ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αποκρυπτογραφώντας
το έγκλημα
και τον εγκληματία

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και τo Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος
(ΚΕ.Μ.Ε.) ανακοινώνουν μια νέα εκπαιδευτική συνεργασία που αφορά
στη συνδιοργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε θέματα εγκληματολογικού ενδιαφέροντος.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 21, 22 & 28 Σεπτεμβρίου 2018
(Παρασκευή & Σάββατο, 18:00 - 21:00 & 10:00 - 13:00)

Εισηγητές:
Αναστασία Χαλκιά, Δρ Εγκληματολογίας, Πρόεδρος (ΚΕ.Μ.Ε.)
Διονύσης Χιόνης, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Αντιπρόεδρος (ΚΕ.Μ.Ε.)
Φώτης Σπυρόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Μέλος (ΚΕ.Μ.Ε.)
Mάρθα Λεμπέση, Εγκληματολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας,
Διευθύντρια (ΚΕ.Μ.Ε.)

Διδακτικές Ενότητες
Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 (18:00 - 21:00)
 Θεμελιώδεις

έννοιες της Εγκληματολογίας

 Έγκλημα
 Eγκληματίας
 Εγκληματικότητα
 Θύμα

9 ώρες

Θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις του εγκλήματος
και του εγκληματία

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 (18:00 - 21:00)
και αντιμετώπιση του εγκλήματος

 Μέθοδοι έρευνας, εννοιολογικές διακρίσεις και προβληματισμοί
 Στατιστικά δεδομένα
 Πολιτικές αντιμετώπισης του εγκλήματος

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 29990:2010

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
(Βιντεοσκοπημένα)

Κόστος Συμμετοχής
ΦΠ: 120 €, ΝΠ 155 €, Δικ. Εταιρίες 130 €,
Ασκούμενοι / μέλη (ΚΕ.Μ.Ε.) / φοιτητές: 95 €

Τρόποι Εξόφλησης
Μετρητοίς ή με Πιστωτική Κάρτα ή με Κατάθεση σε
Λογαριασμό.

Περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές
nbekpaideftiki@nb.org, www.nb.org

τηλ.: 210 36 78920

Συνδιοργανωτής:
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
www.e-keme.gr

Ε Γ Κ Λ Η Μ ΑΤ Ο Λ Ο Γ Ι Α

 Κλασσική σχολή
 Εγκληματολογία του περάσματος στην πράξη
 Εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης
 Κοινωνική (συμβολική) αλληλεπίδραση

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Τρόποι Παρακολούθησης

Διάρκεια

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 (10:00 - 13:00)

 Εκτίμηση

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στοχεύει στην αποσαφήνιση κεντρικών
εννοιών του εγκληματικού φαινομένου και στην παρουσίαση των θεωρητικών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων αναφορικά τόσο με τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων όσο και με την κοινωνική αντίδραση
απέναντι σε αυτές και τους δράστες τους. Περαιτέρω, θα παρουσιασθούν τα ερευνητικά εργαλεία που είναι κατάλληλα για την εμπειρική
μελέτη και διερεύνηση κεντρικών εγκληματολογικών ζητημάτων, καθώς και η προβληματική που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη στατιστική αποτύπωση της εγκληματικότητας. Επιπρόσθετα, θα αναλυθεί η διαμόρφωση στρατηγικών πρόληψης του εγκλήματος και εν γένει, οι πολιτικές αντιμετώπισής του υπό το πρίσμα της διατύπωσης επιστημονικών προτάσεων απέναντι στα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν
από την εγκληματικότητα.
Εν κατακλείδι, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιχειρεί να καλύψει ένα
σημαντικό corpus της κλασσικής και σύγχρονης εγκληματολογικής σκέψης, συμπυκνώνοντας με τρόπο εύληπτο αλλά και ουσιαστικό, τους βασικούς άξονες υπό τους οποίους η Εγκληματολογία λειτουργεί και εξελίσσεται ως εφαρμοσμένη επιστήμη.
To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε (επαγγελματίες και απόφοιτους/ φοιτητές) κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, όπως:
νομικοί, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνικοί
ανθρωπολόγοι κ.ά., οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν βασικά πεδία γνώσης της επιστήμης της Εγκληματολογίας και να εξοικειωθούν με
την ορολογία της.

Πληροφορίες Συμμετοχής

 Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης



Σκοπός & Αποδέκτες

