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Δρ. Νικολέττα Χριστοδούλου
1. Μελετούν τις κοινωνιολογικές και ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις του φύλου και τις
διαστάσεις τους (προσωπικά και κοινωνικά κατασκευάσματα, σεξουαλικότητα,
αρρενωπότητα, «κανονικότητα», εξουσία και ιεραρχία).
2. Εξετάζουν τους αγώνες του φεμινιστικού κινήματος.
3. Αξιολογούν τις επιπτώσεις και τις συνέπειες του τρόπου με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε το φύλο στην καθημερινότητά μας και μέσα από έρευνες.
4. Συνδέουν το φύλο και την ισότητα, καθώς επίσης και τους αγώνες του
φεμινιστικού κινήματος, με διάφορα κοινωνικά κινήματα.
5. Αντιλαμβάνονται το έργο των ΜΚΟς (NGOs) ως προσπάθεια εκδημοκρατισμού
και εκσυγχρονισμού της κοινωνίας.

Μέθοδοι
Διδασκαλίας:
Προ-απαιτούμενα:
Περιεχόμενο
μαθήματος:

Δια ζώσης διδασκαλία
Κανένα
Συν-απαιτούμενα: Κανένα
Κοινωνιολογικές και ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις του φύλου:
Τι είναι το φύλο;
Ποια τα χαρακτηριστικά του φύλου;
Δόμηση – αποδόμηση φύλου
Ισότητα φύλου:
Γιατί τίθεται το ζήτημα της ισότητας;
Ποια είναι τα στοιχεία / οι παράγοντες που συνέβαλαν στην ανισότητα και στις
συζητήσεις / διαπιστώσεις της ανάγκης για ισότητα; (εξουσία, ιεραρχία,
αρρενωπότητα, η κατασκευή του φύλου κλπ.)
Με ποιες άλλες ανισότητες συνδέεται;

Βιβλιογραφία:
Εγχειρίδια:
Συμπληρωματική
βιβλιογραφία:

Προσπάθειες εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού και ο ρόλος της
εκπαίδευσης:
Ποιες προσπάθειες γίνονται;
Ποιος ο ρόλος και η σχέση με τα κοινωνικά κινήματα
Ποιος ο ρόλος των ΜΚΟ;
Ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης;
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Μερική διάλεξη από τη διδάσκουσα και παρουσιάσεις και συζητήσεις με τους
φοιτητές.
Διερεύνηση, μελέτη και συζήτηση πηγών. Όπου υπάρχει δυνατότητα θα
προσκαλούνται guest speakers ειδικοί σε θέματα φύλου ή σε κάποια πτυχή τους.
Συζήτηση σε ομάδες και στην ολομέλεια της τάξης (τήρηση σημειώσεων,
έρευνα, ατομική και συνεργατική μάθηση, εξατομικευμένη διδασκαλία, ιδεοθύελλα).
Επίσης ατομική εργασία, εργασία σε μικρές ομάδες και εργασία στην ολομέλεια της
τάξης, παιχνίδια ρόλων, μικροπαρουσιάσεις.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνεται μελέτη κειμένων, σεναρίων, άρθρων
και άλλου υλικού.
Επίσης, οι φοιτητές θα χρειάζεται να προετοιμάζονται και από το σπίτι
μελετώντας τις πηγές του επόμενου μαθήματος. Χρήση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας Moodle ως υποστηρικτικού διδακτικού μέσου στο μάθημα. Χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών στο μάθημα για αναζήτηση πηγών και παρουσίαση
στην τάξη. Προβολή ταινιών και ντοκιμαντέρ σχετικά με θέματα φύλου για
προβληματισμό και συζήτηση.
Συμμετοχή – Εργασία στην τάξη 10%
Εργασία 1 20%
Εργασία 2 20%
Τελική εξέταση 50%
Ελληνική
Όχι

