Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες

THEO-560

Ποιμαντική, Χριστιανική Ηθική,
Κοινωνιολογία, Ιεραποστολική,
Οικολογία και Βιοηθική

7.5

Προαπαιτούμενα

Τμήμα

Εξάμηνο

-

Κοινωνικών Επιστημών

Εαρινό

Κατηγορία Μαθήματος

Γνωστική Περιοχή

Γλώσσα Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό

Θεολογία

Ελληνική

Επίπεδο Σπουδών

Διδάσκων

Έτος Σπουδών

2ο Κύκλος

1ο

Μέθοδος Διδασκαλίας

Πρακτική Άσκηση

Συν-απαιτούμενα

Εξ Αποστάσεως

-

Κανένα

Στόχοι του Μαθήματος:

Το μάθημα καλύπτει τρεις κατευθύνσεις της θεολογικής επιστήμης. Η πρώτη, της ποιμαντικής
και ψυχολογίας της θρησκείας, ασχολείται με το ποιμαντικό έργο της εκκλησίας από την σκοπιά
της συμβουλευτικής ποιμαντικής, της ποιμαντικής επικοινωνίας, και της ποιμαντικής του
ανθρωπίνου προσώπου. Προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου της ποιμαντική είναι η μελέτη
της ψυχολογίας της θρησκείας. Η δεύτερη κατεύθυνση, της κοινωνιολογίας, μελετά τους
κανόνες λειτουργίας της γενικής κοινωνιολογίας και ιδιαίτερα την κοινωνική δράση ης
εκκλησίας, το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο, τους κοινωνικούς θεσμούς, την οικονομία και
οικολογία. Η τρίτη κατεύθυνση, της χριστιανική ηθικής, διερευνά την διαμόρφωση του
ορθοδόξου χριστιανικού ήθους και την εφαρμογή του στην καθημερινότητα των λαών. Η
βιοηθική αποτελεί θεμελιώδη κλάδο της χριστιανικής ηθικής για την αντιμετώπιση των μεγάλων
συγχρόνων προβλημάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή περάτωση του μαθήματος ο φοιτητής θα:
- Έχει κατανοήσει πως μπορεί να συνδυασθεί η θεολογική μελέτη και η ποιμαντική πρακτική
σε ενοριακό επίπεδο.
- Είναι σε θέση να αντιληφθεί τον παρεμβατικό ρόλο της εκκλησίας στην αντιμετώπιση
κοινωνικών προβλημάτων.
- Έχει αναπτύξει τρόπους προσεγγίσεως συγχρόνων προβλημάτων και τάσεων με τρόπο που
να διευκολύνει την ανάπτυξη διαλόγου και υποστηρικτών μηχανισμών για τα ευάλωτα μέλη

της κοινωνίας.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

- Αρχές και Αξίες του ποιμενικού ρόλου της εκκλησίας
- Εκκλησία, λαός και το φαινόμενον της ανεξιθρησκείας
- Εκκλησία και οικογένεια
- Εκκλησία και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
- Εκκλησία και πολυπολιτισμικότητα
- Η φιλανθρωπική δράσις της εκκλησίας
- Εκκλησία και κοινωνικά προβλήματα
- Χριστιανική πίστις και οικονομική συμπεριφορά
- Χριστιανική πίστις και οικολογία

Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι:

Η μέθοδος διδασκαλίας περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, ατομικές και ομαδικές παρουσιάσεις
φοιτητικών εργασιών, καθώς και τηλεδιαδραστικές και εξ αποστάσεως μεθόδους.

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Το μάθημα αξιολογείται με γραπτές εξετάσεις και εργασίες που εκπονούνται ατομικά ή ομαδικά
από τους φοιτητές.
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