ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ
ΤΑΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ

Χρήστος Σουρουλής
ΠΕ02 – Φιλόλογος
Μυστήριο κι εγκληματολογία
Α’ και Β’ Λυκείου
15 έως 20
1. Να προσεγγίσουμε τους
όρους ‘’έγκλημα’’ και
‘’εγκληματικότητα’’ και να
αναδείξουμε όλες τις
παραμέτρους και όχι μόνο
εκείνες που ασυνείδητα ή και
καθοδηγούμενα έχουν
επικρατήσει.
2. Να κατανοήσουμε την
ανθρώπινη ψυχολογία σε
συνάρτηση με τις κοινωνικές
και οικονομικές δομές μέσα
στις οποίες γεννάται το
έγκλημα. Να καταδείξουμε
πως η παραβατική
συμπεριφορά δεν είναι
αποτέλεσμα ‘’κακής
κληρονομικότητας’’, αλλά
κατ’ εξοχήν οφείλεται σε
παράγοντες κοινωνικούς και
οικονομικούς.
3. Να αξιολογήσουμε τα
πορίσματα των μελετών μας,
ώστε να αναδείξουμε τη
σημασία της πρόληψης και
αντιμετώπισης του
εγκληματικού φαινομένου και
να προτείνουμε σχετικούς
τρόπους.
4. Να καλλιεργήσουμε και να

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

οξύνουμε τις διανοητικές μας
ικανότητες μελετώντας ,
επιλύοντας και ‘στήνοντας’
υποθέσεις μυστηρίου.
Γνωριμία με τους όρους και
τους ορισμούς που θα μας
απασχολήσουν.
Ιστορία τους εγκλήματος και
της εγκληματολογίας.
Θεωρίες περί εγκλήματος.
Μελέτη περιπτώσεων .
Η παραβατική συμπεριφορά
μέσα από βιβλία και θεάματα
( ταινίες, σειρές, θεατρικά
έργα).’Γνωριμία’ με
διάσημους συγγραφείς.
Ασκήσεις λογικής μέσα από
παιχνίδια και δοκιμασίες.
Δημιουργία δικών μας έργων,
επιστημονικών ή
λογοτεχνικών ( ατομικές
εργασίες) .
Παραγωγή ομαδικής ή
ομαδικών εργασιών ( κυνήγι
θησαυρού , ‘happenings’ ,
σκετς).


ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οι συναντήσεις θα γίνονται
στον χώρο του σχολείου.

3 ώρες ( 2+1)
 Εγχειρίδιο
εγκληματολογίας ,
Στέργιος Αλεξιάδης, εκδ.
Σάκκουλας ,1996.
 Στοιχεία
εγκληματολογίας ,
Ιάκωβος Φαρσεδάκης ,
Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη,
2003.
 Θεμελιώδη ζητήματα της
εγκληματολογίας,










ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Γιάννης Πανούσης, εκδ.
Σάκκουλας, 2000.
Το προφίλ του
εγκληματικού νου , Brian
Innes, εκδ. Κοχλίας,
2004.
Εργαστήριο
εγκληματολογίας,
David Owen, εκδ.
Κοχλίας.
Αγκάθα Κρίστι:
Οποιοδήποτε από τα
βιβλία της.
Sir Arthur Conan Doyle:
Η σειρά βιβλίων με
ήρωα τον Σέρλοκ
Χολμς.
Robert Van Gulik: Η
σειρά βιβλίων με ήρωα
τον Δικαστή Τι.

Στην ιστοσελίδα του σχολείου
Πανεπιστήμιο Κρήτης, τμήματα
κονωνιολογίας και
ψυχολογίας.

