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Προκήρυξη Προγράμματος «Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της 
διάσταση» 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 «Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της διάσταση» 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης, διοργανώνει το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα  «Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της διάσταση» 
με την εκπαιδευτική μέθοδο της συμβατικής και εξ αποστάσεως διδασκαλίας, χρησιμοποιώντας πρωτοποριακό 
υλικό (κείμενα των χρόνων της Αγίας Γραφής, λεξικολογικές και πολιτισμικές γνώσεις, νέες ερμηνευτικές 
προσεγγίσεις) και αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας και πληροφορίας στην εκπαίδευση. 

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος 

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην κατανόηση της ελληνικής γλώσσας της Αγίας Γραφής 
εξετάζοντας τα κείμενα γλωσσικά, πολιτισμικά και θεολογικά. Συγχρόνως μελετά ευρύτερα την Κοινή 
Ελληνιστική γλώσσα, στην οποία έχει γραφεί το βιβλικό κείμενο και η οποία αποτελεί σημαντικό κρίκο μέσα 
στην αδιάλειπτη συνέχεια της Ελληνικής γλώσσας μέχρι σήμερα.  

Η διδασκαλία γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ., του 
Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., και του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., ώστε εξασφαλίζεται η 
διεπιστημονική προσέγγιση των κειμένων. Για την παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 8 εβδομάδων (2 εκπαιδευτικών μηνών) και παρέχει Βεβαίωση συμμετοχής και 
Πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης απαιτείται η παρακολούθηση 54 
διδακτικών ωρών (18 τρίωρα μαθήματα)  και επιπλέον η μελέτη υλικού και η εκπόνηση εργασιών, τα οποία 
συνολικά αποδίδουν 5 ECTS.  

Στόχοι του Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της διάσταση» 
ορμάται από τη θέση ότι τα ελληνικά βιβλικά κείμενα αποτελούν μέρος της ελληνικής, της ευρωπαϊκής, αλλά και 
της οικουμενικής παιδείας, και ως εκ τούτου αποτελούν αντικείμενο της ελληνικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
είτε με το μάθημα των Θρησκευτικών είτε με μαθήματα της Ελληνικής γλώσσας. Στόχος του Προγράμματος 
είναι να καλύψει την ανάγκη πληρέστερης και ειδικότερης κατάρτισης των εκπαιδευτικών θεολόγων, αλλά και 
φιλολόγων. 

Επιπλέον, τα κείμενα της Αγίας Γραφής αποτελούν άμεσο αντικείμενο αναφοράς της εκκλησιαστικής 
εκπαίδευσης, καθώς και γενικότερα της εκκλησιαστικής διακονίας, είτε με την κατήχηση είτε με το κήρυγμα είτε 
με τη λατρεία είτε με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο θεολογική καλλιέργεια των πιστών. Στόχος του Προγράμματος 
είναι να ανταποκριθεί στην ανάγκη του έγκυρου καταρτισμού ιερέων, ιεροκηρύκων, ιεροψαλτών, κατηχητών στο 
έργο τους από ειδικούς επιστήμονες. 

Περαιτέρω, η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα τα ελληνικά κείμενα της Αγίας Γραφής, η Κοινή Ελληνιστική, 
παρά την αναγνωρισμένη επιστημονικά σημασία της, δεν διδάσκεται στη Μέση Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να 
θεωρείται λανθασμένα ότι καλύπτεται από την κλασική Αρχαία Ελληνική και να μένουν άγνωστες ή 
παρερμηνευμένες οι περισσότερες πτυχές της. Το Πρόγραμμα στοχεύει να συμπληρώσει το κενό που υπάρχει 
στη διδασκαλία της Κοινής Ελληνιστικής και να ικανοποιήσει τα ενδιαφέροντα εκείνων που ασχολούνται 
ερευνητικά ή ακόμη και ερασιτεχνικά με τα ελληνικά κείμενα της Αγίας Γραφής, καθώς και γενικότερα με την 
Κοινή Ελληνιστική. 

Σύμφωνα με τους παραπάνω στόχους, το Πρόγραμμα αποβλέπει στην απόκτηση των εξής μαθησιακών 
αποτελεσμάτων: 

α) κατανόηση του γλωσσικού χαρακτήρα των ελληνικών βιβλικών κειμένων, και ευρύτερα της Κοινής 
Ελληνιστικής, με γνώση των ιδιαίτερων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της 

β) ικανότητα ερμηνευτικής εμβάθυνσης στο κείμενο της Αγίας Γραφής με αναφορά στη χρήση της γλώσσας και 
στο πολιτισμικό της φορτίο, και με ανάλυση του ειδικού λεξιλογίου της 
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γ) δεξιότητα στη μετάφραση των ελληνικών κειμένων της Αγίας Γραφής χωρίς εξάρτηση από τις υπάρχουσες 
μεταφράσεις και αναλύσεις 

δ) αναγνώριση της συμβολής της Κοινής Ελληνιστικής των βιβλικών κειμένων στον εμπλουτισμό της Ελληνικής 
γλώσσας διαχρονικά μέχρι σήμερα. 

Σε ποιους απευθύνεται 

Το πρόγραμμα απευθύνεται:  

1) σε εν ενεργεία θεολόγους και φιλολόγους της Μέσης Εκπαίδευσης 
2) σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμημάτων Θεολογίας, Φιλολογίας, Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,  Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, και άλλων 
ειδικοτήτων των Ανθρωπιστικών Σπουδών 

3) σε αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων, που ενδιαφέρονται για την Ελληνική γλώσσα της Αγίας Γραφής και 
ευρύτερα για την Κοινή Ελληνιστική 

4) σε πτυχιούχους, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, που ασχολούνται με τα 
ελληνικά βιβλικά κείμενα θεολογικά ή διεπιστημονικά, από γλωσσική, θεολογική και πολιτισμική άποψη  

5) σε κληρικούς, ιεροκήρυκες, ιεροψάλτες, κατηχητές και σε όσους διακονούν τον λόγο της Εκκλησίας 
μελετώντας τα ιερά κείμενα 

6) σε όσους έχουν εγκύκλιες γνώσεις της Αρχαίας Ελληνικής και επιθυμούν να γνωρίσουν ουσιαστικά και 
υπεύθυνα την Ελληνική γλώσσα της Αγίας Γραφής και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την Κοινή 
Ελληνιστική γλώσσα των ελληνιστικών και ελληνορωμαϊκών χρόνων. 

Χώρος διεξαγωγής του Προγράμματος 

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει διδασκαλία εξ 
αποστάσεως, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Α.Π.Θ. 

Διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος 

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 μέχρι Σάββατο 11 Μαΐου 2019 (εξαιρούνται οι δύο εβδομάδες του Πάσχα, 21 Απριλίου 
έως 5 Μαΐου, που μεσολαβούν). 

Κόστος συμμετοχής 

Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα είναι συμβολικό και ανέρχεται στο ποσό 
των 150 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο. 

Υποβολή Αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα 
από 25/1/2019 μέχρι 22/2/2019. 

Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, πατήστε εδώ   

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα  με τους τίτλους σπουδών. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη 
του Προγράμματος καθηγήτρια Κυριακούλα Παπαδημητρίου (kyp@past.auth.gr) και με τον γραμματέα του 
Προγράμματος κ. Φίλιππο Γερμάνη (filipposgermanis@gmail.com, τηλ. 6946732403) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Επίσης, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών, όπου 
φιλοξενείται το Πρόγραμμα http://soeth.web.auth.gr/el/node/54 
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