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Επίπεδο 
Πτυχίο (1ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

3ο ή 4ο Έτος / 5ο, 6ο, 7ο ή 8ο Τετράμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα 
Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

3 Ώρες / 14 
Εβδομάδες 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Δεν ισχύει 

Στόχος Μαθήματος Σκοπός αυτής της σειράς μαθημάτων είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις 
ψυχολογικές θεωρίες και την έρευνα σχετικά με τις διαφορές και τις ομοιότητες 
μεταξύ των ανδρών και των γυναικών και τις επιδράσεις του φύλου στις 
κοινωνικές σχέσεις. Το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να αναγνωρίζουν 
την σημαντική επιρροή του φύλου στις ανθρώπινες εμπειρίες και σχέσεις, και 
ότι οι παραδοχές για το φύλο επιφέρουν πραγματικές συνέπειες στην 
καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Με την συμπλήρωση αυτού του μαθήματος, 
οι φοιτητές θα μάθουν να κατανοούν την πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία 
των διαφόρων έμφυλων εμπειριών στα κοινωνικά πλαίσια της δικής τους και 
των άλλων κουλτούρων.  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση 
να: 

 Χειριστούν τις βασικές ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, κοινωνικό-
ψυχολογικές, και βιολογικές θεωρίες ανάπτυξης ταυτότητας φυλου, 
προσδιορίζοντας έτσι τους σημαντικούς παράγοντες στην επιστημονική 
μελέτη του φύλου. 

 Προσδιορίζουν, αξιολογούν, βλέπουν κριτικά, και αποδομούν τους 
μύθους, παεξηγήσεις και προκαταλήψεις σε σχέση με τις διαφορές 
φύλου. 

 Προσδιορίζουν τις κοινωνικές, πολιτιστικές, και ιστορικές πτυχές του 
σχηματισμού και εξέλιξης των ρόλων του φύλου 

 Αναλύουν τους διάφορους μηχανισμούς μέσω των οποίων το φύλο 
επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στην καθημερινή 
ζωή. 

 Πρωθούν την εκπαίδευση φύλου μέσω της ενσωμάτωσης των βασικών 
αρχών των ανδρόγυνων ιδεολογιών στις ενδοπροσωπικές και 
διαπροσωπικές δραστηριότητες του ατόμου στην καθημερινή του ζωή. 

Προαπαιτούμενα 
PSC115 ή με τη 
συγκατάθεση του 
διδάσκοντα 

Συναπαιτούμενα 
Κανένα 



Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το παρόν μάθημα εξετάζει διάφορες ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και 
βιολογικές θεωρίες και έρευνες για το θέμα του φύλου. Ορισμένα από τα 
θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τη μάθηση των ρόλων των φύλων, 
τους τρόπους γνώσης για το φύλο, την ψυχική υγεία, την σεξουαλικότητα, 
θέματα με σχέση την οικογένεια και θέματα σχετικά με τον χώρο εργασίας. Η 
μορφή του μαθήματος περιλαμβάνει τις συζητήσεις σε μικρές ομάδες, στην 
αναστοχαστική γραφή και στα μικρά ερευνητικά έργα. 

Συγκεκριμένα θέματα μπορεί να περιλαμβάνουν:  

 Θρησκευτικό πλαίσιο 
 Παγκόσμιο και πολιτισμικό πλαίσιο 
 Βιολογία, κουλτούρα & φύλο 
 Βία 
 Στερεότυπα και ρόλοι 
 Ταυτότητα φύλου 
 Γλώσσα και επικοινωνία 
 Προσεγγίσεις για τη διαφορετικότητα 
 Ηθική ανάπτυξη 
 Τρόποι σκέψεως 
 Ικανότητες 
 Ηγεσία 
 Ψυχική υγεία 
 Εκπαίδευση 
 Σεξουαλικότητα 
 Ερωτικές σχέσεις και γάμος 
 Γονεϊκότητα 

 Εργασία 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διδασκαλία στην τάξη 
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Αξιολόγηση 
 

Εξετάσεις 60% 

Εργασίες  30% 

Παρακολούθηση & Συμμετοχή στο μάθημα 10% 

 100% 
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