Έναρξη µαθηµάτων του καθηγητή κ. Παναγιώτη Σκαλτσή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Α)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ Ε’ ΕΞΑΜΉΝΟΥ
1. Τα µαθήµατα Λειτουργικής (503) Ε’ Εξαµήνου θα ξεκινήσουν
τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020, και ώρες 11.00 - 13.00 σύµφωνα
µε το Πρόγραµµα. Η διδασκαλία θα γίνεται µε βάση την
πλατφόρµα zoom και στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσµο,
στον οποίον οι φοιτητές θα εισέρχονται µε τον ιδρυµατικό τους
λογαριασµό.
Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/93556189870?pwd=REp0OUozZ2FPN1VmTE5yME
JqWk9GZz09
Meeting ID: 935 5618 9870
Passcode: 400561

2. Το µάθηµα της Λειτουργικής της Τετάρτης, 12.00 - 13.00µ.µ.,
δεν θα πραγµατοποιείται.
3. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τo µάθηµα της Λειτουργικής (Άσκηση) της
Πέµπτης, 11.00-13.00µ.µ. θα πραγµατοποιείται δια φυσικής
παρουσίας στον Ιερό Ναό της Σχολής, σε δύο οµάδες των 40
ατόµων εκάστη. Η πρώτη οµάδα από το Α – Μ, θα εισέρχεται
από τις 11.00 – 12.00µ., ενώ η δεύτερη οµάδα από το Ν – Ω, θα
εισέρχεται από τις 12.00 – 13.00µ.µ. Την Άσκηση θα διδάσκει ο
υποψήφιος διδακτορας π. Δηµήτριος Μπίκας, θα είναι µε
παρουσίες, και θα υπάρχει πρόβλεψη προκειµένου να
τηρούνται τα σχετικά υγειονοµικά πρωτόκολλα. Όλοι θα
φορούν την σχετική µάσκα.

Β)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΠΟΥΔΗ

ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Η διδασκαλία του υποχρεωτικού µαθήµατος, «Εισαγωγή στη
σπουδή και τη µεθοδολογία της Θεολογίας» (106) του Α’
Εξαµήνου, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα, 11.00 –
12.00µ., σύµφωνα µε το Πρόγραµµα, εφ’ όσον βέβαια οι φοιτητές θα
έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους και θα έχουν λάβει τον
ιδρυµατικό τους λογαριασµό. Τα µαθήµατα θα γίνονται διαδικτυακά
µε βάση την πλατφόρµα zoom και στον παρακάτω ηλεκτρονικό
σύνδεσµο, στον οποίον οι φοιτητές θα εισέρχονται µε τον ιδρυµατικό
τους λογαριασµό. Η παρουσία όλων θα είναι απαραίτητη. Μέχρι να
αρχίσουν τα µαθήµατα, οι φοιτητές µπορούν να επικοινωνούν µε τον
καθηγητή, δια φυσικής παρουσίας στο γραφείο του για τη σχετική
ενηµέρωση.
Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/93556189870?pwd=REp0OUozZ2FPN1VmTE5
yMEJqWk9GZz09
Meeting ID: 935 5618 9870
Passcode: 400561

Γ)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
1. Το επιλεγόµενο µάθηµα «Θεία Λατρεία και Οικολογία»,
(2042) θα διδάσκεται από τον διδάκτορα, π. Γεώργιο Χειλά διά
ζώσης, στην αίθουσα Ε’ του Δ’ ορόφου της Θεολογικής Σχολής.
Για οποιαδήποτε αλλαγή οι φοιτητές θα ενηµερώνονται από
τον διδάσκοντα. Τα µαθήµατα θα πραγµατοποιούνται κάθε
Δευτέρα 18.00 – 21.00µ.µ. Ηµέρα έναρξης η Δευτέρα 12
Οκτωβρίου. Θα υπάρχει πρόβλεψη προκειµένου να τηρούνται
τα σχετικά υγειονοµικά πρωτόκολλα. Όλοι θα φορούν την
σχετική µάσκα.

2. Τα µαθήµατα για τους φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς
οµάδες, θα γίνονται εξ αποστάσεως.

Δ)

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η Θεία Λειτουργία που από το πρόγραµµα προβλέπεται κάθε
Πέµπτη θα τελείται µετά από σχετική ανακοίνωση. Οι δυσκολίες του
covid-19 δεν επιτρέπουν την καθ’ εκάστην εβδοµάδα τέλεσή της.

Ο Καθηγητής,
Παναγιώτης Σκαλτσής

