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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η μελέτη βασικών ζητημάτων της Σωφρονιστικής Ψυχολογίας. 

Oι φοιτητές θα κληθούν να μελετήσουν τη φυλακή ως το πιο χαρακτηριστικό «ολοπαγές 

ίδρυμα» που έχει ως κεντρικό χαρακτηριστικό την κατάρρευση των φραγμών που συνήθως 

διαχωρίζουν τις διαφορετικές σφαίρες που περιβάλλουν τη ζωή κάθε ανθρώπου. ‘Έμφαση  

θα δοθεί στις συνέπειες της στέρησης της ελευθερίας στην προσωπικότητα και την ψυχική 

υγεία των κρατουμένων. 

Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται:  

- να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των ιδρυμάτων ολοκληρωτικού χαρακτήρα 
αποκλεισμού και τις συνέπειές τους στην προσωπικότητα του ατόμου.  

- να είναι σε θέση να αναλύουν με επιστημονικό τρόπο ένα σχετικό θέμα (βιβλιογραφική 
ή εμπειρική έρευνα, αναζήτηση πηγών, ορθή χρήση παραπομπών και παράθεση 
βιβλιογραφίας κ.λπ.). 

- να μπορούν να προσεγγίζουν τον έγκλειστο πληθυσμό και τις ανάγκες του από μια άλλη 
οπτική. 

- να επιδεικνύουν ευαισθησία σε δεοντολογικά ζητήματα και ζητήματα προστασίας 
δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

- να αναθεωρούν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον «φυλακισμένο» άλλο. 



- να αποκτήσουν τις βάσεις της επιστημονικής εκείνης γνώσης που θα τους επέτρεπε 
μελλοντικά (και μετά από εξειδικευμένες σπουδές) να εργαστούν με την ευπαθή 
κοινωνική ομάδα των κρατουμένων- αποφυλακισμένων 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών.  

 Αυτόνομη εργασία  

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

- Το τραύμα της σύλληψης / Τα δεινά του εγκλεισμού / Οι επιπτώσεις της στέρησης της 
ελευθερίας στην προσωπικότητα των εγκλείστων. 

- Προβλήματα ψυχικής υγείας: Ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (γυναίκες, ανήλικοι 
παραβάτες του νόμου, αλλοδαποί, υπόδικοι, κατάδικοι, κρατούμενοι τρίτης ηλικίας, 
παιδιά με τις μητέρες τους στη φυλακή).  

- Η εμφάνιση ειδικών συνδρόμων  (π.χ. πυρετός της πύλης) 

- Η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά των κρατουμένων  

- Προβλήματα εθισμού σε εξαρτησιογόνες ουσίες 

- Η φυλακή ως εργασιακός χώρος και η επιπτώσεις της στο σωφρονιστικό προσωπικό   

- Εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας  

- Ο ρόλος του ψυχολόγου στη φυλακή.  

- H συμβουλευτική κρατουμένων 

- Η εκπαίδευση στη φυλακή 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος 
Εργασίας 
Εξαμήνου 

ECTS μονάδες 

Διαλέξεις 12 (4 Χ 3) 0,48 

Σεμιναριακές 
παρουσιάσεις 
εργασιών 

27 (9 Χ 3) 1,08 

Εκπαιδευτική 
επίσκεψη 

5 0,2 

Προετοιμασία 
προφορικής 
παρουσίασης 

15 0,6 



άρθρου 
Μελέτη και 
ανάλυση 

βιβλιογραφίας 
30 1,2 

Συγγραφή εργασίας 55 2,2 
Σύνολο Μαθήματος 144 5,76 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Στην αξιολόγηση των φοιτητών ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί 
στην γραπτή εργασία (σαφής περιγραφή του θέματος, 
πρόταση, υποθέσεις, μεθοδολογία, επισκόπηση της 
βιβλιογραφίας κ.λπ.) που θα κληθούν υποχρεωτικά να 
εκπονήσουν και να παρουσιάσουν.  

Επιπρόσθετα στον τελικό βαθμό του σεμιναρίου θα  ληφθεί 
υπόψη η επίδοση σε μία γραπτή ακόμα γραπτή εργασία  η 
οποία θα εκπονηθεί στην αρχή του σεμιναρίου καθώς και η 
συνολική παρουσία του/της φοιτητή/τριας (π.χ. συνέπεια, 
συμμετοχή, ενδιαφέρον κ.λπ.) 

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην 1η παράδοση 
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