
 

 
 
 
 
  



 

Το Σεμινάριο SEMELI 
 
Το σεμινάριο του ευρωπαϊκού έργου SEMELI με τίτλο «Νέα Ψηφιακά Μέσα μέσα στις 
φυλακές», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+, απευθύνεται 
σε εργαζόμενους/ες σε Καταστήματα Κράτησης της χώρας και αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων προκειμένου να διευκολύνουν τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών και των νέων μέσων από τους νεαρούς κρατουμένους. Μέσω του 
σεμιναρίου, οι εργαζόμενοι αυτοί, όπως οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι φύλακες, το 
διοικητικό προσωπικό στα Καταστήματα Κράτησης, θα καταρτιστούν σχετικά με τον 
ρόλο που μπορούν και πρέπει να αναλάβουν για την ψηφιακή ενδυνάμωση των νεαρών 
κρατουμένων. 
 
Το σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν σε 30 άτομα και έχει διάρκεια τριάντα (30) ωρών, 
σε διάστημα πέντε (5) εβδομάδων. 
 
 

Η Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης  
 
Το σεμινάριο ευρωπαϊκού έργου SEMELI με τίτλο «Νέα Ψηφιακά Μέσα μέσα στις 
φυλακές» αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες μέθοδοι εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσα από τη πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 
του Athens Lifelong Learning Institute, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο αυτό για 
την Ελλάδα. 
 
Το σεμινάριο με τίτλο «Νέα Ψηφιακά Μέσα μέσα στις φυλακές» περιλαμβάνει: 
• 30 ώρες σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται 

μέσω 10 εβδομαδιαίων συνεδριών διάρκειας 3 εκπαιδευτικών ωρών εκάστη, στην 
πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.   

• 20 ώρες ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των οποίων οι 
συμμετέχοντες εμβαθύνουν στα θέματα του ψηφιακού γραμματισμού στον 
προσωπικό τους χρόνο μέσω μελέτης και ασκήσεων.  

 

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία  
 
Το σεμινάριο με τίτλο «Νέα Ψηφιακά Μέσα μέσα στις φυλακές» εφαρμόζει την 
εκπαιδευτική μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom). Σύμφωνα με 
αυτή, οι συμμετέχοντες/ουσες εξοικειώνονται με το θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου, 
μελετώντας στον δικό τους χρόνο και με τον δικό τους ρυθμό. Στη συνέχεια, κατά την 
διάρκεια των εκπαιδευτικών συνεδριών, οι συμμετέχοντες/ουσες καταρτίζονται 
περαιτέρω στην θεματική ενότητα της κάθε συνεδρίας μέσω διαδραστικών ασκήσεων 
και παρουσιάσεων.  
 
Το σεμινάριο με τίτλο «Νέα Ψηφιακά Μέσα μέσα στις φυλακές» απαρτίζεται από 10 
διαδικτυακούς εκπαιδευτικούς φακέλους (dossiers) οι οποίοι εμβαθύνουν στα θέματα 
κάθε ενότητας, όπως για παράδειγμα στα θέματα της χρήσης και της κατάχρησης των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της ιδιωτικότητας στον ψηφιακό κόσμο, του εθισμού 
στα μέσα, της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, του διαδικτυακού 
εκφοβισμού, κλπ.   
 

https://semeli.athenslifelonglearning.gr


 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να έχουν μελετήσει το dossier κάθε ενότητας, πριν 
από την αντίστοιχη εκπαιδευτική συνάντηση ούτως ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος 
χρόνος για συζήτηση και ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές δραστηριότητες. Πριν από 
κάθε εκπαιδευτική συνάντηση αναμένεται οι συμμετέχοντες να έχουν αφιερώσει 
περίπου 2 ώρες μελέτης προκειμένου να εξοικειωθούν με την ενότητα.  Ο χρόνος αυτός 
αφορά στη μελέτη του αντίστοιχου ντοσιέ και του πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού 
καθώς και την παρακολούθηση τυχόν των βίντεο που σχετίζονται με την ενότητα.  
 
 

Οι εκπαιδευτές 
 
Την εκπαίδευση των εργαζομένων στα Καταστήματα Κράτησης σχετικά με τα ζητήματα 
του ψηφιακού γραμματισμού, την αναλαμβάνουν εκπαιδευτές με πολυετή εμπειρία σε 
ζητήματα σωφρονιστικής πολιτικής και εκπαίδευσης ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, οι 
εκπαιδευτές που θα υλοποιήσουν το  σεμινάριο με τίτλο «Νέα Ψηφιακά Μέσα μέσα 
στις φυλακές» είναι οι εξής: 
 

• Μιχαήλ Μαυρής, Δρ. Εγκληματολογίας, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Επιμελητών 
Κοινωνικής Αρωγής Πειραιά - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Διδάσκων επί σειρά 
ετών στον τομέα Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής Αθηνών. 

• Ξενοφών Χαλάτσης, Ψυχολόγος και Εκπαιδευτής ενηλίκων επί σειρά ετών σε 
θέματα ψηφιακού γραμματισμού και γραμματισμού στα μέσα, με εξειδίκευση 
στην εκπαιδευτική υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  

 
 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διαδικτυακών Συνεδριών  
 
Συνεδρία Τίτλος Ενότητας Ημέρα / Ώρα Ώρα 

Συνεδρία 
1η 

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2023 17:00-20:00 

Συνεδρία 
2η 

Ψηφιακός 
μετασχηματισμός: Μια 
επισκόπηση 

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 17:00-20:00 

Συνεδρία 
3η 

Η επίδραση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού στη ζωή 
μας 

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 17:00-20:00 

Συνεδρία 
4η 

Νέα ψηφιακά μέσα και 
νεολαία Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023 17:00-20:00 

Συνεδρία 
5η 

Ψηφιακός γραμματισμός 
και παθογένειες των νέων 
ψηφιακών μέσων 

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 17:00-20:00 

Συνεδρία 
6η 

Παραπληροφόρηση και 
ψευδείς ειδήσεις Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 17:00-20:00 

Συνεδρία 
7η 

Διαδίκτυο, ψηφιακός 
γραμματισμός και 
εξοικείωση με τα νέα μέσα 
στο πλαίσιο των φυλακών 

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023  17:00-20:00 



 

Συνεδρία Τίτλος Ενότητας Ημέρα / Ώρα Ώρα 

Συνεδρία 
8η 

Ψηφιακά παράθυρα στις 
φυλακές 

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 
2023 17:00-20:00 

Συνεδρία 
9η 

Ψηφιακός γραμματισμός 
στο πλαίσιο των φυλακών Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023  17:00-20:00 

Συνεδρία 
10η 

Ο ρόλος του προσωπικού 
των φυλακών για τους 
ψηφιακά εγγράμματους 
κρατούμενους 

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 
2023 17:00-20:00 

 
 

Βεβαίωση Παρακολούθησης SEMELI 
 
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς το σεμινάριο με τίτλο «Νέα Ψηφιακά Μέσα μέσα στις 
φυλακές» θα λάβετε την Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Athens Lifelong Learning 
Institute.  
 
 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα: 
 
         211 01 38 400 
 
         info@athenslifelonglearning.gr  


