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εβδομάδα 
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Στόχοι Μαθήματος Το μάθημα αυτό καταπιάνεται με ζητήματα φύλου, τα χαρακτηριστικά του 
και με διάφορα ζητήματα σε σχέση με αυτό, όπως είναι ο φεμινισμός και το 
φεμινιστικό κίνημα, η αρρενωπότητα, η κατασκευή του φύλου, θέματα 
εξουσίας και ιεραρχίας, η σύνδεση του φεμινιστικού κινήματος με άλλα 
κοινωνικά κινήματα και το αίτημα για κοινωνική ισότητα και για σεβασμό στα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Ενθαρρύνει τον προβληματισμό γύρω από 
ζητήματα ισότητας φύλου και γύρω από παράγοντες που ιστορικά 
συνέβαλαν στην ανισότητα και στις συζητήσεις και διαπιστώσεις για την 
ανάγκη για ισότητα. Επίσης, καταπιάνεται με το θέμα της ισότητας των 
φύλων ως μια από τις παραμέτρους εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού 
της κοινωνίας και τον ρόλο της εκπαίδευσης σε αυτό. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Μελετούν τις κοινωνιολογικές και ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις του φύλου και 
τις διαστάσεις τους (προσωπικά και κοινωνικά κατασκευάσματα, 
σεξουαλικότητα, αρρενωπότητα, «κανονικότητα», εξουσία και ιεραρχία). 

Εξετάζουν τους αγώνες του φεμινιστικού κινήματος. 

Αξιολογούν τις επιπτώσεις και τις συνέπειες του τρόπου με τον οποίο 
αντιλαμβανόμαστε το φύλο στην καθημερινότητά μας και μέσα από έρευνες. 

Συνδέουν το φύλο και την ισότητα, καθώς επίσης και τους αγώνες του 
φεμινιστικού κινήματος, με διάφορα κοινωνικά κινήματα. 

Αντιλαμβάνονται το έργο των ΜΚΟς (NGOs) ως προσπάθεια 
εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού της κοινωνίας. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Κοινωνιολογικές και ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις του φύλου: 
Τι είναι το φύλο; 
Τα χαρακτηριστικά του φύλου. 
Δόμηση – αποδόμηση φύλου. 

 

Ισότητα φύλου: 
Γιατί τίθεται το ζήτημα της ισότητας; 



 

 

 Τα στοιχεία / οι παράγοντες που συνέβαλαν στην ανισότητα και στις 
συζητήσεις / διαπιστώσεις της ανάγκης για ισότητα; (εξουσία, ιεραρχία, 
αρρενωπότητα, η κατασκευή του φύλου κλπ.). 
Άλλα είδη ανισότητας με τα οποία συνδέεται. 

 

Προσπάθειες εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού και ο ρόλος της 
εκπαίδευσης: 
Διάφορες προσπάθειες. 

Ο ρόλος και η σχέση με τα κοινωνικά κινήματα. 
Ο ρόλος των ΜΚΟ. 
Ο ρόλος της εκπαίδευσης. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Μερική διάλεξη από την διδάσκουσα και παρουσιάσεις από, και συζητήσεις 
με τις/ους φοιτήτριες/ητές. 

Εξέταση, μελέτη και συζήτηση πηγών. Προσκεκλημένοι ομιλητές για τα 
θέματα φύλου ή κάποια πτυχή τους. 

Διδασκαλία στην τάξη και στην ολομέλεια (λήψη σημειώσεων, έρευνα, 
ατομική και συνεργατική μάθηση, εξατομικευμένη διδασκαλία, ιδεοθύελλα). 
Ατομική εργασία, εργασία σε μικρές ομάδες και εργασία στην τάξη, παιχνίδι 
ρόλων, παρουσιάσεις από τις/ους φοιτήτριες/ητές. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ητές θα μελετήσουν κείμενα, 
σενάρια, άρθρα και άλλο υλικό. 

Επίσης, οι φοιτήτριες/ητές θα πρέπει να προετοιμάζονται πριν το μάθημα με 
τη μελέτη των σχετικών πηγών. Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Moodle ως υποστηρικτικό εργαλείο διδασκαλίας στο μάθημα. Χρήση ΗΥ 
στην τάξη για αναζήτηση πηγών και παρουσιάσεις στην τάξη. 
Παρακολούθηση ταινιών και ντοκιμαντέρ για θέματα φύλου για 
προβληματισμό και συζήτηση. 
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