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Στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης απάντησαν 50 συμμετέχοντες του σεμιναρίου των οποίων
η ηλικία κυμάνθηκε από 18 έως 25 ετών, ενώ το 81,6% αυτών είναι νέοι ηλικίας από 18 έως
25. Σε σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων, οι 8 στους 10 (με ποσοστό 83,7%) είναι
γυναίκες.

Η πλειονότητα ων συμμετεχόντων ήταν φοιτητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ σε σχέση
με την ειδικότητά τους, ήταν: κοινωνιολόγοι, νομικοί, εγκληματολόγοι, ψυχολόγοι,
δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, το σεμινάριο βοήθησε ιδιαίτερα στην απόκτηση γνώσεων και
χρήσιμων εφοδίων στο πλαίσιο των σπουδών ή και της εργασίας των συμμετεχόντων, ενώ
οι περισσότεροι έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις ταινίες, τους εισηγητές, τις
εισηγήσεις, το διάλογο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου, την οργάνωση, το
εκπαιδευτικό υλικό και τη διαδικασία πιστοποίησης. Επιπλέον η πλειονότητα θα το πρότεινε
σε γνωστούς και συναδέλφους.

Ιδιαίτερα σημαντικές υπήρξαν οι προτάσεις των συμμετεχόντων τόσο για την βελτίωση του
σεμιναρίου όσο και για πιθανές θεματικές για τους επόμενους κύκλους.
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Ατομικά Στοιχεία
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Την ερώτηση για το επάγγελμα απάντησαν 48 συμμετέχοντες από τους οποίους οι 13 είναι
Πτυχιούχοι, οι 31 Φοιτητές και οι 4 Μεταπτυχιακοί
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Την παρακάτω ερώτηση απάντησαν 27 συμμετέχοντες οι οποίοι δήλωσαν τις παρακάτω
ιδιότητες
Κοινωνιολόγος

3

Δημόσιος Υπάλληλος

2

Ιδιωτικός υπαλληλος

2

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1

Φοιτητής

5

Άνεργος

3

Μουσικός

1

Νομικός- Δικαστικός Εγκληματολόγος

1

Ξεναγος

1

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1

Υπάλληλος υποδοχής

1

Εκπαιδευτικός

1

Επισιτιστικό επάγγελμα

1

Ασκούμενη δικηγόρος

1

ΕΡΤ Α.Ε. / Τμήμα Σύνθεσης και Ανάλυσης Τ/Ο 1
Δημοσιογράφος

1

Ψυχολόγος

1

4

Επιμορφωτική διαδικασία
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Συνολική αξιολόγηση
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4. Εάν ναι, ποιες; Σημειώστε παρακάτω
Την παρούσα ερώτηση απάντησαν 10 από τους 50 συμμετέχοντες

-Πιο σύγχρονες ταινίες
-Πιο καλογυρισμένες και όχι τόσο μεγάλου μήκους ταινίες
-Περισσότερη διάδραση μεταξύ των μελών του σεμιναρίου (κλειστές ομάδες συζήτησης
κλπ) με περισσότερο χρόνο για συζήτηση.
-Περισσότερο υλικό ενδεχομένως και μαγνητοσκόπηση των μαθημάτων, τα οποία θα
διατίθενται στην κλειστή ομάδα του Σεμιναρίου. Εργασίες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
ενδεχομένως και πάνω σε θεματικές
-Πιο πολλές θεματικές σε ένα κύκλο
-Να αποστέλλεται το υλικό powerpoint των παρουσιάσεων στους συμμετέχοντες.
-Η χρήση Εκδηλώσεων Facebook θα βοηθούσε τη διάδοσή του
-Η φόρμα εγγραφής πρέπει να διατίθεται σε μορφή .doc, άσχετα αν συλλέγεται σε μορφή
.pdf
-Θα προτιμούσα κάθε σεμινάριο (και Κύκλος) να έχει τη δική του ιστοσελίδα (τώρα
βρίσκονται _όλα_ στο https://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/draseisekdilwseis/seminaria)
-Μια Ομάδα Facebook πιθανώς θα εξακολουθούσε τη συζήτηση και εκτός αιθούσης και θα
επέτρεπε την αναφορά περισσότερων πηγών
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Προτάσεις
1. Προτείνετε μέχρι 2 θεματικές για τους μελλοντικούς κύκλους του Σεμιναρίου
Την παρούσα ερώτηση απάντησαν 35 από τους 50 συμμετέχοντες

-Ναρκωτικά
-Εγκληματικότητα ανηλίκων
-Ποινική φιλοσοφία και Κιν/φος
-Έγκλημα και θρησκεία
-Εγκλήματα Λευκού Περιλαιμίου
-Criminal Profiling
-Θεατρικές παραστάσεις
-ο Δράστης
-Ψυχολογικές διαταραχές και έγκλημα (θύτη & θύματος)
-Ανήλικοι δράστες
-Έγκλημα και ποίηση
-Κοινωνικά εγκλήματα : εκφοβισμό, παιδική πορνογραφία
-Βιασμός και κακοποίηση γυναικών
-Τρόποι εξιχνίασης του εγκλήματος
-Ψυχική ασθένεια και κατά πόσο σχετίζεται με το έγκλημα μέσα από την αναπαράσταση
ταινιών και σειρών και ο δράστης.
-Δικαστική πλάνη - Μεγάλες υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη
-Παραβατικότητα ανηλίκων και συμβολή των φορέων ποινικής δικαιοσύνης στην
καταπολέμηση του εγκλήματος
-Έγκλημα και Ζώα / Εγκλήματα Περιβάλλοντος
-Έγκλημα και Τρομοκρατία ,
-Εγκλήματα πάθους και αναφορές στην γυναικεία εγκληματικότητα
-Στη θεματική Έγκλημα και τιμωρία σας προτείνω τις παρακάτω ταινίες που είναι
επηρεασμένες από το ομώνυμο έργο του Dostoyevski “The rope” Alfred Hitchcock,
“Pickpocket” Robert Bresson
-Στη θεματική Δικαιοσύνη και αυτοδικία θα πρότεινα την ταινία «Μ»
-Έγκλημα και Κιν/φος, τα ελληνικά σωφρονιστικά ιδρύματα
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-Ταινίες που έχουν βασιστεί σε πραγματικά γεγονότα
-Ταινίες που περιλαμβάνουν ανεξιχνίαστα εγκλήματα
-Έγκλημα και Αρχαίο δράμα
-Έγκλημα και Ιταλικός κιν/φος
-Εξουσία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
-Ηλεκτρονικό Έγκλημα
-Η απεικόνιση της φυλακής στον κινηματογράφο
-Η απεικόνιση εγκλημάτων από άλλες εποχές στον κινηματογράφο(αρχαιότητα,
Μεσαίωνας, ίσως και μέλλον)
-Σατανισμός
-Σωματεμπορία
-«Νέες τεχνολογίες και έγκλημα»
-«Τα εγκλήματα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη»
-Εγκληματολογική έρευνα (τρόπος εξιχνίασης υποθέσεων)
-Serial killers
-Πως προβάλλεται το οργανωμένο έγκλημα στη τηλεόραση και τον κιν/φο
-Ο ρόλος της γυναίκας στο έγκλημα μέσα από την λογοτεχνία και τον κιν/φο είτε ως θύμα
είτε ως θύτης
-«Ο ρόλος της γυναίκας στους επίσημους φορείς κοινωνικού ελέγχου και εγκλήματος»
-Το ψυχολογικό προφίλ του δράστη
-Γυναίκες δολοφόνοι
-Παιδική κακοποίηση και παραμέληση
-Επανένταξη εγκληματικών μορφών
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2. Προτείνετε ένα άλλο Σεμινάριο ή μια νέα δράση που θα επιθυμούσατε να
οργανωθεί από το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
που θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε/συμμετάσχετε;
Την παρούσα ερώτηση απάντησαν 24 από τους 50 συμμετέχοντες

-Επισκέψεις σε φορείς αντίστοιχους με τις θεματικές.
-Παρακολούθηση σχετικής θεατρικής παράστασης και κατόπιν διάλογος με τους
συντελεστές.
-Εκπαιδευτικές επισκέψεις όχι μόνο σε σωφρονιστικά καταστήματα αλλά και σε στέγες
κακοποιημένων γυναικών και σε φορείς που παρέχουν κοινωφελές έργο.
-Ημερίδα ή συνέδριο
-Group interaction: πχ ομιλητές θύματα, πραγματικά περιστατικά
- Σκιαγράφηση των προφίλ των δραστών
-Επιτόπια έρευνα σε μικρές ομάδες για τη διαπροσωπική βία στη πόλη
-Κοινωνική Ηθική και έγκλημα
-Σεμινάριο με θέμα την απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα
-Μισέλ Φουκώ: εξουσία και κοινωνία
-Θα επιθυμούσα επισκέψεις σε Καταστήματα κράτησης και σε φορείς όπου θα
αναγνωριζόταν το έργο του Πανεπιστημίου
-Εκπαιδευτικές εκδρομές
-Σεμινάρια ή διαλέξεις με θέμα το σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης και τις
αλλαγές στον ποινικό κώδικα τα τελευταία χρόνια.
-Δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων
-Ένα σεμινάριο που θα με ενδιέφερε να παρακολουθήσω είναι σχετικά με τον εγκλεισμό
στα σωφρονιστικά καταστήματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
-Σεμινάριο με θέμα: Η δουλειά του εγκληματολόγου (Ενημέρωση για σπουδέςεπαγγελματική αποκατάσταση-απαραίτητα εφόδια κλπ)
-Ψυχολογία και Εγκληματικότητα
-Μεθοδολογία της έρευνας στις Κοινωνικές επιστήμες
-Επίσκεψη στις φυλακές ανηλίκων
-Συνεργασία με ΜΚΟ σχετικούς με το αντικείμενο της εγκληματολογίας
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