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Στόχοι του μαθήματος: 
Ο στόχος του μαθήματος, είναι να χαράξει την ιστορία και να διερευνήσει μερικά από τα βασικά 
σύγχρονα ζητήματα γύρω από το φύλο. Θα μελετήσουμε φεμινίστριες συγγραφείς, την κοινωνιολογική 
τους σκέψης και τη μεθοδολογία τους. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε θέματα του φύλου σε σχέση με 
την εργασία (με ή χωρίς απολαβές), την κοινωνική πολιτική, την σεξουαλικότητα, τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και την έννοια της αρρενωπότητας. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μέχρι το τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση: 
1. να εντοπίζουν και να αξιολογούν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις διαφορές μεταξύ των
φύλων και της ανισότητας των φύλων 
2. να κατανοήσουν τις κοινωνικές και πνευματικές εξελίξεις που σχετίζονται με τις φεμινιστικές
θεωρίες του φύλου 
3. να γνωρίζουν το ιστορικό πλαίσιο των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, στον σύγχρονο κόσμο
4. να αξιολογήσουν τις διαπολιτισμικές και ιστορικές διαφορές των δύο φύλων
5. να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν θεωρητικές ιδέες για να αναλύσουν τα σύγχρονα κοινωνικά
ζητήματα 
6. να έχουν τη δυνατότητα να επιδείξουν μια στοχαστική προσέγγιση προς τις δεξιότητες και τις
γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στο Επίπεδο 1 
7. να μπορούν να συμβουλευτούν ένα ευρύ φάσμα πηγών και να γράψουν συνοπτικά και με σαφήνεια,
όπως αποδεικνύεται στο έργο για το χαρτοφυλάκιο των μαθημάτων τους 

Περιεχόμενο του μαθήματος: 
1. Εισαγωγή στην έννοια των Φύλων, θηλυκότητα και αρρενωπότητα
2. φεμινιστικές θεωρίες
3. Θεωρίες των Φύλων
4. Φύλο και Έρευνα Ι
5. Φύλο και Έρευνα ΙΙ - Πολιτική
6. Φύλο και Έρευνα ΙΙΙ - Εργασία
7. Φύλο και Πρόνοια
8. Φύλο και Εγκληματικές Ειδήσεις
9. Φύλο και αρρενωπότητα
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10. Φύλο και σεξουαλικότητα 
11. Φύλο, σεξουαλικότητα και Οικειότητα 

 
Μαθησιακές δραστηριότητες/διδακτικές μέθοδοι: 
Διαδραστικές διαλέξεις 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

(i) Παρουσίαση, (ii) την ενδιάμεση εξέταση, (iii) Τελική εξέταση 
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