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 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Ε΄ ΚΥΚΛΟΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2018-2019» 

Στέλλα Μάλλιου, Φοιτήτρια Κοινωνιολογίας 

 

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 το Εργαστήριο 

Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΑστΕ) σε συνεργασία με 

το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσε τον 

πέμπτο κύκλο του σεμιναρίου «Έγκλημα και Κινηματογράφος», αφιερωμένο στο θύμα 

του εγκλήματος. Στο Σεμινάριο προβλήθηκαν κινηματογραφικές ταινίες μικρού και 

μεγάλου μήκους αλλά και ντοκιμαντέρ τόσο ελληνικής όσο και διεθνούς προέλευσης 

με ποικίλη θεματολογία. 

Ειδικότερα, οι θεματικές που αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης περιέλαβαν θέματα, 

όπως: 

• Η έννοια του θύματος: ανθρωπολογικά, εγκληματολογικά, κοινωνικά και νομικά. 

• Το θύμα ως παράγοντας της ποινικής διαδικασίας στο ηπειρωτικό και στο 

αγγλοσαξονικό δίκαιο. 

• Η δευτερογενής θυματοποίηση. 

• Επιπτώσεις για το θύμα και την κοινωνία: κοινωνικές- ψυχολογικές 

• Σχέσεις δράστη και θύματος, 

• Θυματοποίηση στο σχολείο, στην οικογένεια και στο χώρο εργασίας, 

• Ανήλικα θύματα και θύματα τρίτης ηλικίας, 

• Θύματα σεξουαλικής βίας, 

• Θύματα εγκλημάτων μίσους, 

• Οικονομικό κόστος θυματοποίησης, 

• Κρατική και ιδιωτική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση θυμάτων εγκλημάτων. 

Το σεμινάριο διεξαγόταν κάθε Τρίτη κατά τη διάρκεια του  Χειμερινού Εξαμήνου και 

ώρα 18.00 - 21.00 στο Αμφιθέατρο 2 του Παντείου Πανεπιστημίου. Κάθε συνάντηση 

περιελάμβανε: 

 (α) σύντομη εισαγωγή στην υπό συζήτηση εγκληματολογική προσέγγιση μέσα από 

την αξιοποίηση οπτικού υλικού-προβολή διαφανειών (Power point),  
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(β) την προβολή της ταινίας και 

 γ) συζήτηση στο τέλος κάθε προβολής με το σύνολο των συμμετεχόντων και των 

προσκεκλημένων κάθε φορά εισηγητών. 

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Σεμινάριο, είχαν Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί 

Φοιτητές, Διδάκτορες, Επιστήμονες και Επαγγελματίες με ειδικό ενδιαφέρον για την 

Επιστήμη της Εγκληματολογίας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ενώ ορίσθηκε περί τα 

πενήντα (50) άτομα, κατόπιν επιλογής τους από  τους Επιστημονικά Υπεύθυνους του 

Σεμιναρίου, τελικά έφθασε στα ογδόντα (80) περίπου άτομα, εξαιτίας της αυξημένης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να 

παραλάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης υπό την προϋπόθεση παρακολούθησης των 

2/3 των συναντήσεων ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, για το οποίο ακολουθούσε 

γραπτή αξιολόγηση. Συμπληρωματικά με αυτά και αφού ολοκληρώθηκαν οι 

συναντήσεις, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν ανώνυμα σε 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Σεμιναρίου. 

Απο το σύνολο των συμμετεχόντων του Ε΄Κύκλου του Σεμιναρίου, απάντησαν στο 

ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 79 άτομα.  

 

Πίνακας 1: Φύλο συμμετεχόντων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 
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Από το σύνολο των συμμετεχόντων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

του Ε΄ κύκλου του Σεμιναρίου, το 93.7% αποτελούταν από γυναίκες, ενώ από άνδρες 

μόλις το 6,3%. 

  

Πίνακας 2: Ηλικία συμμετεχόντων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

 

 

Η πλειοψηφία (84.8%) των συμμετεχόντων, με βάση τις απαντήσεις του 

ερωτηματολογίου αξιολόγησης, κυμαινόταν μεταξύ 18 έως 25 ετών, ενώ η αμέσως 

επόμενη ηλικιακή ομάδα με την μεγαλύτερη συμμετοχή (8.9%) στον Ε΄ κύκλο ήταν 

αυτή των 26-35 ετών.  Οι υπόλοιπες ομάδες ηλικίας 36-45, 46-55, και 56+ φαίνεται να 

καταλαμβάνουν μικρότερα ποσοστά συμμετοχής. 
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Πίνακας 3: Επίπεδο εκπαίδευσης συμμετεχόντων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης 

 

Πίνακας 4: Επάγγελμα συμμετεχόντων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

 

 

Σε δεύτερο στάδιο, το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εστίασε στον βαθμό 

ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τη διοργάνωση του Ε΄ κύκλου του σεμιναρίου. 
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Πίνακας 1: Βαθμός απόκτησης γνώσης συμμετεχόντων που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από την παρακολούθηση του Ε΄Κύκλου   

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, η πλειοψηφία (39.2%) δηλώνει πως το 

Σεμινάριο συνέβαλε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην απόκτηση γνώσεων, ενώ ένα 

ακόμη μεγάλο ποσοστό (38%) δηλώνει, επίσης, πως το Σεμινάριο συνέβαλε σε πολύ 

μεγάλο βαθμό. Το υπόλοιπο 22.8% του συνόλου δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο όσον 

αφορά την απόκτηση γνώσης από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου κύκλου του 

Σεμιναρίου. 

Πίνακας 2: Βαθμός απόκτησης χρήσιμων εφοδίων στο πλαίσιο των  σπουδών ή/και της 

εργασίας των συμμετεχόντων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από την 

παρακολούθηση του Ε΄ Κύκλου  
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Στην ερώτηση σε ποιο βαθμό το Σεμινάριο παρείχε στους συμμετέχοντες χρήσιμα 

εφόδια στο πλαίσιο των σπουδών ή/και της εργασίας τους  η πλειοψηφία (37.5%) 

δήλωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό.  Το 35% υποστήριξε πως το Σεμινάριο συνέβαλε σε 

πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ το 23,7% απάντησε αρκετά. Μόνο το 3,8% των 

ερωτηθέντων απάντησε πως το Σεμινάριο παρείχε σε μικρό βαθμό χρήσιμα εφόδια. 

Πίνακας 3: Βαθμός ικανοποίησης από τις ταινίες που προβλήθηκαν των συμμετεχόντων 

που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από την παρακολούθηση του Ε΄ 

Κύκλου   

 

 

Εν συνεχεία, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για το βαθμό ικανοποίησής τους από τις 

ταινίες που προβλήθηκαν και σχεδόν οι μισοί (48.8%) δήλωσαν πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι. Το 43.7% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο, ενώ το υπόλοιπο 7.5% 

δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο. 
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Πίνακας 4: Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από την παρακολούθηση του Ε΄ Κύκλου για τους εισηγητές 

και τις εισηγήσεις 

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τον βαθμό 

ικανοποίησης τους από τους εισηγητές και τις εισηγήσεις. Για την ακρίβεια, το 53.8% 

δήλωσε πάρα πολύ ικανοποιημένο και αμέσως μετά ακολουθούν αυτοί που δήλωσαν 

πολύ ικανοποιημένοι με 31.3%. Το υπόλοιπο 15% των ερωτηθέντων δήλωσε αρκετά 

ικανοποιημένο. 

Πίνακας 5: Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από την παρακολούθηση του Ε΄ Κύκλου από το 

διάλογο/συζήτηση που αναπτύχθηκε    
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Όσον αφορά το διάλογο/συζήτηση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Σεμιναρίου, οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

(45%) δήλωσαν πάρα πολύ ικανοποιημένοι, ενώ ένας επίσης μεγάλος αριθμός 

συμμετεχόντων (32.5%) δήλωσε πολύ ικανοποιημένος. Αρκετά ικανοποιημένο 

δήλωσε το 20% του συνόλου που απάντησε, ενώ ένα μικρό ποσοστό 2,5% παρέμεινε 

λίγο ικανοποιημένο από το διάλογο/συζήτηση που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια 

του Ε΄κύκλου. 

Πίνακας 6: Βαθμός ικανοποίησης από το εκπαιδευτικό υλικό (power points, 

εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις κ.λπ) των συμμετεχόντων που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από την παρακολούθηση του Ε΄ Κύκλου  

 

 

Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων φάνηκε και από τις απαντήσεις τους αναφορικά με 

το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου. Πιο 

συγκεκριμένα, το 38.7% δήλωσε πάρα πολύ ικανοποιημένο, ακολουθεί το σύνολο των 

ατόμων που δήλωσε πολύ ικανοποιημένο με 33.8% και ύστερα το 26.3% που έμεινε 

αρκετά ικανοποιημένο. Μόνο το 1,2% δήλωσε λίγο ικανοποιημένο με το εκπαιδευτικό 

υλικό. 
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Πίνακας 7: Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από την παρακολούθηση του Ε΄ Κύκλου από τη διαδικασία 

πιστοποίησης   

 

Ιδιαίτερα σημαντική για την αξιολόγηση του Σεμιναρίου είναι η άποψη των 

συμμετεχόντων που απάντησαν σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης που 

χρησιμοποιήθηκε. Το μεγαλύτερο ποσοστό (46.2%) των ερωτηθέντων δήλωσε πάρα 

πολύ ικανοποιημένο από τη διαδικασία πιστοποίησης, ενώ το 33.3% έμεινε πολύ 

ικανοποιημένο. Ένα μέρος του συνόλου (19.2%) δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο και 

ένα ακόμη μικρότερο (1.3%) δήλωσε λίγο ικανοποιημένο από τη διαδικασία 

πιστοποίησης που χρησιμοποιήθηκε. 

Πίνακας 8: Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από την παρακολούθηση του Ε΄ Κύκλου σχετικά με την 

οργάνωση του Σεμιναρίου
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Από την οργάνωση του Σεμιναρίου γενικότερα, η πλειοψηφία (54.4%) δήλωσε πάρα 

πολύ ικανοποιημένη και το 29.1% πολύ. Το υπόλοιπο 16.5% των συμμετεχόντων που 

απάντησε, έμεινε αρκετά ικανοποιημένο από την οργάνωση του Ε΄κύκλου του  

Σεμιναρίου. 

Πίνακας 1: Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης σχετικά με την συμμετοχή τους στο Σεμινάριο. 

 

Εξίσου σημαντική αποτελεί η απάντηση των συμμετεχόντων όσον αφορά τον βαθμό 

ικανοποίησης τους από τη συμμετοχή τους στο Σεμινάριο. Όπως προκύπτει από τις 

απαντήσεις τους, η πλειοψηφία (56.3%) έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένη από τη 

συμμετοχή της καθώς και ένα μεγάλο ποσοστό 33.8% που δήλωσε πολύ 

ικανοποιημένο. Μόνο ένα 10% δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο από τη συμμετοχή του. 

Πίνακας 2: Πρόταση των συμμετεχόντων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης σε άλλο συνάδελφο/γνωστό να παρακολουθήσει το παρόν Σεμινάριο. 
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Στο ερώτημα εάν θα πρότειναν οι συμμετέχοντες σε άλλο συνάδελφο/γνωστό τους να 

παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Σεμινάριο, η συντριπτική πλειοψηφία με 93.8% 

δήλωσε “Σίγουρα, ναι”. Το υπόλοιπο 6.2% απάντησε πως “Ναι, μάλλον” θα το 

πρότεινε. 

Πίνακας 3: Πρόταση των συμμετεχόντων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης για πιθανές βελτιώσεις του Σεμιναρίου. 

 

Σε τελευταίο στάδιο οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν αν θα επιθυμούσαν 

κάποιες βελτιώσεις στο Σεμινάριο. Η πλειοψηφία (78.8%) απάντησε πως δεν επιθυμεί 

κάποια βελτίωση έναντι ενός συνόλου 21.3% που αποκρίθηκε θετικά σε κάποια πιθανή 

βελτίωση.  


