
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ / ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΠΓ035 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1-8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ιστορία της Γυναικείας Εκπαίδευσης - Οι Γυναίκες στην Εκπαίδευση (18ος – 

20ος αι.) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, 

Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 

σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 

και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Παράδοση, Σεμινάριο, Άσκηση 

Παράδοση 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ναι 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://classweb.cc.uoc.gr/class_profile.asp?key=1

79-%CA%D0%C3035-

161&param=%C9%F3%F4%EF%F1%DF%E1%20%F4

%E7%F2%20%C3%F5%ED%E1%E9%EA%E5%DF%E1

%F2%20%C5%EA%F0%E1%DF%E4%E5%F5%F3%E7

%F2%20-

%20%CF%E9%20%C3%F5%ED%E1%DF%EA%E5%F2

%20%F3%F4%E7%ED%20%C5%EA%F0%E1%DF%E4

%E5%F5%F3%E7%20(18%EF%F2%20%96%2020%E

F%F2%20%E1%E9.) 



 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με 

Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

- Να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες την έμφυλη παράμετρο στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και 

κοινωνικές μεταβολές 

- Να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες μια σφαιρική εικόνα της συγκρότησης του θεσμού της γυναικείας 

εκπαίδευσης και της εξέλιξής της στον ελληνόφωνο χώρο. 

-Να κατανοήσουν το ρόλο της εκπαίδευσης στη συγκρότηση των έμφυλων ταυτοτήτων 

- Να γνωρίσουν τη συμβολή/παρέμβαση  των εγγράμματων γυναικών στις πολιτισμικές διεργασίες και 

στους κοινωνικούς/ιδεολογικούς μετασχηματισμούς της ελληνικής κοινωνίας 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

- Αυτόνομη εργασία 

- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η παράδοση αναφέρεται στην ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης και στο ρόλο των γυναικών στη 

διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της εκπαιδευτικής/παιδαγωγικής του φιλοσοφίας, και 

στη συμβολή τους στις πολιτισμικές διεργασίες και στους κοινωνικούς/ιδεολογικούς 

μετασχηματισμούς της ελληνικής κοινωνίας. Χρονικά καλύπτει την περίοδο από το 18
ο
 αιώνα έως τη 

μεταπολίτευση και γεωγραφικά και στους δυο πολιτικούς χώρους, το ελληνικό κράτος και τις 

κοινότητες του οθωμανικού χώρου. Σκοπός του μαθήματος είναι να δοθεί μια ολοκληρωμένη και 

πολύ-πρισματική ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης, και να τονιστεί ο έμφυλος παράγοντας στις 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές εξελίξεις/αλλαγές 

Περιλαμβάνει δυο ευρείες θεματικές ενότητες: στην πρώτη καταγράφεται η συγκρότηση και εξέλιξη 

του εκπαιδευτικού συστήματος των γυναικών (προσχολική-τριτοβάθμια), με εμπλαισίωση στις 

μεταβαλλόμενες ιστορικές συνθήκες (πολιτικές οικονομικές, κοινωνικές ιδεολογικές), και στη 

δεύτερη αναλύεται η παιδαγωγική, κοινωνική και πολιτισμική δράση των γυναικών και το ‘παράδοξο’ 

της γυναικείας διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα η δομή-θεματολογία της παράδοσης είναι η 

ακόλουθη: 

Ιδεολογικές συγκρούσεις και θεσμικές κατακτήσεις: η συγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος 

των γυναικών 



- Λόγοι ‘περί γυναικών’ (φύση, κοινωνικός ρόλος, εκπαίδευση, δικαιώματα,   

            εργασία) - οι αντιφάσεις  

- Η γέννηση, διαμόρφωση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος  

            (προσχολική – τριτοβάθμια) 

- Εκπαίδευση – εργασία – επιστήμες 

Γυναικεία εγγραμματοσύνη και δημόσιος χώρος: Ατομική παρουσία και συλλογικές παρεμβάσεις. 

- Οι αντιφάσεις επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 

- Ατομική - συλλογική δραστηριότητα (φεμινιστική, φιλανθρωπική, κοινωνική,  

            συνδικαλιστική, πολιτική) 

- Εκδοτική δραστηριότητα  

- Εκπαιδευτική/παιδαγωγική δραστηριότητα- εκπαιδευτική θεωρία  

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (κυρίως power point και 

video). 

Αξιοποίηση των ιστότοπων του Πανεπιστημίου (classweb 

και e-learn) για την επικοινωνία με τους φοιτητές.  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 

μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Παρακολούθηση 

διαλέξεων 

39 

  

Αυτοτελής μελέτη και 

προετοιμασία για τις 

εξετάσεις 

 

83 

  

  

  

  

  

Τελική γραπτή 

εξέταση 

3 

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 

Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

 

Τρίωρη γραπτή εξέταση με ερωτήματα: 

-κατανόησης  

-ανάπτυξης θέσεων/θεωριών 

- συγκριτικής παρουσίασης θέσεων/θεωριών 

- κριτικής προσέγγισης και παρουσίασης ζητημάτων  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



Αβδελά, Έφη και Αγγέλικα Ψαρρά. Ο φεμινισμός στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Μια ανθολογία. 

Αθήνα: Γνώση, 1985. 

* Δαλακούρα, Κατερίνα και Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου. Η εκπαίδευση των γυναικών – Οι 

γυναίκες στην εκπαίδευση (18
ος

 -20ός αιώνας): Κοινωνικοί, ιδεολογικοί, εκπαιδευτικοί 

μετασχηματισμοί και η γυναικεία παρέμβαση. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών/Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα, 2015 URL. 

http://hdl.handle.net/11419/2585 

Δαλακούρα, Κατερίνα. Η εκπαίδευση των γυναικών στις ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας (19
ος

 αι- 1922). Κοινωνικοποίηση στα πρότυπα της πατριαρχίας και του 

εθνικισμού. Αθήνα: Gutenberg, 2008. 

Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα. Διερευνώντας το φύλο: Ιστορική διάσταση και σύγχρονος 

προβληματισμός στη γενική, επαγγελματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: 

βάνιας, 2006.  

Κάννερ, Έφη. Έμφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την οθωμανική αυτοκρατορία στην Ελλάδα και 

στην Τουρκία: Ο κόσμος μιας ελληνίδας χριστιανής δασκάλας. Αθήνα: Παπαζήσης, 2012. 

Ντενίση, Σοφία. Ανιχνεύοντας την «αόρατη» γραφή: γυναίκες και γραφή στα χρόνια του ελληνικού 

Διαφωτισμού-Ρομαντισμού. Αθήνα: Νεφέλη: 2014.  

Φουρναράκη, Ελένη. Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών: Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). 

Ένα ανθολόγιο. Αθήνα: Ι.Α.Ε.Ν./Γ.Γ.Ν.Γ., 1987. 

Frangoudaki, Anna και Caglar Keyder (eds.). Ways to Modernity in Greece and Turkey. 

Encounters with Europe 1850-1950. London and New York: I.B. Tauris, 2007. 
 

* Σημείωση: ειδικότερη βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος κάθε κεφαλαίου στο σύγγραμμα αυτό. 

 


