ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
«ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ»
E’ ΚΥΚΛΟΣ: «Το Θύμα του εγκλήματος».
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το
Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας σας προσκαλούν στον Ε' Κύκλο του
Σεμιναρίου '' Έγκλημα και Κινηματογράφος'' με θέμα «Το Θύμα του Εγκλήματος», που θα υλοποιηθεί κατά
το Χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019.
Ειδικότερα, στον Ε' Κύκλο του Σεμιναρίου θα προβληθούν κινηματογραφικές ταινίες μικρού και
μεγάλου μήκους αλλά και ντοκυμαντέρ τόσο ελληνικής όσο και διεθνούς προέλευσης που θα πραγματεύονται
το ζήτημα του θύματος ενός εγκλήματος, ενώ οι θεματικές που θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης
περιλαμβάνουν θέματα, όπως:
•

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

•

Το θύμα ως παράγοντας της ποινικής διαδικασίας στο ηπειρωτικό και στο αγγλοσαξωνικό 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.

Κατ' αντιστοιχία με τους προηγούμενους κύκλους, oι προβολές θα πλαισιωθούν από εισαγωγικές
επιστημονικές προσεγγίσεις ειδικευμένων εισηγητών,τόσο Ακαδημαϊκών όσο και Ειδικών Επιστημόνων
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αλλα και Εμπειρογνωμόνων με ειδική κατάρτιση στην εκάστοτε θεματική, οι οποίες θα αποτελέσουν το
έναυσμα για την καλλιέργεια επιστημονικού προβληματισμού και διαλόγου.
Οι στόχοι του Σεμιναρίου συνοψίζονται ως εξής:
•

Η μελέτη του αντικειμένου της Εγκληματολογικής Επιστήμης, στη βάση και των υφιστάμενων
κοινωνικών, πολιτικών και ιστορικών συνθηκών

•

Η ανάδειξη και κριτική προσέγγιση των στερεοτύπων του εγκληματικού φαινομένου, όπως αυτά
αναπαριστώνται και στον κινηματογράφο

•

Η εμβάθυνση στις ερμηνευτικές του εγκληματικού φαινομένου εγκληματολογικές προσεγγίσεις,
μέσα από την αναζήτηση και επισήμανση σημείων σύνδεσης και απόκλισης των θεωρητικών και
εμπειρικών προσεγγίσεων του αντικειμένου με την κινηματογραφική προβολή του

•

Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των νέων Επιστημόνων

•

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική διαδικασία

•

Η καλλιέργεια του Επιστημονικού λόγου και διαλόγου σε ένα εναλλακτικό περιβάλλον

Με το πέρας του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για
την χρησιμότητα των εγκληματολογικών θεωριών και την αλληλοτροφοδότηση της θεωρητικής και
εμπειρικής εγκληματολογικής έρευνας, εργαλεία χρήσιμα και για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή και την
ευρύτερη κοινωνική τους δραστηριότητα.

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το σεμινάριο θα διεξάγεται ημέρα ΤΡΙΤΗ του τρέχοντος Χειμερινού Εξαμήνου και ώρα 18.00 21.00 στο Αμφιθέατρο 2 του Παντείου Πανεπιστημίου. Ημερομηνία Έναρξης ορίζεται η Τρίτη 6
Νοεμβρίου 2018.
Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει: (α) σύντομη εισαγωγή στην υπό συζήτηση εγκληματολογική
προσέγγιση μέσα απο την αξιοποίηση οπτικού υλικού-προβολή διαφανειών (Power point), (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,έχουν Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Διδάκτορες,
Επιστήμονες και Επαγγελματίες με ειδικό ενδιαφέρον για την Επιστήμη της Εγκληματολογίας. Ο αριθμός
των συμμετεχόντων ορίζεται περί τα πενήντα (50) άτομα, κατόπιν επιλογής τους απο τους Επιστημονικά
Υπεύθυνους του Σεμιναρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που ακολουθεί το παρόν και να την
υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση easte@panteion.gr μέχρι την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018.
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Οργανωτική επιτροπή: Έλενα Συρμαλή, ΜΔΕ Εγκληματολόγος, Χριστίνα Τάτση, Υπ. Διδ. Εγκληματολογίας,
Ντορίνα Ηλιοπούλου, MSc Εγκληματολόγος, Βασίλης Ταξόπουλος, ΜΔΕ Εγκληματολόγος, Στέλλα Μάλλιου,
Κοινωνιολόγος, Ελπινίκη Κοιλου, Κοινωνιολόγος

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Μετα το πέρας του Σεμιναρίου θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης, υπό την
προϋπόθεση ότι θα έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τα 2/3 των συναντήσεων, ενώ προβλέπεται και
η δυνατότητα χορήγησης Πιστοποιητικού Παρακολούθησης σε όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν,
εφόσον επιτύχουν σε γραπτή αξιολόγηση.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Η Διευθύντρια
του Εργαστηρίου Αστεακής
Εγκληματολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου

Ο Διευθυντής
του Εργαστηρίου Κοινωνικής
Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας

Καθηγήτρια Χρ. Ζαραφωνίτου

Ομ. Καθηγητής Χρ. Τσουραμάνης
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