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prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
1. téma: Etické problémy umierania a smrti 
Anotácia: Teologicko-etické problémy vo vzťahu k ľudskej reprodukcii (umelé oplodnenie, in-vitro fertilizácia, transplantácia embryí, náhradné materstvo), potratu, eutanázii, darovaniu orgánov a tela. V empirickej časti zistiť názory slovenských veriacich na vybrané etické problémy umierania a smrti.
Zapojenie do výskumného projektu „Návrat do života.“ Projekt je registrovaný na UMB pod č. 01/2018/OPS-08.

2. téma: Ekumenická otvorenosť protestantských cirkvi na Slovensku 
Anotácia: Spracovať dejinný prehľad ekumenických snáh a konkrétne prístupy a prínos jednotlivých cirkví k procesu zbližovania cirkví na Slovensku. Spracovať publikované články a knihy k problematike ekumenizmu na Slovensku. V empirickej časti preskúmať široké spektrum do oficiálnej ekumény zapojených i nezapojených slovenských cirkví a náboženských spoločností a preskúmať príčiny ich otvorenosti alebo odmietania v oblasti zbližovania cirkví.
Zapojenie do výskumného projektu „Návrat do života.“ Projekt je registrovaný na UMB pod č. 01/2018/OPS-08.

3. téma: Súčasná environmentálna problematika a teologická etika 
Anotácia: Enviromentálna problematika a jej miesto v systéme teologickej etiky. Teologické preskúmanie otázok technologického pragmatizmu, evolučného humanizmu, ekologického mysticizmu, pohľady liberálneho a konzervatívneho kresťanstva. V empirickej časti zisťovanie pocitu zodpovednosti kresťanov v oblasti enviromentálnej problematiky využitím škálového dotazníka.
Zapojenie do výskumného projektu „Návrat do života. Projekt je registrovaný na UMB pod č. 01/2018/OPS-08


4. téma: Prostriedky milosti v teológii Johna Wesleyho a v súčasnom cirkevnom diskurze.
Anotácia: Prostriedkami milosti rozumel John Wesley vonkajšie znaky, slová alebo konanie. Chápal ich ako Bohom ustanovené a potvrdené cesty, ktorými ľuďom udeľuje predbežnú, ospravedlňujúcu a posväcujúcu milosť. Za najdôležitejšie prostriedky milosti považoval modlitbu, bádanie v Písme a prijímanie svätej Pánovej večere. Veril, že to sú Bohom ustanovené cesty, ktorými zvyčajne sprostredkúva svoju milosť pre duše ľudí. Doktorand urobí literárny výskum o prostriedkoch milosti v diele J. Wesleyho a výskum odbornej teologickej diskusie autorov rozličných cirkevných tradícií vo vlastnom jazykovom prostredí doktoranda a výsledky kriticky porovná. V dizertačnej práci podá výsledky bádania a vyšpecifikuje teologické porozumenia a praktické uplatnenie prostriedkov milosti v danom ekumenickom prostredí.


prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Imrich Peres, PhD.
1. téma: Ježišove reči a rozhovory
Anotácia: Ježiš počas svojho pôsobenia mal nielen veľké verejné príhovory, ale rád sa rozprával aj s ľuďmi, ktorí ho osobne vyhľadali a potrebovali jeho pomoc. Výskum sa má venovať jeho reči a rozhovorom, ktoré viedol Ježiš jednak s ľuďmi na pomoc odkázanými, zároveň sa majú skúmať aj tie Ježišove reči, ktoré viedol so svojimi protivníkmi. Dôležité je zistiť osoby a spoločnosti jeho rečí, charakter jeho učenia, spôsob jeho argumentácie a pramene či pozadie jeho osobnej pripravenosti na tieto konfrontácie. 
Zapojenie do výskumného projektu „Návrat do života. Projekt je registrovaný na UMB pod č. 01/2018/OPS-08

2. téma: Horizonty Pavlovej teológie
Anotácia: Teológia apoštola Pavla je mnohoznačná. Aj keď bol Pavel/Saul dobre pripraveným teológom pre židovské náboženské prostredie, jeho obrátením sa začala pretvárať aj jeho teológia. Cieľom výskumu je jednak odhaliť, v ktorých bodoch Pavlova teológia zostala nezmenená, ďalej kde sa apoštolova teológia zmenila, aký charakter získala a ako sa to všetko zhoduje (alebo nie celkom zhoduje) s učením Ježiša Krista. Kde sa vytvoril posun, alebo ako a prečo sa v dnešnom výskume objavujú myšlienky návratu Pavla k židovstvu (v tzv. the New Perspective on Paul). 
Zapojenie do výskumného projektu VEGA na EBF UK (2018-2020) „Apoštol Pavol“.


3. téma: Analógie a recepcie v eschatológii Nového zákona
Anotácia: Eschatológia Nového zákona vznikala ako súčasť kresťanskej teológie. Mala samozrejme svoje špecifiká, ale v nej je možno odhaliť aj stopy eschatologického nazerania svojho okolia. Výskum má odhaliť, do akej miery ide v eschatológii Nového zákona o samostatné predstavy, kde je možné vidieť vplyv Starého zákona či helenistického prostredia, a kde sa nemôže predpokladať recepcia, lebo ide iba o všeobecné podobnosti a analógie príznačné pre eschatologické myslenie aj iných antických náboženstiev. Výskum môže sledovať jednotlivo i lineárne tieto oblasti: eschatologické schémy a filologické charakteristiky, promortálne a proeschatologické praktiky, eschatologické znamenia, eschatologické procesy, záhrobné lokality, transcendentné bytosti a osoby, eschatologické spoločnosti, predmety a nástroje posmrtného života, eschatologická antropológia, atď. 
Zapojenie do výskumného projektu na Univerzite Zürich (2016-2020) „Griechische Grabinschriften“.


4. téma: Grécke náhrobné nápisy a Nový zákon
Anotácia: Pre správne pochopenie zvesti Nového zákona je dôležité skúmať a poznať aj dobové texty, medzi ktoré prioritne patria aj grécke antické náhrobné kamene a ich nápisy. Ich výskum pomôže pochopiť vznik kresťanstva, život apoštolskej cirkvi a dobové okolnosti pri šírení kresťanskej misie. Grécke náhrobné nápisy sú nevyčerpateľným prameňom. Ich preklad do slovenčiny umožní ďalší výskum tým, ktorí sa budú zaujímať o historicko-náboženské pozadie Nového zákona a vzniku apoštolskej cirkvi, ako aj o rôzne témy historického či nábožensko-sociálneho charakteru antického sveta.
Zapojenie do výskumného projektu na Univerzite Zürich (2016-2020) „Griechische Grabinschriften“

5. téma: Pedagogické aspekty Nového zákona
Anotácia: Nový zákon obsahuje bohatú teológiu. Aj z pohľadu kresťanskej pedagogiky poskytuje hodnotné, ba základné smerodajné línie. Výskum Nového zákona z biblicko-pedagogického hľadiska pomôže odhaliť edukačné princípy uplatňované v antickej spoločnosti (židovskej i grécko-rímskej) a spôsob ich integrácie do kresťanského výchovného systému. Zároveň sa na pozadí analýzy vybratých textov umožní zadefinovať také pedagogické aspekty, ktoré by mohli omnoho presnejšie určiť charakter dnešnej kresťanskej pedagogiky.
Zapojenie do výskumného projektu „Návrat do života. Projekt je registrovaný na UMB pod č. 01/2018/OPS-08

6. téma: Novozákonné texty v teológii apoštolských otcov
Anotácia: Obdobie apoštolských otcov sa kladie zhruba do doby 95-150/180 po Kr. Spisy apoštolských otcov sa poväčšine opierajú o ústnu a sčasti aj písomnú tradíciu apoštolov. Výskum sa má venovať tomu, aby čo najdôkladnejšie zadefinoval možné pramene novozákonnej tradície v týchto spisoch, poukázal na spôsoby tradovania a tiež aj na negatívne procesy, ktoré túto tradíciu sprevádzali. Smer a obsah výskumu môže byť globálne lineárny, alebo sa môže zúžiť a prehĺbiť rozborom vybratých osobností a ich spisov. Dôležité je poukázať, prečo práve zachovalé texty motivovali apoštolských otcov a v akej miere podnietili ich teologickú prácu.
Zapojenie do výskumného projektu VEGA na EBF UK (2018-2020) „Apoštol Pavol“.


Prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
1. téma: Náboženská výchova a možnosti rozvoja ľudskej osobnosti.
 Anotácia  (potenciálne oblasti zamerania výskumu): Vplyv (potenciál) Náboženskej výchovy na celistvý rozvoj ľudskej osobnosti. Aký spôsob náboženskej výchovy ovplyvňuje ľudskú osobnosť pozitívne, aký negatívne? Kedy sa náboženská výchova stáva zdrojom hľadania síl k vlastnému rozvoju. Akým spôsobom  náboženská výchova dotvára osobnostný rozvoj a) v duševnej oblasti, b) sociálnej oblasti, c) v rovine ľudského sebavyjadrenia. Ako sa náboženská výchova podieľa na utváraní ľudskej identity. Aké formy ľudskej religiozity sú pre utváranie identity žiaduce? Ktoré kľúčové kompetencie môžu byť predmetom rozvoja náboženskej výchovy. Aké katechetické metódy sú vhodné k rozvoju ľudskej osobnosti? 
Práca by mala pozostávať z teoretickej analýzy a zároveň empirického výskumu, pričom cieľovou skupinou budú žiaci / absolventi cirkevných škôl / učitelia náboženskej výchovy.
Zapojenie do výskumného projektu Transformatívna teológia č. 27/2017/OPS-58.

2. téma: Kresťanská spiritualita v online teologickom vzdelávaní 
Kresťanská spiritualita je kľúčom k efektívnemu, trvácnemu a relevantnému online teologickému vzdelávaniu. Spiritualita je nevyhnutná, aby teologické štúdium nebolo samoúčelné, ale splnilo svoje poslanie, malo by to platiť aj v prípade online vzdelávania. Dôraz na duchovný rast aj v prípade online štúdia teológie by mal viesť k budovaniu efektívnej a rozvíjajúcej sa online učiacej sa komunity, k zabezpečeniu relevantnosti a aplikovateľnosti štúdia pre život jednotlivca aj cirkvi. 

English version: “Christian Spirituality in Online Theological Education” 
Christian Spirituality is the key to an effective, relevant and lasting online theological education. To go beyond the learning for the sake of learning, spirituality is necessary. Spiritual growth leads to an effective and growing online learning community that is necessary for theological study, to make it relevant and part of one‘s life.


3. téma: Náboženská výchova a príležitosti rozvíjania ľudskej osobnosti.
Ako povzbudzovať novú generáciu veriacich v 21. storočí ohľadom významu náboženskej výchovy v prostredí, v kontexte ktorého sa objavujú koncepty a tendencie k postmodernizmu, sekularizmu, materializmu. 

English version: “Religious education and opportunities for development of the human personality”
How to encourage the new generation of believers in the XXI centuries about the benefits of a religious education surrounded by a society that is contextualized by emerging concepts and tendencies of postmodernism, secularism and materialism?

4. téma: Neuroteológia spirituality v mozgu
Dizertačná práca bude skúmať mystické skúsenosť, religiozitu a religiózne skúsenosti vo svetle syntézy teológie, neurovedy, vedy o vedomí a psychológie náboženstva.

English version: “Neurotheology of Spirituality in the Brain“
The project of the thesis will research the mystical experience, religiosity and religious experience in the light of synthesis of Theology, Neuroscience, Science of consciousness and Psychology of religion.

doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
1. téma: Zákon a zmluva v Pentateuchu
Anotácia: Pojmy „zákon“ a „zmluva“ sú východiskom pre pochopenie teologického myslenia Starej zmluvy. V Pentateuchu sú tieto pojmy používané v širokej škále medziľudských vzťahov, ale najvýznamnejšie vo vzťahu Boh-človek. Cieľom práce je preskúmať historické pozadie týchto pojmov v používaní starovekých kultúr, ktoré boli v kontakte s patriarchami a Izraelom, ich náboženskú modifikáciu pri použití v rôznych žánroch nachádzajúcich sa v Pentateuchu ako aj ich neskoršie interpretácie v kresťanskej (hlavne evanjelikálnej) a judaistickej teológii. Práca sa okrem historických reálií v pozadí textu a jeho teologických interpretácií zameriava na kanonickú formu textu a jej vplyv na teológiu zmluvy.
Požiadavky na doktoranda: Ukončené magisterské štúdium teológie.

2. téma: Hermeneutika interpretácií jozefovského naratívneho cyklu v ranom kresťanstve, strednom judaizme a islame
Anotácia: Naratívum o Jozefovi je jedným z najstarších v dejinách ľudstva. Jeho význam v Starej zmluve a kresťanstve je dobre známy. Judaistické, kresťanské a moslimské interpretácie cyklu o Jozefovi umožňujú nahliadnuť do hermeneutických postupov vykladačov ako aj do religionistických motívov týchto tradícií. Cieľom práce je preskúmať hermeneutiku jednotlivých vykladačských tradícií, porovnať ju navzájom a kriticky zhodnotiť z hľadiska modernej hermeneutickej vedy. Práca prispeje k lepšiemu pochopeniu spoločných prvkov ako aj rozdielov v jednotlivých hermeneutických prístupoch a potenciálne obohatí modernú hermeneutiku naratíva. Zároveň obohatí kresťanské porozumenie jozefovského cyklu a objasní niektoré problémy prekladu.
Požiadavky na doktoranda: Ukončené magisterské štúdium teológie.

3. téma: Teodicea po holokauste
Anotácia: Holokaust sa nezmazateľne zapísal nielen do svetových dejín, ale aj do teologického myslenia kresťanských ako aj judaistických mysliteľov. Mnohí stratili vieru v existenciu Boha, ktorý niečomu takému nezabránil. Evanjelikálna teológia, ktorá oslovuje človeka na základe biblických výrokov „Boha tak miloval svet…“ alebo „Boh je láska nemôže tieto skutočnosti jednoducho ignorovať.“ Dizertačná práca kriticky preskúma najvážnejšie argumenty proti „láskavému Bohu“ a možnosti teologickej odpovede z hľadiska historickej kresťanskej systematickej teológie a evanjelikálneho prúdu v protestantizme.
Požiadavky na doktoranda: Ukončené magisterské štúdium teológie.


4. téma: Teológia sebaporozumenia človeka vo vzťahu k súčasnej vizuálnej kultúre
Anotácia: Vizuálne vnímanie (tzv. "vizuálna kultúra") špecificky prostredníctvom elektronických médií je jedným z najsilnejších faktorov vplývajúcich na konštituovanie identity a sebaporozumenia súčasného človeka. Pojmy, ako sú napr. "humanita",  "humanizmus", "identita", "selfizmus" podliehajú závažným zmenám a v závislosti na tom sa mení aj chápanie etických noriem a práv človeka. Dizertačná práca uskutoční historickú a teologicko-filozofickú kritiku teologickej antropológie so zameraním na jej úlohu v sebaporozumení ("self") človeka. Na základe jej výsledkov navrhne metodológiu teologickej kritiky artefaktov súčasnej vizuálnej kultúry so špecifickým zameraním na elektronické médiá.

5. téma: Humánna spoločnosť a etické hodnoty implikované v médiách.
Človek si cieľavedome utvára systém etických a iných hodnôt prostredníctvom výchovy, vzdelávania, konzumácie umenia a rôznych foriem zábavy. Jedným z významných kanálov tvorby etických hodnôt je aj necielená interakcia s hodnotami prostredníctvom implikovanej a podprahovej komunikácie, v ktorej hodnoty nie sú explicitne pomenované, ale sú premisou a východiskom následného diskurzu. 
Práca skúma takúto komunikáciu etických hodnôt v teoreticky odôvodnene vybratých médiách (napr. podľa sledovanosti) a na relevantnej časovej a tématicky rôznorodej ploche kriticky analyzuje komunikáciu implikovaných etických hodnôt. Kriticky ich porovná s hodnotami humanity a kresťanskej teologickej etiky.Podľa výsledkov analýzy navrhne spôsoby, akými môže teológia prispievať k tvorbe humánnych etických hodnôt v slobodnej a pluralitnej spoločnosti.
Zapojenie do výskumného projektu: “Rozkvet humanity v post-komunistickej spoločnosti” č. 21/2017/OPS-51


doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. 
1. téma: Kresťanské svedectvo v súčasnosti.
Anotácia: Práca vychádza z funkcie kresťanského svedectva v Písme a z jeho biblicko-teologických súvislostí. Následne problematiku spracováva z perspektívy hermeneutiky. Preto skúma funkcie a význam kresťanského svedectva v cirkvi, v sekularizovanej spoločnosti, v umení a napokon aj v prostredí kresťanskej práce s asociálmi. V prílohe „Svedectvo o svedectve“ spracováva svoje výsledky bádania v popularizovanej a všeobecne zrozumiteľnej forme. 
Zapojenie do výskumného projektu Transformatívna teológia č. 27/2017/OPS-58.

2. téma: Metanoia a transformácia závislých 
Anotácia: Práca sa zameriava na biblický koncept „metanoia“ a jeho aplikáciu v pastorálnej starostlivosti o závislých v ich procese opätovného zaradenia do spoločnosti. Špecificky skúma spôsoby vedenia k pokániu a jeho dopadu na zmeny zmýšľania vychádzajúce z postojov viery. Výskumná časť bude realizovaná kvalitatívnym výskumom v špecializových kresťanských zariadeniach a v duchovenskej službe v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody v SR. 
Zapojenie do výskumného projektu Transformatívna teológia č. 27/2017/OPS-58.


doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. , externá školiteľka 
1. téma: Bioetická otázka humánnej reprodukcie v kontexte dnešného islamu a kresťanstva. 
Anotácia: Cieľom práce je predstaviť, kriticky analyzovať a komparovať témy a problémy spojené s humánnou reprodukciou v súlade s nábožensko-etickými požiadavkami dnešného islamu a kresťanstva. Súčasťou analýzy danej problematiky je aj vyhodnotenie výsledkov ukončeného projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 a najmä jeho výstupnej publikácie aktivity 2.7 - Bioetické výzvy a súčasnosť (ISBN 978-80-8127-133-5). Poslednou časťou teoretického celku práce bude prezentácia záverov získaných formou metaanalýzy. Empirická časť práce má obsahovať kvantitatívny alebo kvalitatívny výskum zameraný na postoje k témam a otázkam reprodukčnej bioetiky u moslimov patriacich do moslimskej komunity a kresťanov, členov kresťanských cirkví na Slovensku. Téma dizertačnej práce je vypísaná v kontexte riešenia projektu VEGA č. 1/0585/18 Bioetika reprodukčného zdravia v islame: východiská, diskusia a výzvy. 
Poznámka: Téma je vhodná pre doktoranda v oblasti interdisciplinárneho výskumu religionistika – teológia. 

2. téma: Postavenie ženy a jej reprodukčné práva v indických náboženstvách v minulosti a dnes. 
Anotácia: Cieľom práce je predstaviť, analyzovať a zhodnotiť postavenie ženy a jej reprodukčné práva v indických náboženstvách podľa znenia ich svätých spisov, tradície i v konfrontácii s lekárskymi poznatkami a úrovňou poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčasnej Indii. Súčasťou analýzy danej problematiky je aj vyhodnotenie výsledkov ukončeného projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 a najmä jeho výstupnej publikácie aktivity 2.7 - Bioetické výzvy a súčasnosť (ISBN 978-80-8127-133-5), ako aj výsledkov projektu VEGA č.1/1310/12 (2012 – 2014) Možnosť jednotného postoja k interrupciám z hľadiska náboženských hodnotových systémov a najmä jeho výstupnej publikácie Interrupcia - etická výzva pre svetové náboženstvá (ISBN 978-80-223-3845-5). Autor by mal dospieť k formulácii najakútnejších bioetických otázok, resp. dilem, ktoré by pomohli vylepšiť súčasnú, zistenú situáciu. Poznámka: Téma je vhodná pre doktoranda v oblasti interdisciplinárneho výskumu religionistika - verejné zdravotníctvo.

3. téma: Ľudské potomstvo ako conditio sine qua non budúcnosti svetových náboženstiev.
Anotácia: Cieľom práce je zistiť a vysvetliť úlohu poverenia plodiť potomkov, ktoré je zakotvené v svätých spisoch a tradícii 5 svetových náboženstiev (judaizmus, kresťanstvo, islam, hinduizmus a buddhizmus). Demografické zistenia z minulosti a súčasnosti počtu členov uvedených náboženstiev v svetovom rozmere pomôžu dospieť k formulácii fundovanej prognózy vývoja v budúcnosti. K tomuto autorovi pomôže aktívna participácia na projekte Vega č. 1/0585/18 (2018 - 2019) Bioetika reprodukčného zdravia v islame: východiská, diskusia a výzvy, ako aj zhodnotenie výsledkov  projektu VEGA č.1/1310/12 (2012 – 2014) Možnosť jednotného postoja k interrupciám z hľadiska náboženských hodnotových systémov a najmä jeho výstupnej publikácie Interrupcia - etická výzva pre svetové náboženstvá (ISBN 978-80-223-3845-5). Téma dizertačnej práce je vypísaná v kontexte riešenia projektu Vega č. 1/0585/18 Bioetika reprodukčného zdravia v islame: východiská, diskusia a výzvy. 
Poznámka: Téma je vhodná pre doktoranda v oblasti interdisciplinárneho výskumu religionistika – teológia. 

4. téma: Možnosti využitia logoterapie v kontexte pastoračnej starostlivosti o moslima.
Anotácia: Cieľom práce je teoreticky a prakticky na prípadových štúdiách preukázať, či a ako je možné aplikovať zásady logoterapie v procese pastoračnej starostlivosti o jednotlivca moslimského vierovyznania. Autor práce musí zohľadniť rovnako teoretické východiská islamskej náuky psychologickej starostlivosti o veriaceho, resp. pacienta, ako aj teoretické východiská logoterapie. Na prípadových štúdiách je potrebné dokázať alebo vyvrátiť možnosť využitia logoterapie v pastoračnej starostlivosti v islame. Ak sa potvrdí možnosť jej aplikácie v kontexte islamu, v závere práce je potrebné jasne identifikovať a formulovať možnosti, spôsoby a súvislosti využitia logoterapie v islame. Téma dizertačnej práce je vypísaná v kontexte riešenia projektu Vega č. 1/0585/18 Bioetika reprodukčného zdravia v islame: východiská, diskusia a výzvy. Nadväzuje na jeho prieskum spojený s oblasťou multikultúrneho ošetrovateľstva.

English version: Possibilities of using logotherapy in the context of pastoral care of the Muslim.
Abstract: The aim of the thesis is to ascertain, whether and how the principles of logotherapy can be applied in the process of pastoral care of an individual of Muslim faith. This aim will be reached using case studies, analyzing them on theoretical and practical level. The author of the thesis must also take into account the theoretical basis of Islamic psychological care for the believer, patient, as well as the theoretical basis of logotherapy. Chosen case studies need to prove or refute the possibility of using logotherapy in pastoral care in Islam. If the possibility of its application in the context of Islam is confirmed, at the end of the thesis it is necessary to clearly identify and formulate the possibilities, the ways and the context of the usage of logotherapy in Islam. The topic of the dissertation thesis is written in the context of project Vega no. 1/0585/18 Bioethics of Reproductive Health in Islam: Basis, Discussion and Challenges.
 

5. téma: Nový prístup k implementácii Synoptického evanjeliového podoblastí v rámci náboženského vzdelávania vo vyššom stredoškolskom vzdelávaní v Grécku
Anotácia: Cieľom práce je analyzovať didaktické využitie Ježišových podobenstiev v súčasnom didaktickom systéme náboženskej výchovy v gréckej vyššej strednej škole a navrhnúť možný nový prístup k ich vyučovaniu a aplikácii. Teoretická časť bude založená na exegéze, Bultmannovej metodike a vybraných komunikačných teóriách, zatiaľ čo praktická časť bude zahŕňať analýzu súčasnej situácie, ako aj návrh novej didaktickej metódy, ktorá by mala byť skúšaná v praxi. Na záver by mala byť nová didaktická metóda vyučovania podobenstiev teoreticky formulovaná tak, aby optimalizovala súčasnú situáciu.

English version: A new approach to implementation of Synoptic Gospel´s Parables in the frame of Religious Education in Upper Secondary Education in Greece 
Annotation: The aim of the thesis is to analyze the current didactic usage of the Jesus´ Parables in contemporary didactic scheme of Religious Education in Upper Secondary Education in Greece and to make a proposition of a possible new approach to their teaching and application. The theoretical part will be based on the exegesis, Bultmann´s methodology and chosen communication theories, while the practical part will include both the analysis of the current situation and the proposal of possible new didactic method, which should be tried in praxis. At the end, the new didactic method of teaching Parables should be theoretically formulated so that it will optimize the current situation.


