
Τίτλος 
Μαθήματος 

Φύλο και εξουσία 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MPA665 

Τύπος 
μαθήματος 

Επιλεγόμενο 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ο Έτος / 3ο  Εξάμηνο φοίτησης  

Όνομα 
∆ιδάσκοντα 

Θα ανακοινωθεί 

ECTS 7 ∆ιαλέξεις / 
εβδομάδα 

∆εν ισχύει Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Τίποτε 

Στόχος 
Μαθήματος 

 
Να αντιληφθούν οι φοιτητές τη σημαντική σχέση ανάμεσα στις 
διάφορες μορφές εξουσίας (π.χ. λόγος, νόμος) και τις ουσιοκρατικές 
αντιλήψεις που φαίνεται να επικρατούν στην κοινωνία μέχρι σήμερα και 
συμβάλλουν στη δημιουργία έμφυλης ταυτότητας η οποία συχνά 
σχετίζεται με κοινωνικές και άλλες ανισότητες όπως αυτές εκφράζονται 
στον κοινωνικό και πολιτικό λόγο, στον εργασιακό χώρο, στο δημόσιο 
και ιδιωτικό βίο. Η κατανόηση αυτών των φαινομένων μπορεί να 
συμβάλει στη καταπολέμηση της ανισότητας και στη δημιουργία 
πλαισίου ανάπτυξης πολιτικής στη δημόσια διοίκηση που θα ακολουθεί 
σύγχρονες πολιτικές και νόμους τόσο σε κρατικό όσο και σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

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

 κατανοούν την κατασκευή του κοινωνικού φύλου μέσα στο 
ιστορικο-κοινωνικό συγκείμενο 

 σκέφτονται κριτικά όσον αφορά σε θέματα φύλου και έμφυλης 
ταυτότητας όπως αυτά προκύπτουν από τη σχέση της έμφυλης 
υποκειμενικότητας και των δομών εξουσίας που συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση της 

 εξετάζουν πως οι διάφορες μορφές εξουσίας συμβάλλουν στην 
αντιπροσώπευση ή στον αποκλεισμό κάποιων ταυτοτήτων 

 συμβάλλουν με τις γνώσεις τους στη διαμόρφωση πολιτικής 
που να αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα και να προάγει τα ίσα 
δικαιώματα ανάμεσα σε όλους τους πολίτες μιας κοινωνίας 
   



Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Το φύλο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους στη 
διαμόρφωση ταυτότητας και της σχέσης του ατόμου με διάφορες 
μορφές εξουσίας όπως αυτές καταγράφονται στο σώμα και τις 
αναπαραστάσεις του, στις πολιτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο 
μιας κοινωνίας και των νόμων που την διέπουν, στην αντιπροσώπευση 
και αναγνώριση που το υποκείμενο απολαμβάνει (ή από τις οποίες 
αποκλείεται) στις πολλαπλές εκφάνσεις της υποκειμενικότητας του σε 
ένα κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Εδώ και κάποιες δεκαετίες, το φύλο 
και οι μορφές εξουσίας που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του 
(γλώσσα, νόμος, ΜΜΕ, πολιτισμός, οικονομία, κοινωνικές πεποιθήσεις 
και προκαταλήψεις κτλ) συζητείται ως παράγοντας διαπαιδαγώγησης 
και συμμετοχής του ατόμου στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα, της 
δράσης και της ανέλιξης του στον εργασιακό χώρο, αλλά και στον 
τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες κοινωνίες κατανοούν και 
διαμορφώνουν πολιτική σκέψη και δράση σε σχέση με τις έμφυλες 
ταυτότητες. Ως εκ τούτου, η κατανόηση των δομών εξουσίας που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη έμφυλης ταυτότητας—με ότι αυτό 
συνεπάγεται—η σχέση που το έμφυλο υποκείμενο αναπτύσσει με 
αυτές, καθώς και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντι σε 
ουσιοκρατικές θέσεις και θεωρήσεις της έμφυλης υποκειμενικότητας 
είναι σημαντικές στις δράσεις που αφορούν στη ∆ημόσια ∆ιοίκηση.     

Μέσα από τη μελέτη σύγχρονων θεωριών από το πεδίο των Σπουδών 
Φύλου και τη συζήτηση μελέτης περιπτώσεων των τελευταίων χρόνων 
οι οποίες έφεραν στο επίκεντρο των συζητήσεων ζητήματα διακρίσεων 
με βάση την έμφυλη ταυτότητα, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να 
κατανοήσουν και να εξετάσουν κριτικά τις θεωρίες, τις πολιτικές, και τις 
δράσεις που σχετίζονται με θέματα φύλου και εξουσίας μέσα στο 
ιστορικο-κοινωνικό-πολιτικό συγκείμενο. 
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Αξιολόγηση Συντρέχουσα Αξιολόγηση                               50% 
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