρες 10.30-17.30
email: adulteduc.courses@gmail.com
website: www.adulteduc.gr
Έναρξη προγράμματος: Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2017
Λήξη της μελέτης του υλικού: Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017
Αποστολή εργασίας: Έως Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2018

Σύντομα βιογραφικό υπευθύνου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Σπουδές στο Τμήμα Θεολογίας το 1990. Μεταπτυχιακές σπουδές
στην Ελλάδα και στο Mainz της Γερμανίας. Ταυτόχρονες σπουδές στη Βυζαντινή Μουσική στο
Ωδείο Σκαλκώτα - μέλος και σολίστ της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας. Το 1999 αναγορεύτηκα
Διδάκτωρ Θεολογίας με τη διατριβή «Η Επουράνιος Λατρεία στα Αποκ. 4-5». 1996-2001 δίδαξα το
μάθημα των ορθόδοξων θρησκευτικών σε γερμανικά Σχολεία του κρατιδίου της Έσσης και
συνέταξα τα αναλυτικά Προγράμματα της διδασκαλίας τού ιδίου μαθήματος ενώ στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών διδάσκω και το μάθημα Βίβλος και Σχολική Τάξη. Από το 2001 διδάσκω στο
ΕΚΠΑ Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο την ενότητα
ΟΡΘ51 Η Ορθοδοξία στον 21ο αι. Είμαι μέλος της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Καινοδιαθηκολόγων, ενώ έχω δημοσιεύσει άρθρα στη γερμανική και την αγγλική γλώσσα.
Κυριότερα έργα: Η Επουράνιος Λατρεία στα κεφ. 4-5 της Αποκαλύψεως του Ιωάννη (Διδ.
Διατριβή), Wiesbaden 2000˙ Ο Ιησούς ως Χριστός και η Πολιτική Εξουσία στους Συνοπτικούς
Ευαγγελιστές, Αθήνα 2006˙ Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. To βιβλίο της Προφητείας. Λειτουργική
και Συγχρονική Ερμηνευτική Προσέγγιση, Τόμοι Α' & Β' (2007)˙ Ο Απόστολος Παύλος στην
Αθήνα. Συγχρονική Ερμηνεία του Πρ. 17, (2009)˙ Ο Κώδικας των Ευαγγελίων. Εισαγωγή στα
Συνοπτικά Ευαγγέλια και Πρακτική Μέθοδος Ερμηνείας τους, (2007)˙ Η Αγία Γραφή στον 21ο αι.
Βιβλικές Μελέτες στη Βιβλική Ηθική, (2008). Υπόμνημα στην Α’ Τιμόθεον. Ο Χριστιανισμός και η
«σιωπηλή» Εξακτίνωσή του, (2014). Παύλειες Μελέτες: Στα «ίχνη» του Αποστόλου των Εθνών
(2014). Δοκίμια στο Κατά Ιωάννη: Ποίηση Θεολογία Επίμετρο: Παιδαγωγικές-Ποιμαντικές
εφαρμογές ευαγγελικών περικοπών (2015). Είμαι εισηγητής από το 2001 στα Φροντιστήρια
Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας και από το 2015 Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας
http://www.soctheol.uoa.gr/istoselides-proswpikoy/despoths-swtirios-ka8hghtis.html

