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Τα Μετέωρα Βήµατα του Προσανατολισµού στην εποχή  της Αβεβαιότητας: 
Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ1 
Χρυσούλα Κοσµίδου-Hardy 

Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος του Τοµέα Σ.Ε.Π.2 
 

1. Εισαγωγικά… 
…Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο µακρινό παρελθόν! Ένα άλµα … κάποιων 

αιώνων µόνο, και περάσαµε από την αρχαιότητα, όπου υπήρχε ο διαχωρισµός ανάµεσα 
στη δηµιουργική εργασία και στη δουλεία, στο πλαίσιο της προτεσταντικής ηθικής: 
Beruf, ανέφερε ξαφνικά ο Λούθηρος αντλώντας από τη Βίβλο. Calling στα Αγγλικά: 
επάγγελµα, επ-αγγέλλω, επαγγέλλοµαι, υπόσχοµαι κάτι.  Η εργασία δεν είναι δουλεία. 
Αντίθετα, είναι αρετή! Είναι προκοπή και υποχρέωση, θα υποστηρίξει ο Καλβίνος. Είναι 
ο εκλεκτός, ο επιλεγµένος από το Θεό ο εργαζόµενος. Γι’ αυτό έχει υποχρέωση να 
συµβάλλει στο θαυµαστά δηµιουργηµένο κόσµο µας µέσα από την εργασία.  
 Κι έτσι εξελίσσονται περίπου τα πράγµατα µέχρι που –µε ένα άλλο άλµα- 
φτάνουµε σε άλλο σκηνικό: Σ΄ αυτό του σήµερα. 
 Η εργασία δεν φτάνει πια και δεν είναι για όλους. Η εργασία γίνεται, τελικά, 
απασχόληση. Το επάγγελµα ως στενή εξειδίκευση έχει κάνει φτερά, µαζί µε τ’ όνειρο για 
τη γη της εργασίας ή τη ‘γη της επαγγελίας’.  
 Γεγονότα στη µια άκρη της γης επηρεάζουν το γίγνεσθαι στην άλλη. Ορόσηµο 
και ενδεικτικό παράδειγµα η 11η του Σεπτέµβρη: κάποιου Σεπτέµβρη γνωστού σε όλους 
µας θαρρώ από το κοντινό µας παρελθόν3.  

Τρόµος, πανικός, ανησυχία, αµηχανία για την επόµενη κίνηση του ισχυρού στην 
παγκόσµια σκακιέρα και αναµονή για τα δρώµενα που θα ακολουθήσουν: Αγωνία και 
Αβεβαιότητα.  
 Χαοτική αστάθεια, ανασφάλεια, µεταβάσεις και αντιφάσεις, ρευστότητα, 
αβεβαιότητα, συρρίκνωση του χωροχρόνου µε την τεχνολογία και η αυτής θεά, η 
παγκοσµιοποίηση, πανταχού παρούσα…  

Η συνέχεια του σκηνικού που ακολούθησε την 11η του Σεπτέµβρη λίγο πολύ 
γνωστή και, στο πλαίσιο της προσπάθειας για οριοθέτηση του ‘σκηνικού’ που επηρεάζει 
σίγουρα την αγορά εργασίας, υπενθυµίζονται µερικά στοιχεία της όπως:  

• Η παγκοσµιοποίηση και η αποπαραδοσιοποίηση4 της πολιτικής 
• Οι διαφοροποιήσεις πολιτικών και οικονοµικών επιλογών  
• Η ρευστότητα και η αδυναµία προβλέψεων 
• Η συρρίκνωση των επαγγελµάτων χωρίς εκπαιδευτικά προσόντα, και  
• Η ανάπτυξη θέσεων εργασίας που απαιτούν πιστοποιηµένα εκπαιδευτικά 
προσόντα  

Οι παράγοντες αυτοί δηµιουργούν αίσθηση αβεβαιότητας η οποία µπορεί να είναι 
πιο έντονη σε καταστάσεις τις οποίες ο Giddens (1991, σ.112) αποκαλεί µοιραίες στιγµές 
(fateful moments). Η σύγχρονη ζωή είναι γεµάτη από τέτοιες στιγµές. Για παράδειγµα, 

                                                
1 Δηµοσιεύεται σε έκδοση του Ευγενίδειου Ιδρύµατος το 2910.  
2 Η Χρ. Κοσµίδου-Hardy είναι επίσης Πρόεδρος της Διακρατικής, Διεπιστηµονικής Κοινότητας 
ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ: Ο Κύκλος των Εφ-ευρετικών Εκπαιδευτικών.  
3 Στο σηµείο αυτό στη ζωντανή παρουσίαση, στο πλαίσιο και άλλων διαφανειών, προβλήθηκαν δύο 
αποσπάσµατα µε τη µορφή βίντεο από την πτώση των πύργων την 11η του Σεπτέµβρη, καθώς και από 
γεγονότα στο Ιράκ µετά από τους εκεί βοµβαρδισµούς.  
4 Στο θέµα της αποπαραδοσιοποίησης αναφερόµαστε διεξοδικά στα: Κοσµίδου-Hardy 2001α, 2006.  
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τέτοιες ‘στιγµές’ είναι δυνατόν να σχετίζονται µε καταστάσεις στις οποίες τα άτοµα 
«καλούνται να πάρουν αποφάσεις που έχουν ειδικότερες συνέπειες για τις φιλοδοξίες 
τους ή, γενικότερα, για το µέλλον της ζωής τους» (ό.π.). Η λήψη αποφάσεων 
εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού προσανατολισµού –που συνεπάγονται επένδυση σε 
χρόνο για σπουδές και για την αναµονή ενός συγκεκριµένου τρόπου ζωής- µπορεί να 
είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία που εµπλέκει συχνά και µια σειρά ειδικών και 
υπηρεσιών που προτείνουν ή ‘συµβουλεύουν’ ένα ευρύ φάσµα επιλογών και δράσεων.  

Η διαδικασία αυτή γίνεται πολύπλοκη, γιατί καταρχήν στηρίζεται σε εξωτερικά 
δεδοµένα πολύπλοκα. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας είναι ραγδαίες, το σκηνικό 
αλλάζει διαρκώς, οι πληροφορίες είναι πολλές και –φαινοµενικά τουλάχιστον- συχνά 
αντικρουόµενες, ενώ το άτοµο στερείται τις γνωστικές δεξιότητες που απαιτούνται για να 
βάζει τάξη στο πληροφοριακό χάος που αντιµετωπίζει.  

Από την άλλη µεριά, τα εσωτερικά ‘δεδοµένα’ του ατόµου δεν φαίνεται να είναι 
συντονισµένα µε τα εξωτερικά. Έτσι, ενώ βασικός όρος για την επιτυχία των 
επαγγελµατικών αποφάσεων είναι ο συγχρονισµός στη συνάντηση του ατόµου µε το 
περιβάλλον, στην πράξη φαίνεται πως µάλλον υπάρχει αποσυντονισµός, απο-ρύθµιση. 
Επιπλέον στο πλαίσιο της εξωτερικής ρευστότητας και της ταχείας εξέλιξης των 
πραγµάτων που συνδυάζεται µε τη συνήθη εσωτερική µας ακαµψία5 και τη βραδεία 
εξέλιξη, η λήψη αποφάσεων µάλλον δεν µπορεί να εγγυηθεί τις επιθυµητές συνέπειες. Οι 
συνέπειες µιας απόφασης,  άλλωστε, δεν ταυτίζονται µε τη διαδικασία λήψης της 
απόφασης αυτής και έτσι η λήψη αποφάσεων είναι πράγµατι µια ‘µοιραία στιγµή’ που 
προκαλεί έντονο προβληµατισµό και ανησυχία.  

Δεδοµένες λύσεις δεν φαίνεται να υπάρχουν και το άτοµο απαιτείται να 
αναπτύξει δεξιότητες που στηρίζονται στη διερεύνηση, στην κριτική ανάγνωση –ή 
αποδόµηση- και στην ανάπτυξη των εσωτερικών του ‘δεδοµένων’ τα οποία σχετίζονται 
άµεσα µε τη γενικότερη λειτουργία και συµπεριφορά του στο σηµερινό σκηνικό. Στην 
κοινωνία της πληροφορίας, οι δεξιότητες αυτές σχετίζονται επίσης µε τη συλλογή, την 
κριτική ανάγνωση, (Κοσµίδου-Hardy, 1996β, 2001α, β) και την επεξεργασία 
πληροφοριών που αφορούν σε εξωτερικά ‘δεδοµένα’, στην αξιολόγηση των πιθανών 
κινδύνων και στη διερεύνηση άλλων επιλογών.  
 

2. Η µετάβαση ως ένας από τους βασικούς στόχους του Σ.Ε.Π. 
Με βάση το ‘σκηνικό’ στο οποίο περιληπτικά αναφερθήκαµε, φαίνεται ότι η 

Μετάβαση –που είναι και βασικός στόχος του Σ.Ε.Π.- αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στην 
εποχή µας. Θεωρούµε, όµως, ότι πρέπει να είναι ο απώτερος στόχος µιας γενικότερης 
διαδικασίας αγωγής και όχι µόνον του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού που, σε σχέση 
µε το όλο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βρίσκεται στο περιθώριο. Μια τέτοια 
αγωγή προϋποθέτει ότι  ο άνθρωπος χρειάζεται στήριξη, ώστε να µπορεί να ετοιµάζεται 
έγκαιρα και αποτελεσµατικά για την αντιµετώπιση των αλλαγών και των µεταβάσεων6.     

Στην προσπάθειά του να µεταβεί από το δικό του µικρόκοσµο στο µακρόκοσµο, 
το άτοµο επηρεάζεται από  παράγοντες του γενικότερου κοινωνικο-οικονοµικού 
πλαισίου που το περιβάλλει (σχήµα 1) και του ειδικότερου πλαισίου της αγοράς 
εργασίας. Τους παράγοντες αυτούς δεν µπορεί να τους ελέγξει άµεσα. Για να µπορεί να 
                                                
5 Οι λόγοι για τους οποίους οι ρυθµοί της προσωπικής µας ανάπτυξης και αλλαγής δεν είναι συνήθως 
γοργοί παρουσιάζονται στο Κοσµίδου-Hardy 2003.  
6 Στα ζητήµατα που σχετίζονται µε το θέµα της µετάβασης αναφερόµαστε αναλυτικά και στα: Κοσµίδου-
Hardy 1997α, 2001α, β, 2003, 2005β, γ.  
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ισορροπήσει ως ένα βαθµό τις πιέσεις τις οποίες υφίσταται, φαίνεται ότι χρειάζεται να 
αναπτύξει δυνάµεις που προέρχονται από το δικό του µικρόκοσµο. Τέτοιες δυνάµεις 
είναι η υψηλού βαθµού κριτική αυτογνωσία, καθώς και η κριτική προσέγγιση των 
κοινωνικών φαινοµένων ή η κοινωνιογνωσία, η ανάπτυξη των οποίων είναι απαραίτητη 
για τη λήψη αποφάσεων µε τρόπο  συνετό και στρατηγικό.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 1.  
 

Η µετάβαση και ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε καινούργιες και 
απρόσµενες καταστάσεις είναι διαδικασία πολύπλοκη και έχει άµεση σχέση µε την 
αυτοεκτίµησή µας7.  Όπως ήδη αναφέραµε, τα εσωτερικά ‘δεδοµένα’ του ανθρώπου δεν 
αλλάζουν εύκολα και οι λόγοι για τους οποίους συµβαίνει αυτό είναι αρκετοί8. Στο 
πλαίσιο λοιπόν στο οποίο αναφερθήκαµε φαίνεται πως τα βήµατα του Προσανατολισµού 
είναι ‘µετέωρα’.  

Τα µετέωρα βήµατα του Προσανατολισµού εντοπίζονται:  
• Ανάµεσα στις προσδοκίες των ατόµων για σταθερότητα και στη 
ρευστότητα και αβεβαιότητα της εποχής µας.  

• Ανάµεσα στην τάση θεώρησης του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
ως ‘επαγγελµατολογίας’ και στην αναγκαιότητα  για δια βίου ανάπτυξη, η 
οποία είναι απαραίτητη για το συγχρονισµό µας µε το ρευστό και διαρκώς 
διαφοροποιούµενο εργασιακό περιβάλλον.  

• Ανάµεσα σε µονοµερείς, επιφανειακές όσο και απλοϊκές θεωρητικές  και 
µεθοδολογικές προσεγγίσεις στο ζήτηµα του Προσανατολισµού και της 
παιδείας γενικότερα  και σε µια ολική όσο και κριτική προσέγγιση.  

Θεωρούµε ότι για την αντιµετώπιση της σηµερινής αβεβαιότητας και για τη 
διασφάλιση υγιών και δυναµικών µεταβάσεων και αποφάσεων απαιτείται η γνώση του 
εσωτερικού και εξωτερικού κόσµου, ή η Κριτική Αυτογνωσία και Κοινωνιογνωσία  

Ο πρώτος άξονας/στόχος, η Κριτική Αυτογνωσία, δεν σηµαίνει την απλή 
επισήµανση πλευρών ή πτυχών µας και την αποδοχή τους ως ‘φυσικών’ άκριτα και 
αδιαπραγµάτευτα. Μια διαδικασία απλής επισήµανσης και άκριτης αποδοχής πτυχών 

                                                
7 Αναλυτικότερα  στο Κοσµίδου-Hardy, 1996α. 
8 Οι λόγοι αυτοί παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κοσµίδου-Hardy 2003.  
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µας, τις οποίες είναι δυνατόν να διαπιστώσουµε και µέσα από τη χρήση δοκιµασιών 
(τεστ) και ασκήσεων, νοµιµοποιεί την ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων που οδήγησαν, 
ενδεχοµένως, στην ανάπτυξη αυτών και όχι και άλλων πτυχών, γιατί δεν 
προβληµατοποιεί τους παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη των συγκεκριµένων 
πτυχών. Επιπλέον, προωθεί την αναπαραγωγή τέτοιων ανισοτήτων, ενώ είναι 
αποκαλυπτική ενός µοντέλου στενού και συντηρητικού που έχουµε υιοθετήσει για τον 
άνθρωπο ως στατικής οντότητας που δεν αναπτύσσεται και µάλιστα διαβίου. Κριτική 
Αυτογνωσία δεν σηµαίνει επίσης, την απλή ‘χαρτογράφηση’ των πτυχών του εαυτού µας 
µέσα από τη χρήση δοκιµασιών (τεστ) και άλλων εργαλείων, γιατί σίγουρα ο χάρτης δεν 
ταυτίζεται µε την περιοχή. Σηµαίνει µάλλον –µετά τη συνειδητοποίηση των πτυχών µας 
αυτών και την κριτική τους αποδόµηση και προβληµατοποίηση- την προσπάθεια να 
δεχθούµε από τις πτυχές µας ό,τι δεν µπορεί να αλλάξει, να επιδιώξουµε να αλλάξουµε ό,τι 
µπορεί να αλλάξει και να διακρίνουµε ανάµεσα σε αυτά τα δυο: τι µπορεί και τι δεν µπορεί 
να αλλάξει. Σηµαίνει, επιπρόσθετα ότι δεν θεωρούµε τον άνθρωπο οντότητα στατική, 
αλλά δυναµική και πολυσύνθετη που πρέπει και µπορεί να ακολουθήσει πορεία εξέλιξης 
και ανάπτυξης. Έµφαση, λοιπόν, πρέπει να δίνεται στην αναγκαιότητα για ολική και δια 
βίου ανάπτυξη του ατόµου, η οποία θα µπορεί να το βοηθήσει ουσιαστικά να αποδέχεται 
την αβεβαιότητα της σηµερινής ρευστής και πολύπλοκης πραγµατικότητας και να 
ετοιµάζεται κατάλληλα, ώστε να µπορεί και µόνο του να αναπτύσσει, τελικά, δεξιότητες 
σε µια διαδικασία αυτοµόρφωσης και διαβίου παιδείας, για να αντιµετωπίζει 
επιτυχέστερα τα ποικίλα µεταβατικά στάδια της ζωής.  

Ο δεύτερος άξονας / στόχος που είναι απαραίτητος για υγιείς και δυναµικές 
µεταβάσεις είναι η Κριτική Κοινωνιογνωσία. Στην κυρίαρχη διαγνωστική προσέγγιση 
στον Σ.Ε.Π., µε την υλοποίηση του στόχου της Πληροφόρησης υπονοείται η στενή και 
παθητική πληροφόρηση του/της µαθητή/τριας µε µια διαδικασία που στηρίζεται σε ένα 
µοντέλο επικοινωνίας γραµµικό και έχει συνήθως ως αποτέλεσµα, στην εποχή της 
πληροφορίας, το άτοµο να µην είναι ουσιαστικά πληροφορηµένο. Αντίθετα,  για την 
επίτευξη της κριτικής Κοινωνιογνωσίας απαιτείται η εκ µέρους του ατόµου ενεργός 
αναζήτηση των πληροφοριών (αυτοπληροφόρηση), η κριτική τους ανάγνωση και η 
στρατηγική τους οργάνωση µε στόχο ευέλικτες επιλογές και προσανατολισµούς.  

 
          Σχήµα 2. 

 
Όπως φαίνεται και από το σχήµα 2, η σχέση των δύο στόχων, της κριτικής 

αυτογνωσίας και της κριτικής κοινωνιογνωσίας, είναι διαλεκτική. Όσο περισσότερο, 
δηλαδή, αναπτύσσεται το άτοµο και η αυτοεκτίµησή του, αντιλαµβάνεται ότι είναι ικανό 
για δραστηριοποίησή του σε περισσότερους τοµείς (εκπαιδευτικούς, επαγγελµατικούς, 
κοινωνικούς) και γίνεται περισσότερο ανοικτό στις πληροφορίες του περιβάλλοντος. Από 
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την άλλη µεριά, όσο διερευνά το περιβάλλον του κριτικά και µε ευρύτητα σκέψης τόσο 
περισσότερα ερεθίσµατα παίρνει µέσα από τις πληροφορίες στις οποίες είναι ανοιχτό. 
Εποµένως, έχει την ευκαιρία µε τον τρόπο αυτό να διαπιστώσει την ύπαρξη τοµέων και 
δραστηριοτήτων που αγνοούσε και, ενδεχοµένως, διαπιστώνει ότι το ενδιαφέρουν. 
Εµπλουτίζονται έτσι τα ενδιαφέροντά του και µπορεί, µε την κατάλληλη ενθάρρυνση και 
συµβουλευτική υποστήριξη, να αποφασίσει να ‘επενδύσει’ σε χρόνο, ενέργεια και, 
πιθανόν, χρήµα για να αναπτύξει τις ικανότητες και τα προσόντα του.  

Τέλος, στο πλαίσιο ενός κριτικού αναπτυξιακού µοντέλου, οι αποφάσεις 
εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού προσανατολισµού είναι ευέλικτες και πολύπλευρες 
µε στόχο τον καλύτερο δυνατό συγχρονισµό του ατόµου µε τις δυνατότητες που 
προσφέρονται στην αγορά εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται ένας ευέλικτος 
συνδυασµός στοιχείων και πτυχών του µε εκείνα του περιβάλλοντος, µε τη θετική 
συνεισφορά και της φαντασίας. 

 
3. Η ιδεολογική ταυτότητα του Σ.Ε.Π.:  

Από το µετέωρο προς ένα σταθερό βηµατισµό 
Ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός9 σχετίζεται µε πολύπλοκα και, συχνά, 

αντικρουόµενα θέµατα που αφορούν σε ατοµικές και κοινωνικές ανάγκες και επιλογές. Η 
επιλογή ενός επαγγέλµατος είναι ένα είδος συνδιαλλαγής µεταξύ ατόµου και κοινωνίας 
κατά την πορεία του χρόνου10. Βεβαίως, υπάρχουν αρκετές και διαφορετικές 
προσεγγίσεις σχετικά µε τη συνδιαλλαγή αυτή. Όσοι, λοιπόν, εµπλέκονται µε τον 
Επαγγελµατικό Προσανατολισµό. χρειάζεται να γνωρίζουν τις βασικότερες, 
τουλάχιστον, θεωρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης και επιλογής γιατί, µε το δικό της 
τρόπο η καθεµιά θεωρία, επιχειρεί να αναλύσει, να περιγράψει και να εξηγήσει βασικούς 
παράγοντες που υπεισέρχονται στη διαδικασία επιλογής επαγγέλµατος, καθώς και να 
συµβάλει µε συγκεκριµένες προτάσεις για ανάλογες παρεµβάσεις.  

Υπάρχουν αρκετές θεωρίες οι οποίες δίνουν έµφαση σε διαφορετικές πτυχές της 
διαδικασίας επαγγελµατικής ανάπτυξης και επιλογής και, εποµένως, προτείνουν 
συγκεκριµένα είδη παρέµβασης. Έτσι, οι ψυχαναλυτικές θεωρίες (π.χ. Roe, 1956) 
τονίζουν τη σπουδαιότητα του ρόλου των εµπειριών που είχε το άτοµο κατά την παιδική 
ηλικία και υποστηρίζουν πως κάθε είδους σηµαντική παρέµβαση πρέπει πρώτα να 
αναγνωρίσει τη σηµασία αυτού του σταδίου της ζωής του ατόµου και να προτείνει 
σχετικές πρακτικές. Οι θεωρίες των ατοµικών διαφορών (π.χ. Rodger, 1952) δίνουν 
έµφαση στη σπουδαιότητα αυτών των διαφορών για την επιλογή επαγγέλµατος και 
υποστηρίζουν ότι επιδίωξη του ατόµου πρέπει να είναι το ταίριασµα των ατοµικών του 
χαρακτηριστικών µε αυτά του επαγγέλµατος. Η επίδραση αυτών των θεωριών ήταν 
µεγάλη τόσο στην Αµερική όσο και στη Μ. Βρετανία11. 

Οι φαινοµενολογικές θεωρίες υποστηρίζουν πως διαφορετικοί άνθρωποι 
επικεντρώνονται σε διαφορετικές πλευρές του εαυτού τους αλλά και σε διαφορετικές 
πληροφορίες οι οποίες τους παρέχονται12. Μια προσέγγιση φαινοµενολογική λοιπόν 
ενδιαφέρεται για τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται ο άνθρωπος την 
πραγµατικότητα –και όχι για την πραγµατικότητα γενικώς- και υποστηρίζει πως η 

                                                
9 Αναλυτική συζήτηση για τα θέµατα που ακολουθούν παρουσιάζεται στο Κοσµίδου-Hardy 1991.  
10 Αναλυτικότερα το θέµα παρουσιάζεται στο Κοσµίδου-Hardy 1991, 2005β, γ. 
11 Αναλυτικότερα βλ. και Watts et al, 1981.  
12 Αναλυτικότερα στα Κοσµίδου, 1985, Κοσµίδου-Hardy 1995.  
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λειτουργία της αντίληψης ακολουθεί µια επιλεκτική διαδικασία13. Η ίδια η αυτοαντίληψη 
του ατόµου λειτουργεί ως µια «επιλεκτική οθόνη η διαπερατότητα της οποίας 
καθορίζεται από την προσωπική ιστορία της ανάπτυξης του ατόµου όπως και από το 
σχετικό του περιβάλλον» (Burns, 1979, σ. 31). Σχετικά µε το θέµα της εµπειρίας 
ειδικότερα, ο  Rogers (1951) υποστηρίζει ότι: «Καθώς οι εµπειρίες λαµβάνουν χώρα στη 
ζωή ενός ατόµου, είναι δυνατόν ή να συµβολίζονται, να γίνονται αντιληπτές και να 
οργανώνονται σε κάποια σχέση µε τον εαυτό, να παραγνωρίζονται επειδή δεν γίνεται 
αντιληπτή από το άτοµο κάποια σχέση µε τη δοµή του εαυτού, να υπάρχει άρνηση για τη 
δηµιουργία κάθε είδους  συµβολισµού τους, ή και να τους αποδίδεται κάποιος 
διαστρεβλωµένος  συµβολισµός επειδή η συγκεκριµένη εµπειρία δεν έχει καµιά σχέση µε 
τη δοµή του εαυτού (σ. 503)». 

Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε την πληροφορία. Το άτοµο δηλαδή δεν είναι 
πάντα ανοιχτό στην πληροφορία, την οποία µπορεί είτε να αγνοεί και να µην επιθυµεί να 
την προσέξει και να την αναλύσει, είτε και να τη διαστρεβλώνει για αρκετούς λόγους 
ένας βασικός εκ των οποίων σχετίζεται µε το γεγονός ότι ενδέχεται να αισθάνεται 
ανίκανο για τις επιλογές και τους προσανατολισµούς τους οποίους η πληροφορία 
υποδεικνύει λόγω, κυρίως, χαµηλής αυτοεκτίµησης. Το γεγονός αυτό έχει άµεση σχέση 
µε δύο βασικούς στόχους του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού: την Αυτογνωσία και 
την Πληροφόρηση. Αναδεικνύει, δηλαδή, τη σπουδαιότητα της ανάπτυξης  θετικής 
αυτοαντίληψης και υψηλής αυτοεκτίµησης µια και η αυτοαντίληψη του ατόµου 
επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο αυτό αντιλαµβάνεται τα πράγµατα και τις καταστάσεις 
γενικότερα και, κατά συνέπεια, καθορίζει την ποιότητα και ποσότητα των εµπειριών και 
των πληροφοριών που θα γίνουν αντιληπτές από το άτοµο αυτό. Οι άνθρωποι έχουν 
διαφορετικά φαινοµενολογικά πεδία και αυτή η διαφορά επηρεάζει τον τρόπο µε τον 
οποίο θα αντιλαµβάνονται την εκπαιδευτική, την επαγγελµατική και την κοινωνική 
πραγµατικότητα, αλλά και παίρνουν τις ανάλογες επαγγελµατικές αποφάσεις. Εποµένως, 
ο επαγγελµατικός προσανατολισµός, σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, θα έπρεπε να 
έχει ως στόχο του την προσφορά της ανάλογης στήριξης στα άτοµα να εξερευνήσουν την 
αυτοαντίληψή τους καθώς και τις αντιλήψεις που έχουν για τα επαγγέλµατα έτσι ώστε να 
µπορούν να καταλήξουν σε µια πιο συνειδητή επιλογή επαγγέλµατος, µέσα από την 
υιοθέτηση µιας στάσης πιο αντικειµενικής όσο και θετικής στάσης προς νέες 
πληροφορίες και εµπειρίες.  

Οι αναπτυξιακές θεωρίες (Super, 1951, 1953, 1963), οι οποίες αναγνωρίζουν τη 
σηµασία και τα στάδια της επαγγελµατικής ανάπτυξης και ωρίµανσης, τονίζουν την 
αναγκαιότητα των παρεµβάσεων που θα διευκολύνουν την αναπτυξιακή διαδικασία των 
ατόµων κατά τα διάφορα στάδια της ζωής τους. Υποστηρίζουν πως ο επαγγελµατικός 
προσανατολισµός θα έπρεπε να είναι µια συστηµατική προσπάθεια κατά τη διάρκεια 
συγκεκριµένων χρονικών περιόδων ανάπτυξης του ατόµου –από την παιδική ηλικία 
µέχρι την ενηλικίωση και τη συνταξιοδότηση-, µε στόχο την παροχή βοήθειας προς αυτό, 
έτσι ώστε να αναπτύξει το επίπεδο της γνώσης του εαυτού του, αλλά και τις δεξιότητες 
και τις στάσεις οι οποίες απαιτούνται για επαγγελµατικές επιλογές που του ταιριάζουν, 
αφού, σύµφωνα µε τον Donald Super, η επιλογή επαγγέλµατος είναι εφαρµογή της 
αυτοαντίληψης στην πράξη.   

Οι κοινωνιολογικές θεωρίες, όπως αυτή του Roberts (1977), υποστηρίζουν ότι αυτό 
το οποίο συµβαίνει στο άτοµο κατά την επιλογή ενός επαγγέλµατος καθορίζεται σε 

                                                
13 Βλ. για παράδειγµα Hopper & Whitehead 1979, Rock 1990. 
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µεγάλο βαθµό από τις εµπειρίες και τις επιδράσεις στις οποίες είχε εκτεθεί αυτό πριν από 
τη στιγµή επιλογής. Αυτό σηµαίνει ότι τα ενδιαφέροντα, όπως και άλλες πτυχές του 
ατόµου, αναπτύσσονται σε σχέση µε τα ερεθίσµατα, τις πληροφορίες, τις εµπειρίες και 
τις ευκαιρίες µάθησης και ανάπτυξης που είχε το κάθε άτοµο από το περιβάλλον. 
Εποµένως, οι θεωρίες αυτές ασχολούνται περισσότερο µε την ανάλυση των δοµών στο 
µακρο-επίπεδο της κοινωνίας και όχι µε το µικρο-επίπεδο του προσώπου και της 
ατοµικής συµπεριφοράς. Δίνουν έµφαση στους κοινωνικούς περιορισµούς στο πλαίσιο 
των οποίων λειτουργεί ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός αλλά και η Συµβουλευτική 
ως θεσµός. Οι περιορισµοί αυτοί ελαχιστοποιούν τις δυνατότητες του ατόµου για 
επιλογές και δράση και έτσι, σύµφωνα µε τις θεωρίες αυτές, τελικά, το άτοµο θα 
‘επιλέγει’ ό,τι είναι διαθέσιµο και όχι ό,τι του ταιριάζει.  

Ο Law (1976, 1981α, 1981β) επιχείρησε µια κατηγοριοποίηση των 
επαγγελµατικών θεωριών σε ψυχολογικές (π.χ. Roe, 1956, 1957) και σε κοινωνιολογικές 
(π.χ. Roberts, 1977), ανάλογα µε τα στοιχεία στα οποία αυτές επικεντρώνονται, ενώ 
υποστηρίζει πως θεωρίες όπως αυτή των Blau et al (1956) εκτείνονται και προς τις δύο 
πλευρές αυτού του συνεχούς. Ο Law υποστηρίζει επίσης πως οι θεωρίες µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε όσες τονίζουν τη «σπουδαιότητα της κατανόησης των διαφορών 
ανάµεσα σε ποικίλες φάσεις της επαγγελµατικής ανάπτυξης και σε εκείνες που δίνουν 
έµφαση στη σπουδαιότητα του να κατανοήσει κανείς τις διαφορές ανάµεσα στα άτοµα ή 
ανάµεσα σε κοινωνικές οµάδες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης της ανάπτυξής 
τους» (σ.301). Οι Ginzberg  et al (1951) και ο Donald Super (1957) είναι παράδειγµα του 
πρώτου είδους θεωριών, ενώ ο Holland (1959, 1973) και ο Willis (1977) είναι 
παραδείγµατα του δεύτερου είδους (βλ. σχετικό  πίνακα που ακολουθεί).  

 
ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
Κατηγοριοποιήσεις 

θεωριών µε βάση δύο 
οµάδες κριτηρίων 

 
Aναπτυξιακές θεωρίες 
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Πίνακας 1. Δισδιάστατη οπτική των θεωριών µε βάση δύο οµάδες κριτηρίων 
(προσαρµογή από το Law, 1981α. Πηγή: Κοσµίδου-Hardy, 1991, σ. 4) 
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Οι θεωρίες βεβαίως δεν λειτουργούν σε κοινωνικό κενό και, εποµένως, οι θεωρίες 
επαγγελµατικής ανάπτυξης και επιλογής δεν αποτελούν εξαίρεση ως προς αυτό το 
ζήτηµα. Έτσι, πίσω από τις θεωρητικές προσεγγίσεις που σκιαγραφήθηκαν πιο πάνω 
υπάρχουν παραδοχές σχετικά µε τη δόµηση του ατόµου και της κοινωνίας καθώς και µε 
τη σχέση που αναγνωρίζεται ανάµεσα στις δύο αυτές έννοιες. Οι συνήθεις προσεγγίσεις 
στο δίπολο άτοµο-κοινωνία τείνουν είτε να δίνουν έµφαση στον ένα πόλο, δηλαδή στο 
άτοµο, το οποίο θεωρούν αυτόνοµο και ανεπηρέαστο από εξωτερικούς παράγοντες είτε 
να επικεντρώνονται σε κοινωνικές δυνάµεις που ασκούν πιέσεις πάνω του και το ίδιο  
δεν είναι σε θέση να ελέγξει. Τα όρια και οι σχέσεις που αναγνωρίζονται ανάµεσα σε 
κοινωνικές διαδικασίες και σε ατοµικές εµπειρίες καθορίζουν και το περιεχόµενο 
σχετικών ιδεολογιών. Ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός, λοιπόν, -όπως και η 
Συµβουλευτική- κατά βάθος σχετίζεται µε συγκεκριµένες ιδεολογίες.  

 Κάθε θεωρία υπονοεί κάποια διαφορετική παρέµβαση στην πράξη και κάθε 
παρέµβαση µε τη σειρά της είτε ενισχύει είτε έρχεται σε αντίθεση µε την κυρίαρχη 
ιδεολογία. Οι Watts και Herr (1976) αναφέρονται τουλάχιστον σε τέσσερις τρόπους µε 
τους οποίους ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός σχετίζεται µε ιδεολογίες14.  

Πρώτον, ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως 
µέρος ενός µηχανισµού κοινωνικού ελέγχου µε την έννοια ότι µπορεί να επιδιώξει την 
προσαρµογή των ατόµων στις ανάγκες της οικονοµίας για συγκεκριµένο ανθρώπινο 
δυναµικό και έτσι να ενισχύσει το κατεστηµένο. Ο Roberts (1977), για παράδειγµα, 
θεωρεί ότι ο επαγγελµατικός προσανατολισµός έχει έναν τέτοιο ρόλο.  

Δεύτερον, ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως 
φορέας κοινωνικής αλλαγής. Σύµφωνα µε µια τέτοια προσέγγιση τα προγράµµατα 
προσανατολισµού χρειάζεται να ενθαρρύνουν τα άτοµα να εξερευνήσουν και να 
αµφισβητήσουν τις υπάρχουσες δοµές επαγγελµατικών ευκαιριών15: για παράδειγµα, 
αναλύοντας τις πολιτικές και κοινωνικές συνέπειες των επαγγελµατικών αποφάσεων και 
επιλογών τις οποίες οι συνήθεις προσεγγίσεις στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό είτε 
αγνοούν, είτε παραγνωρίζουν, µε συνέπεια την παρεµπόδιση κοινωνικών αλλαγών.  

Τρίτον, ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός µπορεί να λειτουργήσει µε στόχο την 
ανάπτυξη  των φιλοδοξιών των ατόµων –και ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται από µη 
προνοµιούχες κοινωνικές οµάδες, όπως για παράδειγµα είναι οι γυναίκες, άτοµα από 
εθνικές και άλλες µειονότητες, άτοµα µε αναπηρίες κτλ.- αλλά παραγνωρίζει το γεγονός 
ότι οι αυξηµένες φιλοδοξίες είναι πιθανόν να µην πραγµατοποιηθούν κι έτσι τα άτοµα 
αυτά να απογοητευτούν καθώς έρχονται αντιµέτωπα µε την κοινωνική πραγµατικότητα.   

Τέταρτον, η µη κατευθυντική προσέγγιση στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό 
στηρίζει άτοµα να εξετάσουν τις υπάρχουσες ευκαιρίες σε σχέση µε το δικό τους 
σύστηµα αξιών και την πολιτισµική τους ταυτότητα. Έτσι επισύρει την προσοχή στο 
πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λαµβάνονται οι αποφάσεις και οι επιλογές. 
Διαφορετικές οµάδες ανθρώπων είναι πιθανό να επιλέξουν διαφορετικά επαγγέλµατα –κι 

                                                
14 Βλ. επίσης και Watts et al, 1981. 
15 Ο Dewey (1977), για παράδειγµα, υποστηρίζει:  

«Το είδος της παιδείας που µ’ ενδιαφέρει δεν είναι κάποιο το οποίο θα προσαρµόσει τους εργάτες 
στο  υπάρχον βιοµηχανικό καθεστώς... Μου φαίνεται πως το καθήκον όλων εκείνων που δεν χάνουν 
απλώς το χρόνο τους στην παιδεία είναι να αντισταθούν σε κάθε κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, 
και να πασχίσουν για ένα είδος επαγγελµατικής διαπαιδαγώγησης η οποία πρώτα απ’ όλα θα 
αλλάξει το υπάρχον βιοµηχανικό σύστηµα, και τελικά θα το µεταµορφώσει» (σ. 38). 
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έτσι διαφορετικό τρόπο ζωής- επειδή έχουν διαφορετικές αξίες κι επειδή παίρνουν 
αποφάσεις ή προβαίνουν σε επιλογές µέσα σε διαφορετικά πλαίσια.  

Προφανώς, κάθε µονοµερής υιοθέτηση κάποιας από τις παραπάνω προσεγγίσεις 
από όσους ασχολούνται µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό θα µπορούσε να έχει ως 
συνέπεια τον εγκλωβισµό του ατόµου σε κάποιου είδους ιδεολογία, γιατί ακριβώς πίσω 
από κάθε προσέγγιση Επαγγελµατικού Προσανατολισµού  υπάρχουν υποθέσεις  και 
παραδοχές για τη φύση του ατόµου καθώς και για την κοινωνία. Έτσι, σύµφωνα µε 
µερικές από αυτές τις προσεγγίσεις που είναι απαισιόδοξες, το άτοµο είναι ένα είδος 
ανεύθυνου θύµατος το οποίο είναι αναπόφευκτα και ανεπιστρεπτί παγιδευµένο από τις 
κοινωνικές δοµές γενικότερα και από την αγορά εργασίας ειδικότερα. Σύµφωνα µε άλλες 
πιο αισιόδοξες παραδοχές, το άτοµο θεωρείται ως περισσότερο υπεύθυνο, αλλά οι 
κοινωνικοί περιορισµοί εδώ τείνουν να υπεραπλουστεύονται. Συνολικά, όπως 
διαπιστώνουν οι Watts et al το 1981, απουσιάζει µια διαλεκτική σχέση ανάµεσα σε αυτές 
τις προσεγγίσεις. Όπως αναφέρουν συγκεκριµένα: «Γενικώς, ούτε οι θεωρίες 
επαγγελµατικής ανάπτυξης, ούτε η εµπειρική έρευνα η σχετική µε αυτή την ανάπτυξη 
δεν υποδεικνύουν ιδιαίτερους τρόπους δράσης. Δίνουν µια σειρά περιγραφών, 
εξηγήσεων και προβλέψεων τις οποίες οι άνθρωποι που εµπλέκονται µε τον 
επαγγελµατικό προσανατολισµό πρέπει να προσέξουν... Οι ερωτήσεις που θέτουν είναι 
πιο σηµαντικές από τις απαντήσεις που δίνουν... θα υποστηρίζαµε ότι είναι ευθύνη του 
κάθε ενός που ασχολείται µε την πρακτική [του προσανατολισµού] να διαµορφώνει κάθε 
δυνατή σχετική ερώτηση» (ό.π., σ. 391). 
 Θεωρούµε πάντως ότι το Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού που αναπτύξαµε µετά από πολυετή έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία 
αλλά και στην πράξη και ολοκληρώσαµε το 199116, ακολουθώντας µια ολική, συνθετική 
όσο και κριτική οπτική, λαµβάνει υπόψη όλες τις παραµέτρους και τις πτυχές που 
αναφέρθηκαν στη συζήτηση που προηγήθηκε. Επιπλέον, προσεγγίζει τους στόχους του 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού συγκριτικά µε την κυρίαρχη διαγνωστική 
προσέγγιση, την οποία στο πλαίσιο της εργασίας µας και ‘µοντελοποιήσαµε’ για την 
καλύτερη κατανόηση της προσέγγισης αυτής από τα στελέχη της πράξης. Τέλος, 
αναδεικνύει τη φιλοσοφία και τις παραδοχές στο οικοδόµηµα των οποίων στηρίζονται 
και τα δύο µοντέλα και συγκρίνει τη µεθοδολογία που αυτά προτείνουν όπως και τις 
συνέπειές της στην πράξη.   

Το Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο, προβληµατοποιώντας την υπάρχουσα 
κατάσταση στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και επιχειρώντας όχι µόνον να δώσει 
απαντήσεις σε ερωτήµατα αλλά και συγκεκριµένες προτάσεις για την εφαρµογή στην 
πράξη, έχει τα ακόλουθα προτερήµατα:  

§ Στηρίζεται σε πλούσιο θεωρητικό υπόβαθρο αντλώντας θέσεις, 
προβληµατισµούς, παραδοχές και προτάσεις από ένα διεπιστηµονικό χώρο και 
συνθέτοντας τόσο δηµιουργικά όσο και κριτικά οπτικές από το χώρο της 
ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, αλλά και από το χώρο της επικοινωνίας 
και της Αγωγής στα Μ.Μ.Ε., των πολιτισµικών µελετών, της έρευνας καθώς 
και της φιλοσοφίας, των ανθρωπιστικών αλλά και των φυσικών επιστηµών17.  

                                                
16 Βλ. σχετικά, Kosmidou 1990, 1991, Κοσµίδου-Hardy 1996α, 2005β, γ.  
17 Αναλυτικά αναφερόµαστε στο θέµα αυτό στο  Kosmidou 1991, Kosmidou-Hardy 1990, 1991.  
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§ Λαµβάνει υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο καλείται να πάρει 
αποφάσεις (εκπαιδευτικές, επαγγελµατικές) το άτοµο και µέσα στο οποίο 
εντάσσεται ως θεσµός ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός.  

§ Αναλύει κριτικά την πολυπλοκότητα και ‘πολυπολιτισµικότητα’ του προσώπου 
(Κοσµίδου-Hardy, 2005δ), αναγνωρίζει τους περιορισµούς που τίθενται για τις 
επιλογές  του, αναγνωρίζει επίσης το δυναµικό που διαθέτει, για να µπορεί να 
αναπτύσσεται δια βίου και να υπερβαίνει αρκετούς περιορισµούς που τίθενται 
σε κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο και προτείνει συγκεκριµένη µεθοδολογία 
στήριξης του ατόµου µέσα από σύγχρονες υπηρεσίες και διαδικασίες 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Συµβουλευτικής.  

§ Συνδέει διαλεκτικά το στόχο της Αυτογνωσίας που αναλύεται ως Κριτική 
Αυτογνωσία, µε το στόχο της Πληροφόρησης, που αναλύεται ως Κριτική 
Κοινωνιογνωσία και προτείνει συγκεκριµένη µεθοδολογία εφαρµογής των 
στόχων αυτών στην πράξη.  

§ Δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις διαδικασίες αυτοπληροφόρησης, κριτικής 
ανάγνωσης των πληροφοριών και των κειµένων γενικότερα, αναγνωρίζοντας το 
άτοµο (µαθητή, εκπαιδευτικό, σύµβουλο) ως ερευνητή µε βάση τις αρχές, τη 
φιλοσοφία και µεθοδολογία της Ενεργού Έρευνας18.  

§ Έχει εφαρµοστεί στην πράξη µέσα από έρευνα πεδίου σε ποικίλα πλαίσια (στο 
χώρο της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κυρίως, αλλά και της 
Συµβουλευτικής γενικότερα όπως και της εργασίας) και, εποµένως, η 
θεωρητική του πρόταση είναι θεµελιωµένη.   

§ Έχει εκπονηθεί λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της σύγχρονης συγκυρίας και 
των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν.   

 
Αντίστοιχη κριτική και ολική προσέγγιση έχει και το Αναπτυξιακό Μοντέλο 

Συµβουλευτικής19 που εισηγούµαστε. Τονίζουµε το γεγονός ότι ιδιαίτερα σηµαντικό 
στοιχείο µιας κριτικής και ολικής προσέγγισης στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό, 
στη Συµβουλευτική, στην παιδεία και στην εργασία είναι η αναγνώριση και η 
συνειδητοποίηση της άποψης που έχει κανείς για το άτοµο. Στη σχετική βιβλιογραφία 
φαίνεται πως υπάρχει µια βασική διάσταση απόψεων ως προς την αντιµετώπιση του 
ατόµου. Υπάρχουν ορισµένες θεωρητικές προσεγγίσεις που υπερτονίζουν την  
αυτονοµία, την ελευθερία και την υπευθυνότητά του, αγνοώντας τις περιστάσεις κάτω 
από τις οποίες ζει και αναπτύσσεται το άτοµο και οι οποίες είναι δυνατόν να ασκούν 
µεγάλη επιρροή στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του και στη λήψη των 
αποφάσεών του. Άλλες προσεγγίσεις πάλι υπερτονίζουν την επιρροή δυνάµεων από το 
κοινωνικοϊστορικό, πολιτισµικό και χωροχρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο ζει και 
κινείται το άτοµο µε αποτέλεσµα τον αφανισµό του ατόµου από το προσκήνιο της ίδιας 
του της ζωής και εµπειρίας.  

Η προσωπική µας θέση είναι ότι η σχέση ατόµου-κοινωνίας δεν είναι διαζευκτική, 
αλλά συµπληρωµατική. Στο Κριτικό, Αναπτυξιακό Μοντέλο που έχουµε εκπονήσει αυτή 
η διαλεκτική σχέση αναγνωρίζεται και προωθείται. Για µας, λοιπόν, τα άτοµα δεν είναι 

                                                
18 Αναλυτικά το θέµα της Ενεργού Έρευνας παρουσιάσαµε στη χώρα µας στο Κοσµίδου, 1989α,  
αποδίδοντας προσεκτικά τον όρο action research και αποφεύγοντας τον όρο έρευνα δράσης που είναι 
ατυχής και οπωσδήποτε δεν αποδίδει τη φιλοσοφική όσο και ιδεολογική προσέγγιση αυτής της µορφής την 
έρευνα.  
19 Για το µοντέλο αυτό αναλυτικά βλ. και Κοσµίδου-Hardy, 2005δ, β.  
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τα άβουλα όντα που καθορίζονται αµετάκλητα από κοινωνικούς όρους. Είναι, αντίθετα, 
δυναµικά υποκείµενα «.. ενταγµένα πάντοτε σε σχέση µε λόγους (discourses) και 
πρακτικές και δηµιουργηµένα υπό την επίδρασή τους– (πράγµα που είναι) η προϋπόθεση 
του να είσαι Υποκείµενο» (Herniques et al, 1984, σ.3). Η άποψη αυτή αναγνωρίζει τους 
περιορισµούς20 που τίθενται στο άτοµο για ανάπτυξη και αυτοπραγµάτωση τόσο από το 
περιβάλλον του, όσο και από τον τρόπο µε τον οποίο το ίδιο αντιλαµβάνεται και δοµεί 
τον εαυτό του και τον κόσµο. Ωστόσο αναγνωρίζει και κάποιες δυνατότητες στο άτοµο 
για υπεύθυνη πράξη µε φρόνηση και για εξέλιξη µε προϋπόθεση την παροχή προς αυτό 
της κατάλληλης στήριξης.  

Θεωρούµε, άλλωστε, ότι όποιος αναπτύσσει ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για την 
ίδια τη δηµοκρατία δεν  νοµιµοποιείται να παραγνωρίζει µια διαλεκτική σχέση ανάµεσα 
στο άτοµο και στην κοινωνία. Η κοινωνία αποτελείται από άτοµα. Εποµένως, δεν µπορεί 
να αλλάξει µε την παρέµβαση κάποιου «από µηχανής θεού», αλλά από τα άτοµα. Οι 
κοινωνικές δοµές που χρειάζεται να αλλάξουν µπορούν να αλλάξουν µέσω υπεύθυνων 
παρεµβάσεων των ατόµων και όχι από µόνες τους. Αυτό που χρειαζόµαστε για ένα 
καλύτερο µέλλον είναι άτοµα συνειδητοποιηµένα, που χαρακτηρίζονται από 
αυτογνωσία21, αυτοπεποίθηση και κοινωνιογνωσία. 

 
4. Η πολιτική διάσταση του Σ.Ε.Π. 

Από τη συζήτηση που προηγήθηκε έγινε σαφές ότι ο Επαγγελµατικός 
Προσανατολισµός, µε τους συγκεκριµένους στόχους του και τις θεωρητικές προσεγγίσεις 
έχει πολιτική διάσταση, όπως πολιτική διάσταση έχει και η Συµβουλευτική.  

Από τη στιγµή δηλαδή που, µέσω του Προσανατολισµού και της 
Συµβουλευτικής, οι σύµβουλοι παρεµβαίνουν στη ζωή των υποκειµένων είτε για να 
υποδείξουν τρόπους αντιµετώπισης προσωπικών ή και κοινωνικών προβληµάτων είτε για 
να διαµορφώσουν ταυτότητες σύµφωνα µε τα δικά τους πρότυπα για το τι σηµαίνει υγιές, 
ηθικό, σωστό, χρειάζεται να αναγνωρίσουµε ότι έχουν πολιτικές προεκτάσεις. Οι 
σύµβουλοι, ανάλογα µε τα µοντέλα που υιοθετούν,  παίζουν, τελικά, ενεργό ρόλο είτε για 
τη διατήρηση και αναπαραγωγή του status quo και των υπαρχόντων κοινωνικών όρων 
είτε για την κριτική προσέγγισή τους µε στόχο την κοινωνική αλλαγή και τη δηµιουργία 
ενός υγιέστερου κόσµου µε την υπεύθυνη συµβολή των δρώντων υποκειµένων και µε 
βάση διαχρονικές αξίες όπως είναι η ισότητα, η ισονοµία, η δικαιοσύνη, η δηµοκρατία. 
Οι θεσµοί του Προσανατολισµού και της Συµβουλευτικής έχουν ακόµη πολιτικές 
συνέπειες και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι αλλαγές οι οποίες επιδιώκεται να επισυµβούν 
στους συµβουλευόµενους έχουν συνέπειες στη ζωή άλλων ανθρώπων γύρω τους στο 
πλαίσιο της οικογένειας, της εργασίας και της ευρύτερης κοινωνίας. Θεωρούµε επίσης 
ότι κάθε υπεύθυνο άτοµο που ασχολείται σε βάθος µε τον Προσανατολισµό και τη 
Συµβουλευτική θα έχει, ως ένα βαθµό τουλάχιστον, ενηµερωθεί ότι, ιδιαίτερα από τη 
                                                
20Τέτοιοι περιορισµοί είναι δυνατόν να προκληθούν από παράγοντες εξωτερικούς –ιστορικούς, 
κοινωνικοοικονοµικούς και πολιτισµικούς- όπως επίσης και εσωτερικούς- π.χ. ανεκπλήρωτες επιθυµίες 
και ανάγκες, καταπιεσµένα συναισθήµατα, κλπ. 

21 Η Αυτογνωσία είναι βέβαια ένας από τους στόχους του Σ.Ε.Π. Δυστυχώς όµως, υπάρχει µια επιφανειακή 
προσέγγιση του στόχου αυτού. Φυσικά, µια τέτοια προσέγγιση δεν είναι τυχαία αν λάβει κανείς υπόψη του 
το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και το ειδικότερο πλαίσιο του σχολείου µέσα στο οποίο καλείται 
να υλοποιήσει τους «φιλόδοξους» στόχους του ο Σ.Ε.Π. Αν υποθέσουµε ότι ο προσανατολισµός του 
Σ.Ε.Π. πρέπει να είναι ένας «κοινωνικά-κριτικός προσανατολισµός»  (Kemmis et al, 1983), το πλαίσιο του 
σχολείου έχει δείχνει να έχει ένα «επαγγελµατικό –νεοκλασικό προσανατολισµό» (όπ. παρ., βλ. και 
Κοσµίδου-Hardy και Ζώτος, 1992). 
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δεκαετία του ’90, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η πολιτική διάστασή τους 
Εποµένως, δεν νοµιµοποιούµαστε να υποστηρίζουµε ότι ο Προσανατολισµός και η 
Συµβουλευτική δεν σχετίζονται µε ιδεολογίες ή ότι είναι κλάδοι ουδέτεροι και µη 
πολιτικοί.  

Ασκείται επίσης κριτική, όπως αυτή του  Masson (1990) ότι η Συµβουλευτική –
και γενικότερα η θεραπεία- είναι ένα πλαίσιο όπου ο o/η σύµβουλος ασκεί εξουσία 
στο/στη συµβουλευόµενο/η και µάλλον τον/την χρησιµοποιεί για διάφορους λόγους. Ο 
Smail (1993) από την άλλη υποστηρίζει κατηγορηµατικά ότι χρειάζεται να 
αποµυθοποιήσουµε τη Συµβουλευτική και να την αντικαταστήσουµε µε τη δηµιουργία 
γνήσιων πλαισίων µάθησης όπου τα άτοµα µπορούν να έχουν τη στήριξη εκείνη που 
απαιτείται για να µπορέσουν να µάθουν και να αναπτυχθούν22. Τονίζει τη σηµασία του 
κοινωνικού πλαισίου το οποίο πρέπει να αλλάξει και υποστηρίζει ότι η έµφαση που 
πρέπει να δίνεται από τους/τις συµβούλους αφορά στην κοινωνία και στις κοινωνικές 
αλλαγές που απαιτούνται και όχι τόσο στο άτοµο. Ο Samuels (1996), µάλιστα, ανάµεσα 
σε άλλους επιστήµονες, υποστηρίζει ότι οι σύµβουλοι χρειάζεται να προσέξουν ιδιαίτερα 
τους πολιτικούς µε στόχο να τους µορφώσουν, να τους συµβουλέψουν ακόµη και να τους 
ασκήσουν έντονη κριτική, γιατί, όπως αναφέρει, οι περισσότεροι πολιτικοί είναι ‘άσχετοι 
µε τις ανάγκες των ανθρώπων’.  

Εποµένως, όποια θέση και να υποστηρίζουµε, όποιο µοντέλο Προσανατολισµού 
και Συµβουλευτικής και να υιοθετούµε, χρειάζεται να αναγνωρίσουµε τον παρεµβατικό 
χαρακτήρα τους και το βαθµό ευθύνης που µας αναλογεί για τη διαµόρφωση του 
υποκειµένου αλλά και του κοινωνικού ιστού. Η αναγνώριση αυτή απαιτεί να εντάξουµε 
στο έργο µας µια ερευνητική διάσταση. Μια διάθεση να διερευνήσουµε τον εαυτό µας µε 
αναστοχαστικότητα, να εντοπίσουµε, να συνειδητοποιήσουµε και να προσεγγίσουµε 
κριτικά τις παραδοχές και τους θεωρητικούς µας προσανατολισµούς, όπως και την πράξη 
της Συµβουλευτικής στην οποία εµπλεκόµαστε µε στόχο τη διαρκή προσωπική και 
επαγγελµατική µας βελτίωση και ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο γενικότερα. 
Χρειάζεται να αναγνωρίσουµε, µε άλλα λόγια, την ιδέα του/της συµβούλου ως 
ερευνητή/τριας και παραγωγού γνώσης, µε βάση τη φιλοσοφία και τη µεθοδολογία της 
Ενεργού Έρευνας (Κοσµίδου 1989, Kosmidou 1991, Κοσµίδου-Hardy και Μαρµαρινός 
1994), της οποίας βασικός στόχος είναι η διαρκής ανάπτυξη των εµπλεκόµενων µερών.   

Θεωρείται ιδιαιτέρως αναγκαία η παραγωγή γνώσης από συµβούλους που 
προσεγγίζουν κριτικά τον Προσανατολισµό και τη Συµβουλευτική ως θεωρία και ως 
πρακτική. Επί σειρά ετών η θεωρία και η πρακτική της Συµβουλευτικής έχει δεχθεί σε 
µεγάλο βαθµό επιδράσεις από την Αµερική µε αποτέλεσµα να γίνεται συζήτηση στη 
διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε το ότι –για τουλάχιστον 50 χρόνια τώρα- η 
Συµβουλευτική ιδιαίτερα δείχνει να έχει ‘Αµερικανοποιηθεί’ ή να είναι το προϊόν που 
εξάγει η Αµερική (Moghaddam and Studer, 1997). Ως αποτέλεσµα αυτής της επίδρασης 
αναφέρεται η υπερβολική έµφαση στην αυτονοµία και στην αυτοπραγµάτωση του 
ατόµου µε την παράλληλη αποσιώπηση της δύναµης των κοινωνικών δοµών, αλλά και 
του στοιχείου της κοινωνικής ευθύνης. Επίσης υποβαθµίζεται ο ρόλος της πολιτισµικής 
ευαισθησίας µε αποτέλεσµα οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και η έννοια της 
διαφορετικότητας συχνά να αγνοούνται.  

Η έµφαση εποµένως δεν πρέπει να δίνεται στην επιλογή επαγγέλµατος µε βάση, 
για παράδειγµα, το βαθµό στα σχολικά µαθήµατα και στην επίλυση των προβληµάτων µε 

                                                
22 Αντίστοιχες θέσεις και εκφράζονται και στα Κοσµίδου-Hardy 2002α, β, γ, 2005α, β, γ.  
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µια κατευθυντική προσέγγιση εκ µέρους των συµβούλων. Πρέπει να δίνεται αντίθετα, 
στη στήριξη των ατόµων προκειµένου να µάθουν να αναπτύσσονται δια βίου έτσι, ώστε 
να µπορούν να είναι ευέλικτα, ανοιχτά στην πληροφορία και στη γνώση, να σχεδιάζουν 
τις αποφάσεις τους στρατηγικά και µε ευρύτερη προοπτική και να αντιµετωπίζουν τις 
αλλαγές και τις συνακόλουθες µεταβάσεις δυναµικά.  

Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω προβληµατική το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
και επιδιώκοντας να συµβάλει στον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών Προσανατολισµού – 
Συµβουλευτικής που προσφέρονται στους µαθητές και στις µαθήτριες από τις δοµές 
Σ.Ε.Π. υλοποιεί το έργο µε τίτλο Επένδυση στον Άνθρωπο: Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και 
Εφαρµογής Σύγχρονων Εργαλείων ΣΕΠ και Υπηρεσιών Συµβουλευτικής. 
 Στόχος του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη ψυχοµετρικού υλικού που αποτελείται 
από Τεστ Ενδιαφερόντων, Αυτοαντίληψης, Αυτοεκτίµησης, Εργασιακών Αξιών, 
Ικανοτήτων και Λήψης Απόφασης. Όπως φαίνεται σαφώς µέσα από το Τεχνικό Δελτίο 
του Έργου τα εργαλεία που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου θα είναι τα µέσα µε τα 
οποία ο/η σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού θα είναι σε θέση να 
εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει τόσο µε τη χρησιµοποίηση της Νέας 
Τεχνολογίας όσο και µε τη µεθοδική οργάνωση των υπηρεσιών του/της, αλλά και τη 
µείωση του χρόνου που θα απαιτείται στις συναντήσεις του/της µε τους µαθητές, τις 
µαθήτριες και άλλους νέους ανθρώπους.  
 Ωστόσο, τα εργαλεία επαγγελµατικού προσανατολισµού που αναπτύσσονται δεν 
χρησιµοποιούνται σε θεωρητικό κενό, όπως συµβαίνει συχνά στην εφαρµογή τέτοιων 
µεθόδων. Τα τεστ Επαγγελµατικού Προσανατολισµού που αναπτύσσονται στο πλαίσιο 
του έργου του Π.Ι. δεν χρησιµοποιούνται επίσης στη βάση µιας διαγνωστικής 
προσέγγισης που στόχο έχει την απλή διάγνωση και την άκριτη προτροπή των 
‘συµβουλευόµενων’ σε επαγγέλµατα που υποδεικνύει η διάγνωση. Αντίθετα, 
στηρίζονται και χρησιµοποιούνται µε βάση ένα κριτικό αναπτυξιακό µοντέλο 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στόχος του οποίου είναι η προσωπική αλλά και η 
κοινωνική ανάπτυξη.  

Για την περαιτέρω υποβοήθηση των συµβούλων στην οργάνωση συµβουλευτικής 
παρέµβασης σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο το Π.Ι. προβλέπει την υλοποίηση Πακέτου 
Συµβουλευτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2 το οποίο σχετίζεται και µε την προµήθεια 
ετοιµοπαράδοτων και πλήρως αυτοµατοποιηµένων τεστ επαγγελµατικού 
προσανατολισµού. Το Πακέτο αυτό θα χρησιµοποιείται, βεβαίως, και για παρεµβάσεις 
Συµβουλευτικής µετά τη χορήγηση οποιουδήποτε εργαλείου χρησιµοποιήσει ο/η 
σύµβουλος.  

 
5. Επαγγελµατικό Λύκειο: χωρίς Επαγγελµατικό Προσανατολισµό; 
Ο Εκπαιδευτικός και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός θεωρείται µάλλον ένας  

‘παρεξηγηµένος’ θεσµός στη χώρα µας λόγω της ‘αιρετικής’ πρότασής του τόσο ως προς 
τη σαφή στοχοθεσία του όσο και ως προς τη µεθοδολογία του, σε σχέση πάντα µε  άλλα 
σχολικά µαθήµατα, όπως ‘αιρετικός’ µπορεί να θεωρηθεί ως θεσµός –όχι ‘µάθηµα’- ως 
προς την ταυτότητα και το ρόλο του εκπαιδευτικού που προϋποθέτει για την επιτυχή του 
εφαρµογή23. Το ζήτηµα του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού είναι καίριο στη 
σηµερινή εποχή, ιδιαίτερα για ένα τύπο Λυκείου που βαφτίζεται ως ‘Επαγγελµατικό’. 
Πώς δοµούµε, όµως, τον όρο ‘επάγγελµα’ και, εποµένως, ποιες συνέπειες µπορεί να έχει 

                                                
23 Αναλυτικά στο Κοσµίδου-Hardy, 1997α.  
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η δόµηση αυτού του όρου; Στο πλαίσιο µιας κριτικής προσέγγισης, η αποδόµηση 
εννοιών και όρων είναι απαραίτητη γιατί πράγµατι: «.. Κανενός όρου το νόηµα δεν είναι 
αµετάβλητο .. (εκτός και αν έχει γίνει µη ορατό εξαιτίας κακής χρήσης). [Ο όρος] 
αναφέρεται µάλλον σε ένα σύνολο πρακτικών και πολιτισµικών διαπραγµατεύσεων στο 
παρόν» (Patraka 1996, σ. 89).  
 Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, ο όρος ‘επάγγελµα’ µάλλον δεν είναι συµβατός µε το 
όλο πλαίσιο των συζητήσεων και του προβληµατισµού µας, γιατί αναφέρεται σε ένα και 
συγκεκριµένο τύπο εργασίας, και οι συζητήσεις στο πλαίσιο ειδικεύσεων του 
Επαγγελµατικού Λυκείου αυτόν, ατυχώς, υπονοεί. Η περιγραφή ενός επαγγέλµατος, 
άλλωστε, γίνεται κάτω από την επίδραση της κυρίαρχης ιδεολογίας που καθορίζει τι θα 
κάνει ένας εργαζόµενος στο συγκεκριµένο επάγγελµα, καθώς και της γνώσης αλλά και 
της ιδεολογίας των ανθρώπων που συντάσσουν µια επαγγελµατική µονογραφία σχετικά 
µε το τι θα κάνει ακριβώς ένας επαγγελµατίας όπως ο µηχανικός, ο δάσκαλος, ο 
καλλιτέχνης, κ.ά.. Με τη δυσκολία προβλέψεων, ωστόσο, ποιος µπορεί να εγγυηθεί ότι 
στο µέλλον δεν είναι δυνατόν να συµβούν απρόβλεπτοι συνδυασµοί που σήµερα µας 
φαίνονται απίθανοι; Ένας µαθηµατικός, για παράδειγµα, να εργαστεί ως µουσικός, ένας 
αρχιτέκτονας ως ερευνητής ορθοπεδικός, ένας µηχανικός ως διευθυντής προσωπικού, 
κτλ.; Αυτό ήδη συµβαίνει σήµερα, αφού ο καλός επαγγελµατίας –εκτός από την υψηλή 
εξειδίκευση- χρειάζεται να χαρακτηρίζεται από διάθεση για διεπιστηµονική προσέγγιση 
του κλάδου του, αλλά και από την τάση να αναπτύσσει και άλλες δεξιότητες, ικανότητες 
και ενδιαφέροντα µε στόχο την ολική του ανάπτυξη και την επαγγελµατική του εξέλιξη.  

Η ρευστότητα της σηµερινής κοινωνικοοικονοµικής συγκυρίας, οι απρόβλεπτες 
αλλαγές, οι παράγοντες που σχετίζονται µε το ρυθµό της οικονοµικής ανάπτυξης σε 
περιοχές µιας χώρας ή, στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, οι διαφορές στις οικονοµικές 
και πολιτικές επιλογές διαδοχικών κυβερνήσεων, λαµβάνοντας βεβαίως υπόψη και το 
ζήτηµα αποπαραδοσιοποίησης της πολιτικής, ο κορεσµός ή και η εξαφάνιση 
επαγγελµάτων που κάποτε φαινόταν να έχουν υψηλή ζήτηση και η εµφάνιση άλλων, 
είναι µόνον µερικά από τα φαινόµενα που χαρακτηρίζουν ήδη το σύγχρονο κόσµο και 
που καθιστούν τις προβλέψεις δύσκολες.  

Εποµένως, η άποψη ότι ο σχεδιασµός ενός συγκεκριµένου εκπαιδευτικού 
προγράµµατος πρέπει να γίνεται µε βάση τις ανάγκες της οικονοµίας και της 
συγκεκριµένης, υπάρχουσας δοµής της αγοράς εργασίας –ακόµη και όταν τη 
γνωρίζουµε-, βασίζεται στην περιορισµένη και αναχρονιστική αντίληψη ότι η 
εκπαιδευτική, η επαγγελµατική και η οικονοµική δοµή µιας κοινωνίας είναι άκαµπτες 
και, άρα, νοµιµοποιείται κανείς να κάνει προβλέψεις. Όπως, όµως, έχει δείξει η πράξη 
(µε βάση και σχετικές έρευνες24) οι προβλέψεις δεν είναι καθόλου ασφαλείς25, ενώ ο 
όρος ‘µετάβαση’ δεν σηµατοδοτεί πλέον µια πολύ συγκεκριµένη και χρονικά 
καθορισµένη περίοδο της ζωής του νέου ανθρώπου που συµπίπτει απαραίτητα µε την 
ολοκλήρωση κάποιων σπουδών και το πέρασµά του από το σχολείο στην εργασία26. Η 
µετάβαση, αντίθετα, απειλεί µάλλον ή και ‘υπόσχεται’ (ό.π.) να εµφανίζεται σε όλη τη 
διάρκεια της εργασιακής ζωής, αφού η σταθερότητα και/ή η µονιµότητα ενός είδους 
εκπαίδευσης και ενός και µόνον επαγγέλµατος ανήκει ήδη στο παρελθόν. Αυτό σηµαίνει 
ότι δεν µπορούµε πλέον να αναφερόµαστε µόνο στη µετάβαση προς την ‘ασφάλεια’ της 
                                                
24 Βλ., για παράδειγµα, Ducray 1982, Ψαχαρόπουλος και Καζαµίας 1985, Κοσµίδου-Hardy 1993.  
25 Για παράδειγµα, σε ανάλυση προβλέψεων του ίδιου του ΟΟΣΑ (1965) και σε εποχή που οι αλλαγές δεν 
ήταν τόσο ραγδαίες σε σχέση µε τις σηµερινές, διαπιστώθηκαν λάθη της τάξης του 86% (ό.π.).  
26 Βλ. σχετικά και Κοσµίδου-Hardy 1993, 2000, 2004γ, Σκαύδη 1996.  
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αγοράς εργασίας, αλλά και προς την επώδυνη έως και τραυµατική εµπειρία της σύντοµης 
ή και µακροχρόνιας ανεργίας27.  

Συνεπώς, η λογική της επαγγελµατικής εκπαίδευσης που περιορίζεται στο 
πλαίσιο της στενής εξειδίκευσης και του ενός και µόνον προσανατολισµού σε 
εξειδικευµένα επαγγελµατικά µονοπάτια µε βάση τις περιορισµένες πληροφορίες του 
παρόντος που υπαγορεύουν την απόκτηση γνώσης στατικής, η οποία εξειδικεύεται σε 
συγκεκριµένους τοµείς εργασίας, χρειάζεται µάλλον να αλλάξει. Για την ανάπτυξη 
επαγγελµατικής ευελιξίας και µε στόχο τη δυναµική προσαρµογή σε νέα δεδοµένα σ’ ένα 
κόσµο που αλλάζει ριζικά και µε συνεχείς ανατροπές των συνθηκών άσκησης 
εργασιακών ρόλων, η γνώση που αποκτούµε πρέπει να είναι µετατρέψιµη για να µπορεί 
να εφαρµοστεί µε δηµιουργικότητα σε ποικίλα πλαίσια, εργασιακά και κοινωνικά. Η 
ταχύτητα των κοινωνικοοικονοµικών µεταβολών ανατρέπει προβλέψεις και ακυρώνει 
επαγγελµατικά σχέδια, η αριθµητική συρρίκνωση των θέσεων εργασίας που δεν 
προϋποθέτουν εκπαιδευτικά προσόντα µε την παράλληλη ανάπτυξη των εργασιακών 
θέσεων που απαιτούν πιστοποιηµένα εκπαιδευτικά προσόντα είναι παράγοντες που 
συνηγορούν υπέρ της ‘επένδυσης στη γνώση’ και αυξάνουν την  πίεση που υφίσταται το 
σχολείο να έχει έναν ‘κοινωνικά κριτικό προσανατολισµό’ (Κοσµίδου-Hardy, κ.ά., 1992) 
αφενός και, αφετέρου, να λαµβάνει υπόψη το σηµερινό πλαίσιο και να µη λειτουργεί 
‘ερήµην’ παραγόντων και κοινωνικών εταίρων που το επηρεάζουν και/ή το καθορίζουν.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασµός και η οργάνωση του εκπαιδευτικού και 
επαγγελµατικού µέλλοντος του νέου ανθρώπου προϋποθέτει την αποφυγή της επιλογής 
ενός και µόνον επαγγέλµατος και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιβίωσης σε ένα κόσµο 
όπου επιβραβεύεται η ευελιξία, η δια βίου µάθηση και ανάπτυξη και περιθωριοποιείται ο 
‘µονοδιάστατος άνθρωπος’ και η δυσκαµψία.  

Γίνεται σαφές από τη συζήτηση που προηγήθηκε ότι η πιστοποίηση σπουδών και 
µόνον, που είναι κατ’ εξοχήν στόχος του παραδοσιακού σχολείου και, µάλιστα στο 
πλαίσιο µιας ‘προκρούστειας’ λογικής ενός αναχρονιστκού σχήµατος που δεν 
χαρακτηρίζεται από ευελιξία, οπωσδήποτε δεν βοηθάει τους νέους και τις νέες. Αντίθετα, 
τους στερεί την ευκαιρία να αναπτυχθούν ευέλικτα για την προσωπική και την 
επαγγελµατική τους ζωή και µάλλον τους ‘ετοιµάζει’ για διαστήµατα ανεργίας και, 
ενδεχοµένως, για περιθωριοποίηση.   
 Ένα σηµαντικό, επίσης, θέµα που χρειάζεται να επισηµανθεί σχετίζεται και µε 
τον τρόπο που ‘επιλέγουν’ οι µαθητές το Επαγγελµατικό Λύκειο και το επάγγελµα που 
στοχεύουν να ασκήσουν, ή µάλλον διοχετεύονται σε ειδικότητες και ειδικεύσεις µε 
‘σταθερό’ κριτήριο το ‘τεστ’ του βαθµού που έχουν σε διάφορα σχολικά µαθήµατα ή 
ακόµη και το ‘σκορ’ που προκύπτει από τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού. Η 
διοχέτευση των ατόµων σε επαγγελµατικά µονοπάτια µε βάση το βαθµό ή µε την 
επίκληση του επιχειρήµατος του ειδικού ‘ενδιαφέροντός’ τους όπως και των ‘κλίσεων’ 
και/ή των στάσεων και των ‘ικανοτήτων’ τους28, µάλλον αγνοεί τη λειτουργία 
παραγόντων –οικογενειακών, κοινωνικών, πολιτισµικών- οι οποίοι επιδρούν καταλυτικά 
στην ανάπτυξή τους. Έχει υποστηριχτεί, µάλιστα, το επιχείρηµα29 ότι, µε τη συνδροµή 
όλου του εκπαιδευτικού συστήµατος, τα άτοµα ετοιµάζονται για διαφορετικούς 
κοινωνικούς και επαγγελµατικούς προορισµούς ανάλογα µε το ‘σταθµό’ από τον οποίο 
επιβιβάστηκαν και τις ‘αποσκευές’ που µεταφέρουν.  
                                                
27 Στο θέµα της ανεργίας και παιδείας αναφερόµαστε στο Κοσµίδου-Hardy, 1997δ.  
28 Μια κριτική ανάλυση του θέµατος αυτού παρουσιάζουµε στο Κοσµίδου-Hardy, 1994, 2004α, β, γ.  
29 Sofer, 1974.  
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 Αν, ωστόσο, παραγνωρίζοντας –ή και αποσιωπώντας εµπρόθετα- τη σηµασία 
παραγόντων όπως αυτοί στους οποίους αναφερθήκαµε πιο πάνω, υποστηρίζουµε το 
επιχείρηµα ότι, εξαιτίας και του προβλήµατος της ανεργίας για παράδειγµα, είναι ίσως 
αναπόφευκτο να ‘επιλέγεται’ µάλλον το άτοµο από τις υπάρχουσες δυνατότητες της 
αγοράς εργασίας –όπως τις ‘βλέπουµε’ ή τις δοµούµε τουλάχιστον-, τότε χρειάζεται να 
αναλογιστούµε αν αυτή η ‘επιλογή’ θα ίσχυε για όλους ανεξαιρέτως. Εδώ και αρκετές 
δεκαετίες ο Turner (1960), αναλύοντας το θέµα της ‘ανταγωνιστικής κινητικότητας’ 
(contest mobility) σε σχολεία των Η.Π.Α., την παροµοίασε µε ένα αγώνα δρόµου (race), 
στον οποίο όλοι συναγωνίζονται –και αντ-αγωνίζονται- µε ίσους όρους για ένα αριθµό 
βραβείων που είναι περιορισµένος. Οι διαδικασίες κοινωνικοποίησης, όµως, στο χώρο 
των σχολείων, µέσα από τις οποίες ετοιµάζονται οι µαθητές για διαφορετικούς 
επαγγελµατικούς προορισµούς, συνεχίζουν να λειτουργούν (Ashton and Field, 1976), 
παρά τις θεωρητικές δηλώσεις για σκοπούς και στόχους του σχολείου που σχετίζονται 
και µε την άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτές οι διαδικασίες αποκρύπτονται 
από το επίσηµο σχολικό πρόγραµµα, ενώ το σύστηµα των εξετάσεων επιτρέπει σε όλους 
τους µαθητές να συµµετέχουν στον ‘αγώνα δρόµου’, φροντίζει, όµως, αναγκαστικά να 
αποτύχουν οι περισσότεροι.  
 Η προβληµατική που παρουσιάστηκε παραπάνω θέτει ορισµένα ερωτήµατα για 
όσους εκφράζουν άποψη για σοβαρά ζητήµατα όπως είναι αυτό του Επαγγελµατικού 
Λυκείου και του Σχολικού –ή Εκπαιδευτικού- Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και 
κανείς δεν νοµιµοποιείται να τα αγνοεί, ιδιαίτερα όταν διαµορφώνει προτάσεις για τη 
λειτουργία τους, γιατί έτσι γίνεται µάλλον ‘διανοµέας του µέλλοντος’ µε τρόπο άνισο για 
τους µαθητές και τους πολίτες.  

Η προβληµατική, επίσης, αυτή µας οδηγεί στη διαπίστωση ότι ο πλέον συµβατός 
όρος στην εποχή µας είναι ο όρος  ‘σταδιοδροµία’. Η σταδιο-δροµία   ορίζεται ως «η 
εξελικτική διαδοχή των εργασιακών εµπειριών ενός ατόµου κατά την πορεία του 
χρόνου» (Arthur et al, 1989, σ. 9). Σηµαντικό στοιχείο στον ορισµό αυτό είναι η έννοια 
του χρόνου κατά τη διάρκεια του οποίου η σταδιοδροµία δηµιουργεί στο άτοµο µια 
‘µετακινούµενη οπτική’ (Hughes, 1958) στη συνδιαλλαγή που λαµβάνει χώρα ανάµεσα 
στο ίδιο και στην αγορά εργασίας. Έτσι, διάφορα είδη σταδιοδροµίας αντικατοπτρίζουν 
τις σχέσεις ανάµεσα στα άτοµα και στους οργανισµούς παροχής εργασίας, καθώς και 
στις διακυµάνσεις των σχέσεων αυτών κατά την πάροδο του χρόνου. Σηµαντικό στοιχείο 
είναι επίσης ο συγχρονισµός ανάµεσα στο άτοµο και στις εκπαιδευτικές και 
επαγγελµατικές ‘αποσκευές’ που διαθέτει και στη ζήτηση που θα υπάρχει στην αγορά 
εργασίας σε συγκεκριµένες ιστορικές και κοινωνικοοικονοµικές ‘στιγµές’. Για τη 
διασφάλιση του καλύτερου δυνατού συγχρονισµού ανάµεσα στους δυο αυτούς 
παράγοντες, σίγουρα χρειάζεται η υιοθέτηση ενός κριτικού αναπτυξιακού µοντέλου 
(Kosmidou 1991, Κοσµίδου-Hardy 1996α, 2001α) στον εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό 
προσανατολισµό είτε αυτός εφαρµόζεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης είτε στο πλαίσιο 
της παραγωγής και των θεσµικών οργάνων που λειτουργούν µε βάση την αµεσότερη 
σχέση τους µε την αγορά εργασίας. Για το συγχρονισµό, επίσης, αυτό χρειάζεται να 
αποφύγουµε την παγίδα ενός πολύ εξειδικευµένου και περιορισµένου εκπαιδευτικού και 
επαγγελµατικού προσανατολισµού και να υιοθετήσουµε µια λογική ευέλικτων 
εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών προσανατολισµών, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο 
άνθρωπος είναι πολυδιάστατος και, µέσα από µια πορεία δια βίου ανάπτυξης µπορεί να 
ασκήσει όχι µόνον ένα, αλλά σειρά ‘σταδίων’ εργασίας.  
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Θεωρούµε ότι, στο πλαίσιο µιας κριτικής προσέγγισης, δεν είναι δυνατή η 
εξέταση του όρου ‘επάγγελµα’ χωρίς τη θεώρησή του στο πλαίσιο της ιδεολογίας και της 
κοινωνιολογίας της εργασίας30. Η αναλυτική συζήτηση σχετικά µε το θέµα δεν είναι 
δυνατή στο πλαίσιο της εισήγησης αυτής31. Επιγραµµατικά και µόνον µπορούµε να 
αναφέρουµε ότι η µετάβαση από το διαχωρισµό της εργασίας32 κατά την αρχαιότητα σε 
δηµιουργική εργασία και φυσικό κάµατο, κατάλληλο µόνο για τους δούλους, στη 
σύγχρονη θέση του επαγγέλµατος στην οικονοµική και κοινωνική ζωή, κρύβει αιώνες 
ιδεολογικών, θρησκευτικών και ιστορικών συγκρούσεων και µετεξελίξεων. Σηµαντικό 
σταθµό της πορείας αυτής αποτελεί η «Προτεσταντική ηθική της εργασίας» (Weber, 
1984).  
 

6. Συµπεράσµατα και Προτάσεις 
 Ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός και η Συµβουλευτική αποκτούν ιδιαίτερη 
σηµασία στη σηµερινή εποχή της αβεβαιότητας. Οι άνθρωποι, ωστόσο, δείχνουν να µην 
αντιλαµβάνονται τη διαφοροποίηση του σηµερινού πλαισίου και τη ρευστότητα που το 
χαρακτηρίζει. Σε µια εποχή αστάθειας, πασχίζουν απεγνωσµένα να βρουν κάτι σταθερό 
γύρω τους και επαναστατούν, όταν διαπιστώνουν ότι το περιβάλλον δεν ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες τους. Ζητούν ακόµη σαφείς και πολύ συγκεκριµένες κατευθύνσεις και  
προσανατολισµούς. Η συνειδητοποίηση ότι οι προσδοκίες τους διαψεύδονται τους 
σοκάρει. Το ‘σοκ του µέλλοντος’, δείχνει να έχει αφιχθεί και οι άνθρωποι µάλλον 
βρίσκονται ήδη αντι-µέτωποι µε το ‘σοκ του παρόντος’. Δείχνουν έτσι να είναι µάλλον 
µετέωροι ανάµεσα στο παρελθόν και στο παρόν.  
 Υποστηρίξαµε στην εισήγηση αυτή ότι, για να µπορέσει ο άνθρωπος να 
αντιµετωπίζει αλλαγές και µεταβάσεις µε τρόπο ώριµο και στρατηγικό, για να µην είναι 
µετέωρος ανάµεσα σε ξεπερασµένες και σε νέες καταστάσεις αλλά να µπορεί να πατάει 
σταθερότερα στα πόδια του, χρειάζεται να  µάθει πώς να αναπτύσσει τις εσωτερικές του 
δυνάµεις. Με τις προσωπικές του δυνάµεις, θα είναι σε θέση, ως ένα βαθµό τουλάχιστον, 
να ισορροπήσει τις δυνάµεις που υφίσταται από το µακροεπίπεδο του διευρυµένου και 
πολύπλοκου περιβάλλοντος κόσµου. Ουσιαστικοί παράγοντες που θα µπορέσουν να τον 
βοηθήσουν στην ανάπτυξη αυτών των εσωτερικών δυνάµεων είναι η υψηλού βαθµού και 
κριτική αυτογνωσία όπως και η κοινωνιογνωσία.  
 Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, τον κεντρικό ρόλο που καλούνται να 
διαδραµατίσουν οι θεσµοί του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και της 
Συµβουλευτικής στη σηµερινή εποχή όσο και την αναγκαιότητα υιοθέτησης κριτικών 
αναπτυξιακών µοντέλων στα οποία χρειάζεται να στηρίζονται αυτοί.  

Σήµερα, ωστόσο, οι συγκεκριµένοι θεσµοί στη χώρα µας λειτουργούν στο 
περιθώριο της εκπαίδευσης αλλά και της απασχόλησης. Να σηµαίνει, άραγε, αυτό ότι τα 
ίδια τα κέντρα αποφάσεων (εκπαιδευτικών, εργασιακών, οικονοµικών) στη χώρα µας 
αδυνατούν να συντονιστούν µε τη σηµερινή συγκυρία; Να σηµαίνει, µήπως, ότι δεν έχει 
γίνει κατανοητή σε βάθος η αναγκαιότητα για επένδυση στη γνώση και στον άνθρωπο; Να 
σηµαίνει, τέλος, ότι δεν έχει συνειδητοποιηθεί η τεράστια αξία του υποσυστήµατος, της 
ανθρώπινης µονάδας, για την επιβίωση όλου του κοινωνικού συστήµατος;  

                                                
30 Βλ. σχετικά και Anthony, 1977.  
31 Αναλυτικότερη συζήτηση παρουσιάζουµε στο Κοσµίδου-Hardy 2006. 
32 Στο θέµα των λειτουργιών της εργασίας, καθώς και στο ζήτηµα ‘ανεργίας και παιδείας’ αναφερόµαστε 
στο Κοσµίδου-Hardy 1997δ.  
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 Όποιες και αν είναι οι απαντήσεις που µπορεί να δώσει ο αναγνώστης και η 
αναγνώστρια σε ερωτήµατα όπως αυτά που διατυπώνονται πιο πάνω, αυτό που έχει 
πρώτιστη σηµασία είναι καταρχάς η αποδοχή του γεγονότος ότι η σηµερινή εποχή δεν 
εγγυάται ασφάλειες, µονιµότητα και στενούς προσανατολισµούς. Απαιτεί, αντίθετα, 
ευελιξία και ικανότητα για δυναµική προσαρµογή σε νέα ‘δεδοµένα’ στο πλαίσιο ενός 
παγκοσµιοποιηµένου σκηνικού όπου τίποτε δεν είναι δεδοµένο! Αυτό που έχει, επίσης 
σηµασία είναι η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η δια βίου µάθηση και ανάπτυξη, η 
ανάπτυξη της κριτικής αυτογνωσίας και κοινωνιογνωσίας των ατόµων δεν είναι 
πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα για επιβίωση και εξέλιξη.  

Ως προς το θέµα της εισήγησής µας, λοιπόν, για να πάψουν τα βήµατα του 
προσανατολισµού να είναι µετέωρα, θεωρούµε ότι χρειάζεται να στηρίξουµε τους νέους 
και τις νέες µε σύγχρονες υπηρεσίες προσανατολισµού που:  

• Στηρίζονται σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο 
Σ.Ε.Π. σε πολλαπλά επίπεδα και αποφεύγουν έτσι να εγκλωβίζονται στους 
«υφάλους» µιας διαγνωστικής προσέγγισης ή και µιας παντελούς απουσίας 
θεωρητικής και µεθοδολογικής στήριξης απόψεων και/ή θέσεων όπως και  
προτάσεων που κατά καιρούς τολµά κανείς να διατυπώνει χωρίς συντεταγµένες 
µε αποτέλεσµα να µένει «µετέωρος». 

• Στοχεύουν στη στήριξη των νέων έτσι ώστε να αναπτύξουν θετική αυτοαντίληψη, 
υψηλή αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση, γεγονός που θα τους δίνει αίσθηση 
εσωτερικής  ασφάλειας. Η αίσθηση αυτή είναι απαραίτητη για να µπορούν να 
κινούνται µε µεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο µιας πραγµατικότητας όπου ‘τα 
πάντα ρει’, να είναι ανοιχτοί στο διαφορετικό, ικανοί να προσαρµόζονται κριτικά 
και δυναµικά στις αλλαγές και να µην περιορίζονται σε µια ταυτότητα του 
‘µονοδιάστατου’ ανθρώπου, ικανοί επίσης να µεταφέρουν τη γνώση, τις 
ικανότητες και τις δεξιότητες που αναπτύσσουν σε ποικίλα πλαίσια µέσα από µια 
διάθεση να αναπτύσσονται και να µαθαίνουν δια βίου.  

• Στηρίζουν τους νέους και τις νέες στην προσπάθειά τους για ανάπτυξη  
ικανοτήτων και για άσκηση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την επιβίωση33. 
Τέτοιες ικανότητες και δεξιότητες ζωής (life skills) είναι και οι ακόλουθες: 
διαπροσωπικές, συνεργασίας, γνωστικές και επικοινωνιακές, λήψης απόφασης, 
επίλυσης προβληµάτων, ενεργού αναζήτησης, κριτικής ανάγνωσης και 
στρατηγικής οργάνωσης της πληροφορίας, πρωτοβουλίας και 
αποτελεσµατικότητας, όπως και δικτύωσης34.  

• Αναπτύσσουν επαγγελµατικά προφίλ που στηρίζονται σε σύγχρονα επιστηµονικά 
δεδοµένα και που αφορούν σε όλα τα επαγγέλµατα35. Για όλα επίσης τα 
επαγγέλµατα χρειάζεται να επισηµαίνονται οι ουσιαστικές γνώσεις και οι 
απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσµατική άσκηση του επαγγέλµατος και 
για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

• Ασχολούνται υπεύθυνα µε την εκπόνηση καινοτόµου, σύγχρονου εκπαιδευτικού 
και ενηµερωτικού υλικού. Για παράδειγµα,  ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού 

                                                
33 Αναλυτικότερα αναφερόµαστε και στο Κοσµίδου-Hardy 1997β, 2000, 2002α, β, γ, 2004α, β.  
34 Αναλυτικά στο Κοσµίδου-Hardy 2002α, β, γ. 
35 Για παράδειγµα, όσον αφορά σε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε επαγγελµατίες που ασκούν ηγετικό 
ρόλο, θα πρέπει να αναδεικνύονται στοιχεία που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές (γνώση και δεξιότητες 
σύγχρονης ηγεσίας και όχι ξερή γνώση µε κάποιο στοιχειώδες ‘χαρτί’ που, συνήθως, λειτουργεί ως 
‘συγχωροχάρτι’). 



 19 

(βίντεο, DVD, κτλ.)  για την περιγραφή των επαγγελµάτων µε τέχνη, παραγωγή 
έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και πληροφοριακού υλικού (σύγχρονων 
βιβλίων Σ.Ε.Π., οδηγού σπουδών και επαγγελµάτων, επαγγελµατικών 
µονογραφιών, ενηµερωτικών φυλλαδίων).  

• Αναλαµβάνουν το σχεδιασµό και την ανάπτυξη σύγχρονων και 
καλοσχεδιασµένων ιστοσελίδων οι οποίες θα παρουσιάζουν το πλέγµα σπουδών που 
οδηγούν σε ποικιλία επαγγελµάτων.  

• Συµβάλλουν στην οργάνωση των σπουδών που απαιτούνται τόσο στο ΕΠΑ.Λ. ή 
στις ΕΠΑ.Σ. όσο και στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση µε σύγχρονο και καινοτόµο 
τρόπο έτσι, ώστε τα επαγγέλµατα για τα οποία υποτίθεται ότι ετοιµάζουν τους 
νέες και τις νέες να τους δίνουν ασφαλείς και έγκυρες πληροφορίες και να 
συµβάλουν στη στρατηγική λήψη αποφάσεων  και στην αποφυγή της επιλογής 
τους µε βάση επιφανειακά κριτήρια.  

• Οργανώνουν και πραγµατοποιούν δραστηριότητες (σεµινάρια, ηµερίδες ή 
συνέδρια) σε συνεργασία µε τον Τοµέα Σ.Ε.Π. του Π.Ι., και µε οµάδα στόχο τόσο 
τα στελέχη ΚΕ.ΣΥΠ ή ΓΡΑ.ΣΕΠ όσο και άλλα στελέχη της εκπαίδευσης (π.χ. 
Δ/ντές σχολείων, Προϊσταµένους Γραφείων, Σχολικούς Συµβούλους), αλλά και 
γονείς και άλλους ενδιαφερόµενους κοινωνικούς εταίρους.  

• Διασφαλίζουν τα προσόντα των διδασκόντων έτσι, ώστε η διδασκαλία και η 
ενηµέρωση που δίνεται στο πλαίσιο του ΕΠΑ.Λ –αλλά και άλλων σχολείων και 
σχολών- να αποφεύγει τη στερεο-τυπική όσο και ξερή µετάδοση ‘ύλης’ µέσα από 
παγερά βιβλία που σκοτώνουν τα όνειρα της εφηβείας και πνίγουν σε βαθιά νερά 
ελπιδοφόρους προσανατολισµούς.  

• Δηµιουργούν ουσιαστικά κίνητρα για την εξασφάλιση ποιοτικών και 
περισσότερων προσόντων που θα διασφαλίζουν την κινητικότητα των 
εργαζόµενων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

• Φροντίζουν µε υπεύθυνες παρεµβάσεις και µε στρατηγική δικτύωση των 
στελεχών Σ.Ε.Π. µε αρµόδιους φορείς και κοινωνικούς εταίρους να 
υποστηρίζονται οι εργαζόµενοι/ες µε παροχή τέτοιων συνθηκών ώστε να µην 
εγκλωβίζονται στη στενή αντίληψη του συµφέροντος, µια αντίληψη που τους 
στερεί την αίσθηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης (job satisfaction) και, 
περίπου µοιραία, τους οδηγεί είτε στην παραίτηση από κάθε προσπάθεια να 
συµβάλουν στη βελτίωση των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών αλλά και στη 
βελτίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης είτε και σε αρνητικές στάσεις ως προς το 
κάθε συγκεκριµένο επάγγελµα,  γεγονός που οδηγεί στη µείωση της 
αποδοτικότητας.  

• Παρακολουθούν τις σύγχρονες εξελίξεις και προτείνουν στους εργασιακούς 
φορείς την εκ µέρους τους ενσωµάτωση σύγχρονων δεδοµένων και ευρηµάτων 
για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας του/της εργαζόµενου/ης.36.  
Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων προϋποθέτει την άµεση προώθηση µιας 

σύγχρονης αγωγής στο Επαγγελµατικό Λύκειο στο πλαίσιο της οποίας στηρίζουµε 
                                                
36 Δεν είναι τυχαίο ότι ευρήµατα από το χώρο της Συµβουλευτικής όπως και της Επικοινωνίας (π.χ. 
Προσωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers, Συναισθηµατική Νοηµοσύνη κτλ.) εφαρµόζονται πρώτα από 
µεγάλες επιχειρήσεις και, ατυχώς, αρκετά αργότερα από το χώρο της εκπαίδευσης. Η εφαρµογή αυτή, 
βεβαίως, συνήθως δεν γίνεται µε πρωταρχικό στόχο τη στήριξη των εργαζοµένων, αλλά µε στόχο την 
αποδοτικότητα, εφόσον οι εργαζόµενοι θα λειτουργούν σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχει ενδιαφέρον για τους 
ίδιους ως προσώπων, αλλά σίγουρα αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα.  
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πράγµατι µεθοδικά την προσωπική και την κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου ως 
προσώπου, ως πολίτη, ως εργαζόµενου. Είναι απαραίτητο, ωστόσο, οι θεσµοί του 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και της Συµβουλευτικής να πάρουν κεντρικότερο 
ρόλο στο χώρο της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Είναι σηµαντικό ότι ο 
Επαγγελµατικός Προσανατολισµός έχει εισαχθεί ως δίωρο µάθηµα στην Α΄ τάξη του 
ΕΠΑ.Λ. Είναι, όµως, ατυχές το γεγονός ότι το δίωρο αυτό αντικείµενο µε τον τίτλο 
«Επαγγελµατικός Προσανατολισµός-Περιβάλλον Εργασίας» δεν συµπεριλήφθηκε στα 
µαθήµατα  της Γενικής Παιδείας αλλά στα µαθήµατα ειδίκευσης του κάθε κύκλου 
σπουδών της Α΄ Λυκείου. Το αποτέλεσµα ήταν στον ένα από τους τρεις κύκλους, στον 
Ναυτικό-Ναυτιλιακό, λόγω κάλυψης του ωρολογίου προγράµµατος από µαθήµατα 
ειδικότητας, ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός να µην συµπεριληφθεί. Η παρατήρηση 
αυτή σε συνδυασµό µε την ολιγωρία για τον έγκαιρο σχεδιασµό βιβλίων για την 
υποστήριξη του θεσµού του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στα ΕΠΑ.Λ. µπορεί 
κάλλιστα να µας οδηγήσει στη σκέψη ότι στα κέντρα λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων 
κυριαρχεί ακόµη η άποψη ότι ο Επαγγελµατικός Προσανατολισµός ως δευτερεύουσας 
σηµασίας –κατά τη γνώµη τους, ατυχώς- θεσµός µπορεί άνετα να αντικατασταθεί από 
κάποιο άλλο µάθηµα –περισσότερο ίσως χρήσιµο-, αφού εξάλλου οι  µαθητές/τριες του 
ΕΠΑ.Λ. έχουν προκαθορίσει την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία από την Τρίτη 
Γυµνασίου –µε ποια, άραγε, σύλληψη του όρου ‘δια βίου παιδεία και ανάπτυξη’;- µε την 
επιλογή του συγκεκριµένου τύπου Λυκείου! Είναι δεδοµένο πως οι πρακτικές αυτές 
πρέπει να εγκαταλειφθούν, για να συµπορευτούµε µε διεθνείς προδιαγραφές. Η προσοχή 
µας πρέπει να ενταθεί από τη στιγµή που και στο Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
προβλέπεται η αναγκαιότητα του στρατηγικού σχεδιασµού των θεσµών αυτών και της 
επέκτασής τους στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. .  

Η διασφάλιση των θεσµών αυτών προϋποθέτει επίσης και την αναγνώριση της 
σηµασίας του ρόλου των συµβούλων. Ο ρόλος των συµβούλων στη σηµερινή εποχή είναι 
πράγµατι καίριος όχι µόνον για την προσωπική, αλλά και για την κοινωνική ανάπτυξη. 
Αναφερθήκαµε ήδη στην πολιτική διάσταση των θεσµών της Συµβουλευτικής και του 
Προσανατολισµού. Εποµένως, οι σύµβουλοι που επιθυµούν να είναι αντάξιοι του τίτλου 
και του ρόλου τους χρειάζεται να χαρακτηρίζονται από τα στοιχεία και τις ιδιότητες που 
αναφέραµε έτσι, ώστε να λειτουργούν πράγµατι ως σύγχρονοι επαγγελµατίες που 
νοµιµοποιούνται να αναλαµβάνουν τον εργασιακό αυτό ρόλο. Διαφορετικά, η 
ενδεχόµενη δική τους ελλιπής εκπαίδευση και ανάπτυξη θεωρούµε ότι µοιραία θα 
οδηγήσει στην αυτοακύρωσή τους. Στη σηµερινή εποχή χρειαζόµαστε συµβούλους 
υψηλών προσόντων και χρειάζεται µέριµνα για το θέµα αυτό. Χρειαζόµαστε συµβούλους 
µε υψηλή αίσθηση ευθύνης για την ολική και δια βίου ανάπτυξη των ανθρώπων, των 
πολιτών, των εργαζόµενων και για την κοινωνική ανάπτυξη γενικότερα.  

Χρειαζόµαστε, όµως, και εκπαιδευτική ηγεσία µε γνώσεις και όραµα. Πέρα από 
άλλα προβλήµατα, χρόνια τώρα γνωρίζουµε το πρόβληµα που προκύπτει από το γεγονός 
ότι οι Δ/ντές σχολείων, οι ηγέτες δηλαδή των εκπαιδευτικών αυτών οργανισµών,  δεν 
διασφαλίζουν την αποτελεσµατική εφαρµογή του Σ.Ε.Π., αφού δεν εφαρµόζουν σχετικές 
εγκυκλίους ως προς τα προσόντα του εκπαιδευτικού που αναλαµβάνει τον Σ.Ε.Π. στο 
σχολείο. Αντίθετα, αναθέτουν, συνήθως, τον Σ.Ε.Π. ως συµπλήρωµα ωραρίου µε όλες 
τις δυσάρεστες συνέπειες που έχει αυτό για το θεσµό και για την κοινωνία. Εύλογο είναι 
το εξής ερώτηµα: τι γνωρίζουν, άραγε, τα ηγετικά αυτά στελέχη για τον Σ.Ε.Π. και για τη 
σηµασία του σε προσωπικό και σε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο; Ποιος είναι ο ρόλος 



 21 

τους στην εφαρµογή –ή µάλλον στην παρεµπόδιση της ουσιαστικής αυτής εφαρµογής- 
του επαγγελµατικού προσανατολισµού;  

Η τήρηση αποφάσεων, εγκυκλίων και διατάξεων εξαρτάται, βέβαια, από ένα 
ολόκληρο σύστηµα διοίκησης στο πλαίσιο του οποίου εντάσσονται και οι Δ/ντές 
σχολείων όπως και, γενικότερα, οι ηγέτες των εκπαιδευτικών οργανισµών. Η επιλογή 
αυτών των ηγετικών στελεχών χρειάζεται να στηρίζεται στην ανάλυση των προσόντων 
που απαιτούνται για τη θέση τους: ειδικές σπουδές, γνώσεις, ήθος, σθένος, δεξιότητες. 
Πρέπει επίσης να αναδεικνύονται µε αξιοκρατικά κριτήρια, να µην ακολουθούν τη 
λογική της άσκησης ελέγχου στους εργαζόµενους και να έχουν τη διάθεση να µαθαίνουν, 
να εγκαθιδρύουν οριζόντιες σχέσεις µε τους άλλους εργαζόµενους, να συνεργάζονται 
µαζί τους και να τους βοηθούν να αισθάνονται επαγγελµατική ικανοποίηση. 

Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από χαοτική αστάθεια η συνειδητοποίηση  
πως το όλο είναι πιο σηµαντικό από τα µέρη και πως οι ενέργειες και οι δραστηριότητες 
κάθε εργαζόµενου επηρεάζουν το σύνολο, η τάση για αποδοχή των αλλαγών και η 
ανάπτυξη µιας αίσθησης κοινότητας µπορεί να οδηγήσει σε ευέλικτα µοντέλα ηγεσίας. 
Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, στο πλαίσιο ενός ευέλικτου µοντέλου όλος ο 
οργανισµός µαθαίνει, ενώ εγκαταλείπεται η κάθετη δοµή της ιεραρχίας. Εγκαταλείπεται 
γενικότερα η δοµή της πυραµίδας που χαρακτηρίζει ‘σκληρά’ µοντέλα ηγεσίας και 
άρµοζε σε περιβάλλοντα χωροχρονικά που χαρακτηρίζονταν από σταθερότητα, ενώ 
υιοθετείται η λογική των δικτύων που είναι βασικό στοιχείο σύγχρονων και ευέλικτων 
µοντέλων που αρµόζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν χαρακτηρίζεται από 
σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό όλοι/ες οι εργαζόµενοι/ες επικοινωνούν µεταξύ τους 
έτσι, ώστε να συντονίζονται οι προσπάθειες και οι διαδικασίες για την 
αποτελεσµατικότερη πραγµατοποίηση του έργου, ανταλλάσσουν γνώση και πληροφορίες 
και δεν υπάρχουν αυστηρά καθορισµένα τµήµατα και σύνορα. Η λήψη αποφάσεων 
γίνεται συλλογικά, προωθείται η δηµιουργικότητα, η ευελιξία, ο πειραµατισµός µε 
αίσθηση ευθύνης και η ανάληψη ρίσκου µε αυτοπεποίθηση.  

Ενδεικτικά µοντέλα ηγεσίας 
                              Σκληρό Μοντέλο                  Ευέλικτο Μοντέλο  

Έµφαση στην 
αποτελεσµατικότητα  

  Έµφαση στη διαδικασία.  
Οργανισµός που µαθαίνει 

Κάθετη Δοµή. Σχέσεις 
εξουσίας 

 Οριζόντια δοµή. 
Επικοινωνία και διάλογος 
µε εργαζόµενους  

Άκαµπτη κουλτούρα  Ευέλικτη κουλτούρα 
Ανταγωνιστική 
στρατηγική 

 Συνεργατική στρατηγική 

Έµφαση σε 
συντηρητικά 
συστήµατα 

 Έµφαση σε  προσωπικές 
σχέσεις & δικτύωση  

Καθήκοντα ρουτίνας. 
Γραφειοκρατία  

 Υπεύθυνοι ρόλοι.  
Αποφυγή της 
γραφειοκρατίας 

Φόβος για το 
καινούργιο 

 Ανάληψη ρίσκου για νέες 
κατευθύνσεις 

Ηθική Παρενόχληση   Ηθική Παρενόχληση  
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Πίνακας 1. Βασικά στοιχεία µοντέλων ηγεσίας  
Πηγή: Κοσµίδου-Hardy, 2005α   

Αν τα ηγετικά στελέχη δεν ακολουθούν σύγχρονα µοντέλα ηγεσίας, σίγουρα η 
επιχείρηση θα είναι προβληµατική στη λειτουργία της ή, έστω, δεν θα αποδίδει όσο θα 
µπορούσε να αποδώσει. Ενδέχεται επίσης να καταπιέζει τους εργαζόµενους και να µην 
διευκολύνει την ικανοποίησή τους από το επάγγελµα, παράγοντας απαραίτητος για να 
µπορούν αυτοί ή αυτές να είναι αποδοτικοί και αποτελεσµατικοί/ές. Υπάρχουν επίσης 
περιπτώσεις στις οποίες η διοίκηση µπορεί να ‘διευκολύνει’ τη δηµιουργία συνθηκών 
που ευνοούν την άσκηση ηθικής παρενόχλησης (mobbing) είτε από κάποιους 
εργαζόµενους προς ορισµένους άλλους ή και από την ίδια τη διοίκηση. Η άσκηση ηθικής 
παρενόχλησης οδηγεί βαθµιαία τον ή την εργαζόµενο/η σε µια κατάσταση απελπισίας, µε 
πιθανές συνέπειες στην ψυχοσωµατική του/της υγεία, σε παραίτηση από την προσπάθεια 
ανάπτυξης του οργανισµού όπου ανήκει, αλλά και σε γενικότερες κοινωνικές συνέπειες. 
Και τότε, πώς θα γίνει ανταγωνιστική η οικονοµία της Ευρώπης; Με ποια ‘επένδυση’; Σε 
ποιο ανθρώπινο κεφάλαιο; Από την άλλη µεριά, ως προς το ζήτηµα της ηθικής 
παρενόχλησης, είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι και στα ευέλικτα µοντέλα ηγεσίας 
ο/η ίδιος/α ο/η ηγέτης µπορεί να γίνει το αντικείµενο ‘ηθικής παρενόχλησης’ εκ µέρους 
κάποιων εργαζόµενων αν δεν φροντίσει για τη δική τους ουσιαστική όσο και διαρκή 
προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη και, γενικότερα, για τη δηµιουργία κλίµατος 
συνεργασίας και δηµοκρατικής λειτουργίας του οργανισµού.  

Όλα τα παραπάνω απαιτούνται τόσο στο γενικότερο σύγχρονο πολιτισµικό και 
κοινωνικό σκηνικό όσο και στο πλαίσιο µιας αναπτυξιακής, σύγχρονης οικονοµίας και –
σύµφωνα µε τις σχετικές έρευνες στο χώρο των επιχειρήσεων37- αυτές φαίνεται να 
ζητούν οι υπεύθυνοι προσλήψεων καθώς και ηγετικά στελέχη της διοίκησης σύγχρονων 
εργασιακών οργανισµών (ό.π.) µε στόχο να µπορεί µια επιχείρηση να γίνει 
ανταγωνιστική και να επιβιώσει µέσα από την επένδυση στο ‘ανθρώπινο κεφάλαιο’. 
‘Επένδυση στον άνθρωπο’, λοιπόν, φαίνεται ότι είναι το µήνυµα που έρχεται από την 
πλευρά της οικονοµίας.  

Αν, λοιπόν, το µήνυµα για επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο φαίνεται ότι 
εµπορευµατοποιεί τον άνθρωπο για να γίνει απασχολήσιµος, αν φαίνεται ότι η παιδεία µε 
τον τρόπο αυτό ‘επ-ενδύει’ στον άνθρωπο για να ακολουθήσει ή να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες της οικονοµίας και της παραγωγής, θα πρέπει µάλλον να θυµηθούµε ότι η ιδέα 
του ανθρώπου που αναπτύσσεται και εξελίσσεται δια βίου δεν είναι καθόλου καινούργια. 
Το ‘καινούργιο’ είναι ότι σήµερα η παιδεία ακολουθεί τις ‘ανακαλύψεις’ στο χώρο της 
οικονοµίας, αντί να γίνεται το αντίθετο, όταν βέβαια η παιδεία είναι γνήσια και 
ουσιαστική. Αυτό, ωστόσο, που φαίνεται να ζητάει από το εργαζόµενο άτοµο σήµερα η 
οικονοµία και η αγορά εργασίας δεν είναι µια στενή εξειδίκευση και/ή κατάρτιση, η 
οποία, µάλιστα, πρέπει να διαρκεί για πάντα. Ζητάει αντίθετα από το άτοµο, πέρα από τη 
στενή εξειδίκευση ή ειδίκευση και την πιστοποίησή της, να αναπτύσσεται, να αλλάζει, 
να έχει επίγνωση των δυνατοτήτων και του δυναµικού του, να έχει επίσης επίγνωση του 
διαρκώς µεταβαλλόµενου κόσµου, να είναι ικανό να παίρνει αποφάσεις που στηρίζονται 
σε πολύπλοκα δεδοµένα, να αντιµετωπίζει επερχόµενες µεταβάσεις και να µπορεί να 
µαθαίνει διαρκώς.  

Συνεπώς, σήµερα που οι αλλαγές είναι ραγδαίες, έγινε κατανοητό και από τις 
σύγχρονες επιχειρήσεις ότι απαιτείται άλλου είδους γνώση και δεξιότητες που 

                                                
37 Βλ., για παράδειγµα, Laurent 1986, Arthur et al 1989, Κοσµίδου-Hardy 1993.  
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προϋποθέτουν άτοµα, τα οποία βρίσκονται σε πορεία δια βίου ανάπτυξης, που µπορούν 
να παίρνουν ρίσκο για νέους προσανατολισµούς και να προσαρµόζονται δυναµικά σε 
νέες καταστάσεις και δεδοµένα Με άλλα λόγια, οι διαχρονικοί στόχοι της παιδείας, µε 
µια µορφή συµπαντικής συνοµωσίας, γίνονται σήµερα απαραίτητοι και για την 
παραγωγή, για την οικονοµία, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα στο πλαίσιο ενός 
κόσµου που αλλάζει διαρκώς.  

Δεν είναι τυχαίο, µάλιστα, ότι στο πλαίσιο του Δ΄ Κ.Π.Σ. δίνεται ιδιαίτερη 
έµφαση στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και στη δια βίου µάθηση. Συγκεκριµένα, 
τονίζεται ότι το περιεχόµενο των γνώσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες/ζήτηση της αγοράς εργασίας και ότι ο θεσµός της 
Συµβουλευτικής και του Σ.Ε.Π. στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση θα πρέπει να 
επανασχεδιαστεί και να επεκταθεί προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητά του. 
Προτείνεται η αναµόρφωση του προγράµµατος του Σ.Ε.Π., η ανάπτυξη κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού, η υποστήριξη ολοκληρωµένων και σύγχρονων σχηµάτων –
µοντέλων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Συµβουλευτικής και η εφαρµογή των 
αρχών της δια βίου µάθησης.  

 
7.   Αντί Επιλόγου:  

Η αναγκαιότητα µιας «κοινωνικής µετεωρο-λογίας»   
Ως προς την πραγµατοποίηση της επένδυσης στον άνθρωπο, χρειάζεται η µατιά 

µας να είναι κριτική. Αν επιχειρήσουµε µια προσέγγιση µέσω της σηµειολογίας των 
γλωσσικών µηνυµάτων, θα εντοπίσουµε σίγουρα την οικονοµική χροιά κάποιων  
εκφράσεων. Στη συζήτηση που προηγήθηκε ήδη αναφερθήκαµε στον όρο «επένδυση 
στον άνθρωπο» και στη σηµασία του. Χρησιµοποιείται, βεβαίως, και η έκφραση 
«επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο». Στην περίπτωση αυτή το ουσιαστικό που 
απορροφά την ενέργεια της επένδυσης δείχνει να είναι ο τεχνοκρατικός όρος 
«κεφάλαιο», ενώ ο επιθετικός προσδιορισµός «ανθρώπινο», από ποικίλες πρακτικές 
φαίνεται να µένει αποδυναµωµένος και χρειάζεται να προσέξουµε ιδιαίτερα το θέµα αυτό 
από την πλευρά της παιδείας. Διαφορετικά, εξαρτάται από τις προθέσεις επιχειρήσεων 
και ηγετών αλλά και από τη δυνατότητα των απλών εργαζόµενων να διαχωρίζουν τα 
όρια της επένδυσης από την εκµετάλλευση για το πού θα κινηθεί το «εκκρεµές» της 
συνεκφοράς «ανθρώπινο κεφάλαιο»: προς την πλευρά του ανθρώπου ή προς την πλευρά 
του κεφαλαίου. 

Δυστυχώς συχνά παρατηρούµε ότι οι επιδιώξεις πολλών επιχειρήσεων 
εξωραΐζονται πίσω από «ευγενείς» εκφράσεις που κρύβουν στόχους οι οποίοι, τελικά,  
διακρίνονται µάλλον από ‘αγένεια’ και από στενή αντίληψη του συµφέροντος. Μια 
αναζήτηση στο διαδίκτυο µας έφερε αντιµέτωπους µε µια ενδεικτική πραγµατικότητα 
από το χώρο των επιχειρήσεων,  η οποία µάλλον δεν είναι καθόλου ευοίωνη, αλλά είναι 
χαρακτηριστική κατεστηµένης νοοτροπίας και ιδεολογίας. Πιο κάτω, θα παρουσιάσουµε 
ενδεικτικά επιχειρήµατα από κάποια µεγάλη Ευρωπαϊκή επιχείρηση. Για ευνόητους, 
βεβαίως, λόγους αδυνατούµε να αποκαλύψουµε την ταυτότητα της πηγής, ωστόσο 
παρουσιάζουµε το περιεχόµενό της, για να φανεί ο προβληµατισµός µας. 

Όπως πληροφορούµαστε, λοιπόν, οι σύγχρονες επιχειρήσεις, δηλώνουν ότι:  
• Χαίρονται για το χάος και την αβεβαιότητα, γιατί προκαλείται σύγχυση στους 
ανταγωνιστές.  

• Καλωσορίζουν την παγκοσµιοποίηση, γιατί τους δίνει πρόσβαση σε πελάτες 
και σε δυνατότητες που οι ανταγωνιστές τους δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν. 
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• Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν απειλούνται από τις καινούργιες δυνάµεις στο 
χώρο της αγοράς, όπως η Κίνα, γιατί είναι βέβαιες πως η αξία τους 
προέρχεται από τον άνθρωπο και όχι από τη µηχανή.  

• Διαχώρισαν τους εαυτούς τους από την κοινή φιλοσοφία µιας εταιρίας και 
απελευθέρωσαν το πνεύµα του ατόµου.  

• Ανέπτυξαν το ανθρώπινο κεφάλαιο πρώτα και µετά είδαν τα κέρδη να 
πολλαπλασιάζονται.  

• Ξεπέρασαν τα όρια της επιχείρησης και της ηγεσίας της για να εµπνευστούν 
από τον κόσµο γενικά.  

• Διαπίστωσαν ότι ζουν µέσα σε ένα οικοσύστηµα και όχι σε ένα γραµµικό 
κόσµο.  

Σε αυτό το σηµείο θέτουν και το εξής ερώτηµα: «Και τι έκαναν τελικά [οι 
επιχειρήσεις αυτές] µε αυτό το µάτσο πεινασµένων για το κέρδος ατόµων που 
ενδυνάµωσαν, που του έδωσαν κίνητρα και το οδήγησαν στην αυτεπίγνωση;» Η κυνική 
παραδοχή-απάντηση που δίνουν, µια απάντηση που πράγµατι µας αφήνει… 
«µετέωρους», είναι η εξής: «Τους τάισαν γνώση και αυτοί τους έφεραν µάτσο χρήµατα». 

Ύστερα από τέτοιου είδους παραδοχές θεωρούµε ότι βρισκόµαστε στο µεταίχµιο 
µιας εποχής. Για να µη µείνει ο άνθρωπος στα «µετ-(αί)έωρα» ‘βήµατα’ και στις 
αδηφάγες διαθέσεις µιας στενά οικονοµίστικης τάσης, θα πρέπει η «επένδυση στον 
άνθρωπο» να οδηγεί σε έναν προσανατολισµό προς την αναγνώριση της αξίας του 
ανθρώπου ως οντότητας απαραίτητης για την ανάπτυξη όλου του κοινωνικού ιστού. Η 
«επένδυση στον άνθρωπο» είναι οφειλή χρόνων προς τον άνθρωπο από την πλευρά της 
οικονοµίας. Η συµπαντική συνωµοσία που φαίνεται να οδηγεί προς την εκπλήρωση της 
‘οφειλής’ αυτής πρέπει να συµβαδίσει µε µια «κοινωνική µετεωρο-λογία» 
ασφαλέστερων προγνώσεων που στηρίζονται στη σωστή και έγκαιρη οργάνωση δοµών 
και θεσµών, ώστε να µη γίνει για άλλη µια φορά στενή και µονόπλευρη επένδυση στο 
κεφάλαιο που αποκαλύπτει µια στενή αντίληψη του συµφέροντος και σίγουρα δεν 
αποδίδει ούτε µεσοπρόθεσµα ούτε, βεβαίως, µακροπρόθεσµα. Οι ασφαλείς αυτές 
‘προγνώσεις’ θα διευκολυνθούν από το θεσµό Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός 
Προσανατολισµός, αρκεί να µην εφαρµόζεται άκριτα, επιλεκτικά και χωρίς τις 
κατάλληλες υποδοµές. Από τη στιγµή µάλιστα που η εκπαιδευτική πραγµατικότητα 
διαρκώς µεταβάλλεται και οι τύποι σχολείων αλλάζουν, η προτεραιότητα πρέπει να 
δίνεται στο συγκεκριµένο θεσµό. Η επιτυχής προσαρµογή εκπαιδευτικών «καινοτοµιών» 
στην κοινωνία, µία από τις οποίες στη δική µας συγκυρία είναι το ΕΠΑ.Λ., 
διασφαλίζεται µόνο µε τους τρόπους που περιγράφηκαν.     
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