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1. Εισαγωγή 

 

Στο πλαίσιο της νέας εποχής και της καινούργιας  κοινωνίας που 

διαμορφώνεται, ο άνθρωπος αισθάνεται έντονη ανασφάλεια μπροστά στη ρευστότητα 

και αβεβαιότητα που συνεπάγονται οι απρόβλεπτες, ραγδαίες αλλαγές και οι 

συνακόλουθες μεταβάσεις από γνωστές σε άγνωστες καταστάσεις. Η σημερινή αυτή 

εποχή χαρακτηρίζεται συχνά και ως εποχή του ρίσκου, καθώς η μετακίνηση προς 

νέους προσανατολισμούς με βάση πολύπλοκα δεδομένα χρειάζεται πράγματι την 

ανάληψη σχετικού ρίσκου. Χαρακτηρίζεται, επίσης, και ως εποχή της αβεβαιότητας. 

Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι η σημερινή αβεβαιότητα είναι «κατασκευασμένη» και ότι 

δημιουργεί ανησυχία, ιδιαίτερα σε ‘μοιραίες στιγμές’ της ζωής μας. Μια τέτοια 

μοιραία στιγμή είναι και η ‘στιγμή’ της λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 

αποφάσεων.  

 

 
Σχήμα 1. 

 

Οι αποφάσεις αυτές στηρίζονται σε πολύπλοκα και μεταβαλλόμενα εξωτερικά 

δεδομένα, αλλά και σε εσωτερικά «δεδομένα» τα οποία, όμως, ακολουθούν δικούς 

τους, αργούς ρυθμούς.  Για το λόγο αυτό το άτομο αδυνατεί να παρακολουθήσει τις 

αλλαγές, έχει αίσθηση εσωτερικής ανεπάρκειας και, συχνά, αντιδρά με έντονες 

αντιστάσεις σε ό,τι είναι καινούργιο και διαφορετικό, χωρίς να έχει, συνήθως, 

εναλλακτικές διεξόδους, ώστε να μπορεί να συγχρονίζεται με το εξωτερικό πλαίσιο 

και να μεταβαίνει δυναμικά σε νέες καταστάσεις.  

Στην παρούσα εισήγηση θα αναφερθούμε σύντομα στο σημερινό σκηνικό, 

στην ανασφάλεια και στην ανησυχία που δημιουργούν οι αλλαγές και οι μεταβάσεις 

τις οποίες αυτές συνεπάγονται, καθώς και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση των αλλαγών χωρίς τρόμο για το άγνωστο. Θα αναφερθούμε, επίσης, 

και στις αιτίες για τις οποίες επιδιώκονται εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην 

                                                 
1
  H Xρυσούλα Κοσμίδου-Hardy είναι Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

2
  Η εισήγηση αυτή στηρίζεται σε πλούσιο ερευνητικό και διδακτικό έργο της συγγραφέως στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Β/θμια και στην Γ/θμια εκπ/ση, Κέντρων επιμόρφωσης 

εκπ/κών, προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ, αλλά και ευρωπαϊκών προγραμμάτωνγ. Στηρίζεται ακόμης σε 

δημοσιευμένο έργο της σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Δημοσιεύεται σε έκδοση του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Κοσμίδου-Hardy, 2005).  
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Ευρώπη που φαίνονται καθαρά στα συστήματα και στους στόχους της αξιολόγησης 

όπως και στις προτεραιότητες της στρατηγικής της Λισσαβόνας (2000),: δηλαδή την 

«επένδυση στη γνώση και στον άνθρωπο» με στόχο να γίνει ανταγωνιστική η 

ευρωπαϊκή οικονομία μέχρι το 2010. Οι αιτίες αυτές έχουν άμεση σχέση με τις 

αλλαγές στην αγορά εργασίας, με την παγκοσμιοποίηση, τη μετα-παραδοσιακή 

οργάνωση των σύγχρονων οργανισμών, με την αποπαραδοσιοποίηση της πολιτικής 

και με τη σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής.  

Θα προχωρήσουμε σε προτάσεις που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική 

ανάπτυξη του ατόμου μέσα από τους βασικούς στόχους της κριτικής αυτογνωσίας 

και κοινωνιογνωσίας ενός κριτικού, αναπτυξιακού μοντέλου για τον 

Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό, τη Συμβουλευτική και την 

παιδεία που έχουμε αναπτύξει. Οι κύριες αφετηρίες στις οποίες στηρίζεται το 

μοντέλο αυτό είναι: Θεωρίες της Συμβουλευτικής (κριτική, εκλεκτική προσέγγιση) 

και της Επαγγελματικής Διαπαιδαγώγησης, η Επικοινωνία και ιδιαίτερα η Αγωγή στα 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μedia Education) και η σημειολογία, ο χώρος των 

Πολιτισμικών Μελετών (Cultural Studies), η Κριτική Θεωρία της Σχολής της 

Φραγκφούρτη –και ιδιαίτερα οι θέσεις του Habermas-, η ποιοτική έρευνα -με έμφαση 

στην Κριτική και Ενεργό Έρευνα-, καθώς και οι θέσεις σημαντικών, κυρίως 

μοντέρνων και μεταμοντέρνων, φιλοσόφων..  

 

2. Το σημερινό ‘σκηνικό’ 

 

H κοινωνία της πληροφορίας, στην οποία αναφερόμαστε συχνά τα τελευταία 

χρόνια, είναι αποτέλεσμα της επανάστασης στο χώρο της πληροφορικής τεχνολογίας 

(Castells, 1998, σσ.340-51) και της διαρκούς ανάπτυξης και επέκτασης του 

διαδικτύου. H επέκταση του διαδικτύου (internet) σηματοδοτεί την άφιξη μιας νέας 

εποχής και τη δημιουργία μιας καινούργιας κοινωνίας (Webster, 1995) μέσα από τα 

πολιτισμικά πρότυπα που μεταδίδει με μοναδική ταχύτητα.  

Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της νέας κοινωνίας είναι και θα συνεχίσει να 

είναι η αύξηση της αλληλεπίδρασης του ατόμου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

με τις ‘άμορφες κοινότητες’ που δημιουργούνται στον κυβερνοχώρο μέσω του 

διαδικτύου (Barber 1998, Κοσμίδου-Hardy 2001α). Με τον τρόπο αυτό οι 

διαπροσωπικές σχέσεις περιορίζονται, ενώ ο ιδιωτικός, αλλά και ο δημόσιος, βίος 

γίνεται πιο ευάλωτος (Arendt, 1973) μέσω της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.  

Ο περιορισμός της διαπροσωπικής επικοινωνίας και η αύξηση της 

αλληλεπίδρασης με τη διαμεσολάβηση των μέσων επικοινωνίας διαφοροποιεί τις 

συνθήκες επικοινωνίας και αυξάνει την πολυπλοκότητά της. Στο πλαίσο αυτής της 

επικοινωνίας προωθείται ένα γραμμικό μοντέλο επικοινωνίας (Κοσμίδου-Hardy, 

1996α), το οποίο προάγει ασύμμετρες σχέσεις ανάμεσα στον ισχυρό πομπό και στον 

παθητικό δέκτη – θεατή/θιασώτη που δείχνει να ‘γυμνάζεται’ στη ‘σιωπή του 

πλήθους’ (Sennett, 1978, σ.282). Στην εποχή της πληροφορίας, το άτομο 

βομβαρδίζεται από πληροφορίες, αλλά αδυνατεί συνήθως να βάλει σε τάξη το 

πληροφοριακό χάος στο οποίο εκτίθεται και το οποίο δεν έχει μάθει να προσεγγίζει 

ενεργά, με συστηματικό τρόπο και συγκεκριμένη στρατηγική. Έτσι αισθάνεται συχνά 

πληροφοριακή υπερφόρτιση (Rifkin and Howard, 1980) και  αναπτύσσει διάθεση 

αμυντική ή ακόμη και αρνητικές στάσεις προς την πληροφορία
3
. 

                                                 
3
  Οι στάσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με την αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη του ατόμου  η οποία 

λειτουργεί ως φίλτρο στην πληροφορία και στην πρόσβαση που μπορεί να έχει αυτή στο αντιληπτικό του πεδίο 

(Κοσμίδου-Hardy 1995α).  
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Το άνοιγμα στην πληροφορία και η διαχείρησή της απαιτεί από τους χρήστες 

και/ή δέκτες μηνυμάτων ρόλο ενεργό και εξειδικευμένες δεξιότητες, οι οποίες 

προϋποθέτουν εκπαίδευση στα σύγχρονα μέσα, στις σύγχρονες μορφές κειμένων και 

στην επικοινωνία. Στην εποχή, όμως, του ‘μετααλφαβητισμού’, της ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας λείπει η αγωγή (Μedia 

Education, Kosmidou-Hardy 1996α, 2001α) σχετικά με τα μέσα αυτά
4
, τα οποία 

παίζουν διαρκώς πιο σημαντικό ρόλο στον καθορισμό ταυτοτήτων σε προσωπικό, 

κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. H απουσία αυτής της αγωγής, σε συνδυασμό με 

τις ραγδαίες αλλαγές και με την έλλειψη της γνώσης και των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για τη διαχείρηση της πληροφορίας, δημιουργεί ανασφάλεια και 

αβεβαιότητα για το αύριο, το οποίο ο άνθρωπος δεν φαίνεται πλέον ότι μπορεί να 

προβλέψει. Οι ραγδαίες αλλαγές σε ποικίλα επίπεδα (π.χ., εκπαιδευτικά, κοινωνικο-

οικονομικά, πολιτισμικά) ακυρώνουν συνήθως  προβλέψεις και ‘επενδύσεις’ που είχε 

οργανώσει κανείς για το μέλλον του και δημιουργούν απογοήτευση, έντονη 

ανασφάλεια και ανησυχία για την αβεβαιότητα που φαίνεται να επικρατεί παντού.  

Ήδη πριν από αρκετά χρόνια ο McLuhan (1964) ανέφερε ότι ζούμε πλέον σε 

«εποχή ανησυχίας», ενώ ο Habermas (1987) αναφέρει ότι η επέκταση των 

διαδράσεων μέσα στο χωρόχρονο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ανησυχίας, η 

οποία δρα καταλυτικά και δημιουργεί αίσθημα συντριβής μπροστά στην αβεβαιότητα 

που χαρακτηρίζει μια εποχή όπου ‘τα πάντα ρει’. Ο Giddens (1994) αναφέρεται στην 

κατασκευασμένη αβεβαιότητα (manufactured uncertainty), η οποία επιτεύχθηκε και 

εντείνεται κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες και  χρειάζεται να αναλυθεί στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Κατά τον Giddens (ό.π.) μάλιστα, η 

παγκοσμιοποίηση –και οι αντιφάσεις που παρατηρούνται στο πλαίσιο του 

φαινομένου αυτού- δημιουργεί καινούργια είδη κοινωνικής διαστρωμάτωσης
5
 και 

καινούργιες μορφές αβεβαιότητας.  

Η αίσθηση της αβεβαιότητας μπορεί να είναι ακόμη πιο έντονη σε 

καταστάσεις τις οποίες ο Giddens (1991, σ.112) αποκαλεί μοιραίες στιγμές (fateful 

moments).   Η λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων είναι μια 

‘στιγμή’ που μπορεί να αποβεί μοιραία για την επαγγελματική εξέλιξη και για τη ζωή 

του ατόμου αν δεν στηρίζεται σε προϋποθέσεις και διαδικασίες όπως αυτές στις 

οποίες θα αναφερθούμε στην εισήγηση αυτή.  

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στηρίζεται σε πολύπλοκα εξωτερικά και 

εσωτερικά δεδομένα. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας είναι ραγδαίες και οι 

πληροφορίες σχετικά με αυτήν   -φαινομενικά τουλάχιστον- συχνά αντικρουόμενες, 

ενώ το άτομο δεν έχει συνήθως τις  γνωστικές δεξιότητες που απαιτούνται, για να 

βάζει τάξη στο πληροφοριακό χάος που αντιμετωπίζει. Επιπλέον το άτομο, σε μια 

προσπάθεια  να διατηρήσει την ομοιόστασή του, δείχνει να διατηρεί ρυθμούς αργούς 

ως προς τον τρόπο της ανάπτυξής του
6
, τη στιγμή που οι εξωτερικοί επιταχύνονται. 

Έτσι, ενώ βασικός όρος για την επιτυχία των επαγγελματικών αποφάσεων είναι ο 

‘συγχρονισμός’ (Arthur et al, 1989) του με το περιβάλλον, στην πράξη φαίνεται πως 

                                                 
4
  Σίγουρα λείπει παντελώς και στη δική μας χώρα. Για το ζήτημα της Αγωγής στα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας (Media Education) σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, βλ. και French and Richards, 1994, καθώς και Levy 

and Gurevitch, 1994. 
5
  Αυτή σχετίζεται άμεσα με την οικονομική κατάσταση του ατόμου που καθορίζει και την 

πρόσβασή του στις πληροφορίες, το ρόλο του στην παραγωγή και στη διάδοση γνώσης και 

πληροφορίας, καθώς και την πρόσβασή του στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  
6
  Οι λόγοι για τους οποίους το άτομο δεν χαρακτηρίζεται από ευελιξία στην πορεία της 

προσωπικής του ανάπτυξης και είναι συνήθως κλειστό στις αλλαγές παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

Κοσμίδου-Hardy, 2001α.  
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συνήθως υπάρχει αποσυντονισμός, γεγονός που δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις 

επιθυμητές συνέπειες των αποφάσεων.  

Η αβεβαιότητα στην οποία αναφερθήκαμε αυξάνει και εξαιτίας του 

φαινομένου της ‘ανάδυσης μετα-παραδοσιακών (post traditional) μορφών οργάνωσης’ 

(ό.π.). Η αποπαραδοσιοποίση (detraditionalisation), συνεπάγεται νέες μορφές 

διαχείρισης και εξουσίας που χρειάζεται να αναλυθούν με σύγχρονους τρόπους. Οι 

μορφές εξουσίας, όπως είναι οι κυβερνήσεις ή οι ομάδες διαχείρισης οργανισμών 

αποκεντρώνονται πλέον και εξαρτώνται όλο και περισσότερο από ένα ευρύτερο 

σύστημα εξουσίας που ασκείται από πλήθος πηγών. Το φαινόμενο αυτό αυξάνει την 

ανασφάλεια που νιώθουν τα άτομα καθώς  διαπιστώνουν ότι οι αποφάσεις της χώρας 

τους εξαρτώνται –και συχνά υπαγορεύονται- από άλλα κέντρα εξουσίας σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και στο επίπεδο της παγκοσμιοποίησης. 

 Στο πλαίσιο του παραπάνω σκηνικού μπορεί να κατανοήσει κανείς τους 

λόγους για τους οποίους η σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία χαρακτηρίζεται 

και ως κοινωνία του ρίσκου. Είναι γεγονός ότι στη σημερινή εποχή διαμορφώνονται 

και αναδύονται κίνδυνοι που δεν υπήρχαν πριν. Στο σημερινό, μάλιστα, ‘παγκόσμιο 

χωριό’ «ο κίνδυνος... έχει γίνει πιο επικίνδυνος . ..... Αν και πολλοί από μας φαίνεται 

να ζουν σε ένα αποκομμένο κόσμο, ζούμε σήμερα πράγματι σε ένα κόσμο, ένα κόσμο 

στο πλαίσιο του οποίου η αβεβαιότητα επηρεάζει τη ζωή μας  με τρόπο από τον οποίο 

δεν μπορούμε να ξεφύγουμε.» (Slevin 2000, σ.19), 

Η κατασκευασμένη αβεβαιότητα δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με 

συμβατικές, παραδοσιακές προσεγγίσεις και μεθόδους που την αντιμετωπίζουν σαν 

ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να προβλεφθεί.  Απαιτεί την ενεργό εμπλοκή μας για 

την αντιμετώπισή της και την κριτική προσέγγιση των πραγμάτων και του κόσμου: 

του έξω και του μέσα κόσμου. Απαιτεί επίσης γνώση που μπορεί να μας δημιουργήσει 

μια αίσθηση ασφάλειας στην περιπλάνησή μας σε ένα κόσμο που φαίνεται ‘θολός’. 

Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα τονίζεται συχνά το γεγονός πως στην εποχή μας 

χρειαζόμαστε όχι απλά πληροφορίες, αλλά ‘γνώση’: τη γνώση εκείνη που θα μας 

βοηθήσει να παίρνουμε το απαιτούμενο ‘ρίσκο’ για προσανατολισμούς ευέλικτους 

και δημιουργικούς. Σημαντικό, όμως, ζήτημα είναι το να οριοθετήσουμε το είδος της 

γνώσης που απαιτείται για ένα τέτοιο σκοπό και στην εισήγηση αυτή θα προτείνουμε 

τη δική μας θέση και ως προς τη γνώση αυτή. Ένα είδος γνώσης, δηλαδή, που μπορεί 

να μας βοηθήσει να αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα με υπευθυνότητα και να 

μελετούμε την πορεία μας έτσι, ώστε να έχουμε ευέλικτη στρατηγική ‘πλοήγησης’ 

στο ταξίδι μας σε ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει διαρκώς καθώς η πληροφορία και 

εμείς oι ίδιοι ‘παλαιώνουμε’.  

 

 

3. Ένα Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο  

Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού: 

Ουσιαστική βάση για δυναμικές Μετα-βάσεις στην εποχή της αβεβαιότητας 

 

Με βάση το πλαίσιο στο οποίο περιληπτικά αναφερθήκαμε, φαίνεται ότι η 

Μετάβαση, ένας από τους τέσσερις βασικούς στόχους του Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας. Ο άνθρωπος, 

περισσότερο από ποτέ άλλοτε,  χρειάζεται στήριξη μέσα από σύγχρονα εκπαιδευτικά 

προγράμματα έτσι, ώστε να μπορεί να ετοιμάζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά για 

την αντιμετώπιση των αλλαγών και των μεταβάσεων.     

Είδαμε τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σημερινή νέα εποχή. Στην 

εποχή της γνώσης, λοιπόν, ποια είναι η γνώση που απαιτείται στο θαυμαστό 
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καινούργιο κόσμο μας; Η δική μας θέση είναι ότι, με δεδομένο ότι το σχολείο είναι 

αποκομμένο από τη ζωή, το άτομο χρειάζεται ουσιαστικά προγράμματα μετάβασης 

για να προετοιμαστεί έγκαιρα και κατάλληλα στην προσπάθειά του να μεταβεί από το 

δικό του μικρόκοσμο στο μακρόκοσμο της ζωής και της αγοράς εργασίας. Για να 

μπορεί να ισορροπήσει ως ένα βαθμό τις πιέσεις τις οποίες υφίσταται από  

παράγοντες του γενικότερου κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου που το περιβάλλει (βλ. 

σχήμα 2), χρειάζεται να αναπτύξει δυνάμεις που προέρχονται από το δικό του 

μικρόκοσμο. Τέτοιες δυνάμεις είναι: 

 η γνώση του εαυτού και του δυναμικού του, ή υψηλού βαθμού και 

κριτική αυτογνωσία του, στοιχείο που θα του δίνει μια αίσθηση 

εσωτερικής ασφάλειας σ’ ένα κόσμο που φαίνεται χαοτικός όσο και 

απρόβλεπτος, και, επειδή ο άνθρωπος δεν ζει σε κοινωνικό κενό, 

χρειάζεται ακόμη   

 η γνώση του γύρω κόσμου, ή η κριική κοινωνιογνωσία,  

Αυτή η γνώση του εσωτερικού και του εξωτερικού του κόσμου είναι 

απαραίτητος παράγων για τον άνθρωπο και για την εκμέρους του λήψη αποφάσεων 

με τρόπο  συνετό και στρατηγικό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.  

    

Στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό ο στόχος της Μετάβασης έχει 

αναγνωριστεί ως ένας από τους τέσσερις βασικούς του στόχους. Όπως, όμως, έχουμε 

αναφέρει αναλυτικά και σε άλλες σχετικές μας εργασίες
7
, στόχος των προγραμμάτων 

μετάβασης δεν πρέπει να είναι η ανάπτυξη στενών δεξιοτήτων (π.χ. άσκηση στη 

συνέντευξη). Παρόλο που οι δεξιότητες αυτές είναι χρήσιμες, ο περιορισμός ενός 

προγράμματος στην εργαλειακή απόκτησή τους ούτε την ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων ούτε,  βέβαια, την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου προάγει ουσιαστικά.  

 Είναι σημαντικό, λοιπόν, για έναν/μία σύμβουλο Εκπαιδευτικου και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού να αποσαφηνίσει τη θεωρητική του/της 

προσέγγιση και το μοντέλο ΣΕΠ το οποίο –συνειδητά ή όχι- έχει υιοθετήσει, γιατί 

αυτό οδηγεί και την πρακτική του. Σε σχετική μας εργασία (Κοσμίδου-Hardy 1996β) 

παρουσιάζουμε αναλυτικά τους στόχους του ΣΕΠ σύμφωνα με το κυρίαρχο –και 

αναχρονιστικό- διαγνωστικό μοντέλο ΣΕΠ σε αντιδιαστολή με το Κριτικό 

Αναπυξιακό μοντέλο που προτείνουμε το οποίο θεωρούμε ότι είναι αίτημα των 

καιρών. Στο πλαίσιο αυτής της εισήγησης θα αναφερθούμε σύντομα στους τέσσερις 

                                                 
7
  Κοσμίδου-Hardy et al 1992, Κοσμίδου-Hardy 1996β, 1996γ, 1997α. 
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αυτούς στόχους παρουσιάζοντας συγκριτικά τα κύρια στοιχεία τους σε σχέση με το 

διαγνωστικό και το αναπτυξιακό μοντέλο επαγγελματικού προσανατολισμού, το 

οποίο προτείνουμε. Στο σχήμα που ακολουθεί (σχ. 3) μπορούμε να δούμε το 

διαχωρισμό αυτό ως προς το στόχο της Μετάβασης.  

 
 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Ένα σύγχρονο πρόγραμμα μετάβασης χρειάζεται να συμβάλει στην ανάπτυξη του 

ατόμου,  ώστε αυτό να μάθει να περνά συνειδητά και με ωριμότητα τα μεταβατικά 

στάδια στην εργασία και στη ζωή γενικότερα. Με την έννοια αυτή οι διαδικασίες 

μετάβασης προϋποθέτουν διαδικασίες αυτογνωσίας και κριτικής θεώρησης της γύρω 

‘πληροφοριακής’ πραγματικότητας. Η βάση, επομένως, για υγιείς και δυναμικές 

μεταβάσεις και αποφάσεις είναι η γνώση του εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου, ή η 

Κριτική Αυτογνωσία και Κοινωνιογνωσία (βλ. σχ. 4).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Σχήμα 4. 

Αυτογνωσία, όμως, κριτική 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 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 

  Μοντέλα  

  

  

 
Στόχος προγραμμάτων 

Μετάβασης 

 

 

 Η ανάπτυξη στενών  

δεξιοτήτων όπως:  

Άσκηση στη: συνέντευξη,     

στη συγγραφή 

βιογραφικού σημειώματος  

και στη  συμπλήρωση 

Μηχανογραφικού. 

Άκριτη προσαρμογή σε 

εξωτερικά δεδομένα 

 ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΝΩΣΙΑ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

 
 

 

 

    ΛΗΨΗ     ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Σχήμα 3. 
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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.    

 

 
 

  

  

 

 

 

            

  

  

  

  

  

       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίθετα, αυτογνωσία κριτική δεν σημαίνει 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, επίσης, 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. Άλλωστε, 

  Μοντέλα  

  

  

 

 

Δια βίου ανάπτυξη 

 

 

 Χαρακτηριστικά 

 Επισήμανση / Χαρτογράφηση 

πτυχών του εαυτού 

 Έλλειψη προβληματισμού για το 

σχηματισμό τους 

 

 Απουσία διαδικασιών ανάπτυξης 

 

 Εξουσία στο σύμβουλο ΣΕΠ 

 

 Έμφαση στο status του 

συμβούλου  

 

 Έμφαση στα εργαλεία (π.χ. τεστ) 

και στην «επιστημονικότητά» 

τους 

 Συμβουλευτικό – 

Δασκαλοκεντρικό 

 Συντηρητικό 

 Αναπαραγωγικό 

 Ιδεολογικά / Κοινωνικά μη 

κριτικό 

Xαρακτηριστικά 

 Επισήμανση πτυχών του εαυτού 

 

 Προβληματισμός για το 

σχηματισμό των πτυχών του 

εαυτού 

 Έμφαση στις διαδικασίες 

ανάπτυξης 

 Προσπάθεια για επικοινωνία και 

αποφυγή σχέσεων εξουσίας 

 Έμφαση στο status του μαθητή  

-συμβουλευόμενου 

 

 Χρησιμοποίηση εργαλείων (π.χ. 

τεστ) ως μέσων και όχι ως 

αυτοσκοπών 

 Προσωποκεντρικό  - 

Μαθητοκεντρικό 

 Προοδευτικό 

 Μετασχηματιστικό 

 Ιδεολογικά / Κοινωνικά κριτικό 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

Σχήμα 5. 



 9 

όλη η ζωή μας «από τη σύλληψη μέχρι τη γέννησή μας και από τη γέννηση μέχρι το 

θάνατο, είναι μια μετάβαση με ενδιάμεσους κρίσιμους μεταβατικούς κόμβους ή 

σταθμούς» (Κοσμίδου-Hardy 1996β, σ.35).  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για προσωπική ανάπτυξη ιδιαίτερα σημαντικό  

ρόλο παίζει και η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Η μετάβαση και ο τρόπος με τον 

οποίο αντιμετωπίζουμε καινούργιες και απρόσμενες καταστάσεις είναι διαδικασία 

πολύπλοκη και έχει άμεση σχέση με την αυτοεκτίμησή μας
8
.  Όπως ήδη αναφέραμε, 

τα εσωτερικά ‘δεδομένα’ του ανθρώπου δεν αλλάζουν εύκολα και οι λόγοι για τους 

οποίους συμβαίνει αυτό είναι αρκετοί
9
.  Όταν, λοιπόν, χρειαστεί να αντιμετωπίσει μια 

εξωτερική αλλαγή που απαιτεί μεταβάσεις, σύμφωνα και με ερευνητικά ευρήματα 

σχετικά με το ζήτημα της μετάβασης
10

, το άτομο περνάει, συνήθως, από τα στάδια 

που παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί (σχ. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.  

  

Αισθάνεται καταρχήν ένα μούδιασμα που του φέρνει το ξαφνικό της 

κατάστασης. Στη συνέχεια αναπτύσσει μια αρνητική στάση προς την νέα αυτή 

κατάσταση και οι προσπάθειές του επικεντρώνονται σε ενέργειες που αποσκοπούν 

στην αποφυγή της αλλαγής. Στο στάδιο αυτό, μάλιστα, ανεβαίνει προσωρινά και η 

αυτοεκτίμησή του. Κατόπιν αισθάνεται κατάθλιψη και η αυτοεκτίμησή του πέφτει 

καθώς συνειδητοποιεί ότι η μετάβαση είναι αναπόφευκτη, ενώ στη συνέχεια περνάει 

στο τέταρτο στάδιο καθώς οι άμυνές του επίσης πέφτουν και αφήνεται –αναγκαστικά 

συνήθως και όχι συνειδητά- στην πορεία των γεγονότων με μια διάθεση παραίτησης. 

Στο στάδιο αυτό η αυτοεκτίμησή του πέφτει ακόμη περισσότερο. Στη συνέχεια, 

εφόσον προσπαθήσει να δοκιμάσει κάτι καινούργιο και καθώς βιώνει την καινούργια 

κατάσταση, αναλύει το νόημά της στη ζωή του, εσωτερικεύει τη σημασία της και, 

ιδιαίτερα όταν διαπιστώνει ότι τα κατάφερε, η αυτοεκτίμησή του ανεβαίνει
11

. 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, τη σπουδαιότητα της αυτογνωσίας και της προσωπικής 

ανάπτυξης για την επιτυχή αντιμετώπιση των αλλαγών και της αβεβαιότητας. Η 

                                                 
8
  Αναλυτικότερα  στο Κοσμίδου-Hardy, 1996β. 

9
  Οι λόγοι αυτοί παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κοσμίδου-Hardy 2001α.  

10
  Κοσμίδου-Hardy, 1996β. 

11
  Βεβαίως, ένα άτομο σπάνια ακολουθεί με τόση τάξη τη σειρά αυτή των σταδίων, γιατί αυτά 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ίδιο το άτομο και το βαθμό αυτογνωσίας του, αλλά και από το 

είδος της μετάβασης που αντιμετωπίζει.  

  1)  ΜΟΥΔΙΑΣΜΑ 

2) ΑΡΝΗΣΗ 

3) ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

4) ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ  

     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
     ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

5)  ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 

   6) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΗΜΑΤΟΣ 
        ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

   7) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

ΧΑΜΗΛΗ 

ΥΨΗΛΗ 
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υψηλού βαθμού αυτοεκτίμηση είναι βασικό στοιχείο ενός ανθρώπου με υψηλού 

βαθμού αυτογνωσία. Επομένως, γίνεται σαφής ο σημαντικός ρόλος της κριτικής 

αυτογνωσίας για το στόχο της μετάβασης στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από 

διαρκείς αλλαγές και αβεβαιότητα: ‘κατασκευασμένη’ ή μη.  

Ο δεύτερος άξονας / στόχος που είναι απαραίτητος για υγιείς και δυναμικές 

μεταβάσεις είναι η κριτική κοινωνιογνωσία. Στο κυρίαρχο διαγνωστικό μοντέλο του 

ΣΕΠ, στο πλαίσιο του στόχου της Πληροφόρησης υπονοείται η στενή και παθητική 

πληροφόρηση του μαθητή 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.  

 
 

  

  

 

 

 

            

  

  

  

  

  

       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την ουσιαστική ενημέρωση του ατόμου ο στόχος της Πληροφόρησης στον 

Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό Προσανατολσμό θεωρούμε ότι χρειάζεται να πάρει 

τη διάσταση της Κριτικής Κοινωνιογνωσίας και για την υλοποίηση ενός τέτοιου 

στόχου απαιτείται η υιοθέτηση ενός ολικού μοντέλου στην επικοινωνία.  

Η κριτική κοινωνιογνωσία προωθεί μια στάση ενεργού αναζήτησης 

πληροφοριών, αλλά και κριτικής τους ανάγνωσης, οργάνωσης και εφαρμογής, 

ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό στην εποχή της πληροφορίας. Προωθεί ακόμη την 

προσπάθεια του ατόμου να ενημερώνεται για το ευρύτερο  κοινωνικό πλαίσιο, στο 

  Μοντέλα  

  

  

 

 

Κριτική ανάγνωση 

της πληροφορίας 

 

 

 

Χαρακτηριστικά 

 Εφαρμογή γραμμικού μοντέλου 

στην επικοινωνία [πηγή-> 

πομπός-> αποστολή  σήματος-> 

θόρυβος-> λήψη-> δέκτης-> 

προορισμός] 

 

 

 Έμφαση στον πομπό και στην 

κωδικοποίηση του μηνύματος 

 Παθητικός ρόλος του δέκτη 

 

 Παθητική αναμονή και αποδοχή 

πληροφοριών από πηγές 

 

 

 

 Θεώρηση της πληροφορίας μόνον 

ως κοινωνικού αγαθού 

 

 Άκριτη αποδοχή πληροφοριών 

 

 Στατική πληρο-φόρηση (;) 

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

Σχήμα 7. 
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οποίο είναι ενταγμένο και το οποίο επηρεάζει τις αποφάσεις και τις μεταβάσεις του. 

Η ευρεία ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στο κοινωνικο-οικονομικό, πολιτισμικό και 

το χωροχρονικό του παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον αυξάνει τη δυνατότητα του 

ατόμου να ετοιμάζεται έγκαιρα και αποτελεσματικότερα για συγχρονισμό μαζί του 

αναπτύσσοντας το δυναμικό του και τις πτυχές του με πολύμορφο και ευέλικτο 

τρόπο. Η ανάπτυξη της κριτικής κοινωνιογνωσίας, δηλαδή, προωθεί και την 

ανάπτυξη της κριτικής αυτογνωσίας, γιατί η σχέση αυτογνωσίας – κοινωνιογνωσίας 

είναι διαλεκτική (βλ. σχ. 8).  

 

 Κριτική Αυτογνωσία 

 

 Κριτική Θεώρηση του «ελεύθερου» εαυτού 

 Συνειδητοποίηση παραγόντων επίδρασης 

στη δόμηση της ταυτότητας 

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης 

 Συνειδητοποίηση δυναμικού για δια βίου  

ανάπτυξη και ‘άνοιγμα’ στο χώρο των 

πληροφοριών 

 

 Κριτική Κοινωνιογνωσία 

 

 Κριτική ανάγνωση του ευρύτερου 

κοινωνικού πλαισίου 

 Συνειδητοποίηση των κοινωνικών 

περιορισμών αλλά και των δυνατοτήτων 

 Συνειδητοποίηση αναγκαιότητας για 

περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων, 

δεξιοτήτων και ‘επένδυση’ σε γνώση                   

 

Σχήμα 8. 

 

Όσο περισσότερο,  δηλαδή, αναπτύσσεται το άτομο και η αυτοεκτίμησή του, 

αντιλαμβάνεται ότι είναι ικανό για περισσότερους τομείς (εκπαιδευτικούς, 

επαγγελματικούς, κοινωνικούς) και γίνεται περισσότερο ανοικτό στις πληροφορίες 

του περιβάλλοντος. Από 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, 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. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται 

ένας ευέλικτος συνδυασμός στοιχείων και πτυχών του του με εκείνα του 

περιβάλλοντος, με τη θετική συνεισφορά και της φαντασίας Βασικά συγκριτικά 

στοιχεία και ως προς τη Λήψη Απόφασης φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
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 Οι στόχοι-κλειδιά, τους οποίους  περιληπτικά παρουσιάσαμε παραπάνω, 

αναγνωρίζονται πλέον ως στόχοι παιδείας όπως φαίνεται σαφώς και από τις 

προσπάθειες για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις διεθνώς. Στο ζήτημα, όμως, αυτό θα 

αναφερθούμε στη συνέχεια της εισήγησής μας, μετά από τη συζήτηση που ακολουθεί 

σχετικά με θέματα εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού.  

 

 

 

 

 

4. Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός: 

Το ‘πέρασμα’ από το ‘επάγγελμα’ στη σταδιο-δρομία 

 

O Εκπαιδευτικός (ή Σχολικός) και Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι 

ένας μάλλον ‘παρεξηγημένος’ θεσμός στη χώρα μας. Η κοινή αντίληψη για το θεσμό 

αυτό είναι ότι, στο πλαίσιο των λειτουργιών του, θα ‘προσανατολιστεί’ ο καθένας σε 

ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό ‘σταθμό’. Επομένως, η κυρίαρχη προσδοκία 

εξαπλοϊκεύει το θεσμό αυτό στο ρόλο μιας μορφής ‘επαγγελματολογίας’. Σύμφωνα 

  Μοντέλα  

  

  

 

Ευέλικτες Αποφάσεις 

 

 

 

 Χαρακτηριστικά 

 Αποφάσεις στενού εκπαιδευτικού 

και επαγγελματικού 

προσανατολισμού 

 

 Έλλειψη προβληματισμού 

σχετικά με τις πηγές επίδρασης 

στην απόφαση 

 

 

 

 Έμφαση στο βραχυπρόθεσμο 

προγραμματισμό 

 

 Στατικότητα και ακαμψία 

αποφάσεων 

 

 Λήψη αποφάσεων με μηχανιστικό 

συνδυασμό στοιχείων 

(εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος) 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

Σχήμα 9. 
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με τη συλλογιστική αυτή ο σύμβουλος ΣΕΠ οφείλει να μας κατευθύνει σε 

συγκεκριμένα επαγγέλματα, πράγμα που υπονοεί ότι ο σύμβουλος αυτός γνωρίζει τις 

ικανότητες και τις δεξιότητες που διαθέτουμε προς το παρόν, θεωρεί μάλλον ότι 

αυτές δεν αναπτύσσονται περαιτέρω και ότι, επομένως ο άνθρωπος είναι οντότητα 

στατική, γνωρίζει, επίσης, καλά την αγορά εργασίας, έχοντας την παράλληλη 

παραδοχή ότι και η αγορά αυτή είναι στατική και, στο πλαίσιο ενός διαγνωστικού 

μοντέλου ΣΕΠ, προσπαθεί να ‘ταιριάξει’ τα χαρακτηριστικά μας με εκείνα των 

επαγγελμάτων και να μας προσανατολίσει ή να μας κατευθύνει σε επιλογές εργασίας 

και ζωής με βάση τα δεδομένα του παρόντος. Αντιλαμβάνεται κανείς τη δυσκολία 

που έχει να αντιμετωπίσει ένας σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, ο 

οποίος προσπαθεί να υλοποιήσει τους στόχους  του ΣΕΠ στο πλαίσιο ενός κριτικού 

και αναπτυξιακού μοντέλου με μεθοδολογία σύγχρονη που βασίζεται στην κριτική 

και βιωματική μάθηση, μεθοδολογία η οποία, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, ήταν 

σχετικά άγνωστη στο πλαίσιο άλλων μαθημάτων του σχολείου. Η πρόταση, λοιπόν 

του ΣΕΠ φάνταζε –και φαντάζει ακόμη- ως ‘αιρετική’ πρόταση τόσο ως προς τη 

στοχοθεσία όσο και ως προς τη μεθοδολογία του, σε σχέση πάντα με τα άλλα σχολικά 

μαθήματα.  ‘Αιρετικός’, επίσης, μπορεί να θεωρηθεί ως θεσμός –όχι απλά ‘μάθημα’- 

ως προς την ταυτότητα και το ρόλο του εκπαιδευτικού που προϋποθέτει για την 

επιτυχή του εφαρμογή
12

 αν λάβουμε υπόψη την αναπτυξιακή προσέγγιση που 

υιοθετήθηκε από την Ομάδα ΣΕΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ιδιαίτερα από τη 

δεκαετία του ’80 και μετά, με έμφαση στη δια βίου ανάπτυξη.  

Με στόχο να κατανοήσουμε σαφέστερα τη διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα 

–διαγνωστικό και αναπτυξιακό- που παρουσιάσαμε πιο πάνω, καθώς και την 

αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός κριτικού και αναπτυξιακού μοντέλου, στο πλαίσιο του 

οποίου προωθείται η δια βίου μάθηση και ανάπτυξη που είναι προϋπόθεση για 

ευέλικτους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς προσανατολισμούς, θα συνεχίσουμε 

την παρούσα συζήτηση με την ανάλυση του όρου ‘επάγγελμα’. Έτσι θα μπορέσουμε  

να δούμε και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η υιοθέτηση αυτού του όρου στη 

δόμηση του εκπαιδευτικού και επαγγελματκού προσανατολισμού; Στο πλαίσιο μιας 

κριτικής προσέγγισης, άλλωστε, 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).  

 Ο όρος ‘επάγγελμα’, λοιπόν, μάλλον δεν είναι συμβατός με το όλο πλαίσιο 

των συζητήσεων και του προβληματισμού μας, γιατί αναφέρεται σε ένα και 

συγκεκριμένο τύπο εργασίας: σε μια στενή εξειδίκευση. Επιπλέον, η περιγραφή ενός 

επαγγέλματος στις σχετικές ‘επαγγελματικές μονογραφίες’ γίνεται κάτω από την 

επίδραση της κυρίαρχης ιδεολογίας που λειτουργεί στο πλαίσιο ενός διαγνωστικού 

μοντέλου επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και της γνώσης αλλά και της 

ιδεολογίας των ανθρώπων που συντάσσουν μια επαγγελματική μονογραφία, η οποία 

περιγράφει το τι ακριβώς θα κάνει ένας επαγγελματίας όπως ο μηχανικός, ο 

δάσκαλος, ο καλλιτέχνης, κ.ά.. Η ιδεολογία αυτή δείχνει να υποβαθμίζει –ή και να 

αγνοεί- ζητήματα όπως είναι η δυσκολία προβλέψεων, καθώς και το γεγονός ότι δεν 

μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι στο μέλλον δεν είναι δυνατόν να συμβούν απρόβλεπτοι 

συνδυασμοί προσόντων και/ή σπουδών, 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 

                                                 
12

  Αναλυτικά στο Κοσμίδου-Hardy, 1995α, 1997β.  
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υψηλή εξειδίκευση- χρειάζεται να χαρακτηρίζεται και από την προσπάθεια 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 

δια βίου, όρος απαραίτητος για την επαγγελματική του εξέλιξη.  

Η ρευστότητα της σημερινής κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας, οι 

απρόβλεπτες αλλαγές, παράγοντες που σχετίζονται με το ρυθμό της οικονομικής 

ανάπτυξης σε περιοχές μιας χώρας ή, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, διαφορές 

στις οικονομικές και πολιτικές επιλογές διαδοχικών κυβερνήσεων, λαμβάνοντας 

βεβαίως υπόψη και το ζήτημα αποπαραδοσιοποίησης της πολιτικής, κορεσμός ή και 

εξαφάνιση επαγγελμάτων που κάποτε φαίνονταν να έχουν υψηλή ζήτηση και 

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 έρευνες
13

) οι προβλέψεις δεν είναι καθόλου ασφαλείς
14

, 

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 εργασία
15

. 

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 αγοράς εργασίας, αλλά και προς την επώδυνη έως και τραυματική 

εμπειρία της σύντομης ή και μακροχρόνιας ανεργίας
16

.  

Συνεπώς, η λογική του ενός και μόνον προσανατολισμού σε εξειδικευμένα 

επαγγελματκά 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 

επαγγελαμτικής 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 

                                                 
13

  Βλ., για παράδειγμα, Ducray 1982, Ψαχαρόπουλος και Καζαμίας 1985, Κοσμίδου-Hardy 

1993.  
14

  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.).  
15

  Βλ. σχετικά και Κοσμίδου-Hardy 1993, 2000, 2004, Σκαύδη 1996.  
16

  Στο θέμα της ανεργίας και παιδείας αναφερόμαστε στο Κοσμίδου-Hardy, 1997γ.  
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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 επάγγελμα, ή μάλλον διοχετεύονται σε 

ειδικότητες ή 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’ τους
17

, μάλλον αγνοεί τη λειτουργία παραγόντων –οικογενειακών, 

κοινωνικών, πολιτισμικών- οι οποίοι επιδρούν καταλυτικά στην ανάπτυξή τους. Έχει 

υποστηριχτεί, μάλιστα, το επιχείρημα
18

 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.  

 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. 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 διαδιακασίες 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 θεωρτικές δηλώσεις για σκοπούς και στόχους του σχολείου που σχετίζονται 

και με την άμβλυνση των κοινωνικών ανιστοτήτων. 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 Σχολικού –ή 

Εκπαιδευτικού- Επαγγελματικού Προσανατολισμού και κανείς δεν νομιμοποιείται να 

                                                 
17

  Μια κριτική ανάλυση του θέματος αυτού παρουσιάζουμε στο Κοσμίδου-Hardy, 1994/2004.  
18

  Sofer, 1974.  
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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 

διαθετει 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 κριικού αναπτυξιακού μοντέλου 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.  

Κλείνοντας το υποκεφάλαιο αυτό, ωστόσο, 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 εργασίας
19

. Η 

αναλυτική συζήτηση σχετικά με το θέμα δεν είναι δυνατή στο πλαίσιο της εισήγησης 

αυτής. Επιγραμματικά και μόνον μπορούμε να αναφέρουμε ότι η μετάβαση από το 

διαχωρισμό της εργασίας
20

 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).  

Για πρώτη φορά στην ιστορία ο Λούθηρος κάνει χρήση του όρου beruf –στα 

Αγγλικά ‘calling’, δηλαδή ‘κάλεσμα’- για να δηλώσει το επάγγελμα, μεταφράζοντας 

από τη Βίβλο: καινούργιος όρος, λοιπόν, καινούργια ιδέα, καινούργια 

πραγματικότητα! Η ετυμολογία του όρου στα Ελληνικά προέρχεται από το ρ. 

‘επαγγέλλω/επαγγέλλομαι’ που σημαίνει ‘υπόσχομαι’, ‘επαγγελία’ σημαίνει  

‘υπόσχεση’ και συνειρμικά έρχεται στο νου ‘η γη της επαγγελίας’: δηλαδή, η ‘γη’ την 

οποία υποσχέθηκε ο Θεός στους εκλεκτούς του, η εύφορη και πλούσια γη!  

Ο Καλβίνος θα υποστηρίξει ότι η επαγγλματική εργασία βοηθάει στη 

λειτουργία του θαυμαστά οργανωμένου κόσμου από το Θεό ώστε να υπηρετεί την 

ωφελιμότητα του ανθρώπινου γένους. Κυρίαρχο είναι το δόγμα της προκαθορισμένης 

                                                 
19

  Βλ. σχετικά και Anthony, 1977.  
20

  Στο θέμα των λειτουργιών της εργασίας, καθώς και στο ζήτημα ‘ανεργίας και παιδείας’ 

αναφερόμαστε στο Κοσμίδου-Hardy 1997δ.  
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επιλογής, σύμφωνα με το οποίο ο Θεός έχει αποφασίσει από πριν για τον καθένα αν 

είναι εκλεκτός ή καταδικασμέος χωρίς να είναι δυνατή η διάκριση αυτή από τους 

ίδιους τους ανθρώπους. Αγωνιώδες ήταν, μάλιστα, το ερώτημα αν ανήκε κανείς 

στους εκλεκτούς.  

Η προσήλωση και η σκληρή δουλειά σε ένα επάγγελμα εκφράζει αρετή και 

προκοπή. Εδώ βρίσκονται και οι ρίζες του ‘επαγγελματικου καθήκοντος’ 

χαρακτηριστικού της ηθικής του καπιταλισμού. Χρειάστηκε η αντιμετώπιση της 

εργασίας ως αυτοσκοπού, ως κλήσης (calling) από το Θεό, για να δοθεί ώθηση στην 

ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας. Αυτό βέβαια ήταν ένα προϊόν μακράς 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που βοηθήθηκε από συγκεκριμένες θρησκευτικές 

αντιλήψεις.  

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη την παράδοση αυτή που ίσχυσε για τόσα 

χρόνια, μπορεί κανείς να αντιληφθεί τη δυσκολία του ανθρώπου να αλλάξει οπτική 

ως προς τη θεώρηση του όρου ‘επάγγελμα’. Ενδεικτικά και μόνον ερωτήματα ως 

προς το ζήτημα αυτό είναι τα εξής:  

 Πώς, ξαφνικά, να ξεχάσει κανείς το ‘κάλεσμα’, την ‘υπόσχεση’ για τη ‘γη 

της επαγγελίας’;  

 Πώς να μην αισθάνεται ότι δεν ανήκει στους ‘εκλεκτούς’, όταν δεν είναι 

προορισμένος για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα;  

 Πόσο εύκολο είναι να μην αισθάνεται ότι ανήκει στους 

‘καταδικασμένους’;  

 Αν η προσήλωση σε ένα επάγγελμα εκφράζει ‘αρετή’ και ‘προκοπή’, πώς 

να μην αισθάνεται ‘στιγματισμένος’, όταν δεν του διατίθεται πλέον ένα 

πεδίο, ένα επάγγελμα για να εκφράσει την όποια αρετή διαθέτει;  

 Πώς να πειστεί ότι η ‘εξελικτική διαδοχή εργασιακών εμπειριών’ κατά την 

πορεία του χρόνου συνδέεται με τη δική του αναπτυξιακή πορεία στο 

ταξίδι της ζωής, μέσα από την ενασχόλησή του με ένα είδος –ή είδη- 

εργασίας που δίνει νόημα και ικανοποίηση στη ζωή του ή ότι, αντίθετα, δεν 

σχετίζεται με αποσπασματικά είδη εργασίας τα οποία θα κληθεί να 

υπηρετήσει για να είναι απλά ‘απασχολήσιμος’ και όχι ‘εκλεκτός’;  

 

 

5. Συμπεράσματα και Προτάσεις 

5.1. Ως προς τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό 

 Σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, αβεβαιότητα, αλλαγές και 

μεταβάσεις η οργάνωση του επαγγελματικού μέλλοντος προϋποθέτει την ανάπτυξη 

κριτικής αυτογνωσίας και κοινωνιογνωσίας. Πιο συγκεκριμένα, προϋποθέτει: 

 Θετική αυτοαντίληψη, υψηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση έτσι, ώστε να 

έχει κανείς αίσθηση εσωτερικής  ασφάλειας που θα του επιτρέπει να γίνεται 

ευέλικτος στο πλαίσιο μιας πραγματικότητας όπου ‘τα πάντα ρει’, ανοιχτός στο 

διαφορετικό με μια αίσθηση κοσμοπολίτικη, ικανός να προσαρμόζεται κριτικά και 

δυναμικά στις αλλαγές και σε νέα δεδομένα και να μην αυτοπεριορίζεται σε μια 

ταυτότητα του ‘μονοδιάστατου’ ανθρώπου, ικανός επίσης να μεταφέρει και να 

εφαρμόζει σε ποικιλία πλαισίων ζωής και εργασίας τη γνώση, τις ικανότητες και 

τις δεξιότητες που αναπτύσσει μέσα από μια διάθεση να αναπτύσσεται και να 

μαθαίνει δια βίου.  

 Ανάπτυξη των ικανοτήτων και άσκηση των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για 

την επιβίωση, καθώς και την εξασφάλιση ποιοτικών και περισσότερων 
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προσόντων.  Τέτοιες ενδεικτικές ικανότητες
21

 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, αποτελεσματικότητας και δικτύωσης
22

.  

 Αυτές οι ιδιότητες –ή στάσεις ζωής- 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 επιχειρήσεων
23

- 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.  

Ο όρος ‘επένδυση’ στον άνθρωπο δεν είναι, βεβαίως, αυτός που μας εκφράζει 

ιδεολογικά. Δεν θεωρούμε ηθικό να στηρίζουμε την ανάπτυξη του ανθρώπου με βάση 

οικονομικούς όρους. Για μας στόχος της παιδείας είναι ο άνθρωπος, η προσωπική του 

ανάπτυξη, η στήριξή του για να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί στη διάρκεια του 

υπαρξιακού του ταξιδιού μέσα από μια πορεία δια βίου μάθησης και ανάπτυξης, κατά 

την οποία ‘γηράσκει δ’ αεί πολλά διδασκόμενος’ μα, πάνω απ’ όλα, διδάσκεται και 

ερευνά την αξία του ‘γνώθι σ’ αυτόν’.  

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 

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. 

 Ο Charles Handy (1990), από το χώρο της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Λονδίνου, αναφερόμενος στο σημερινό εργαζόμενο άνθρωπο και υποστηρίζοντας 

ότι αυτός πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή και δυναμική, γνήσια παιδευτική διαδικασία 

                                                 
21

  Αναλυτικότερα αναφερόμαστε και στο Κοσμίδου-Hardy 1997β, 1999, 2002α, 2004α, β.  
22

  Αναλυτικά στο Κοσμίδου-Hardy, 2002α. 
23

  Βλ., για παράδειγμα, Laurent 1986, Arthur et al 1989, Κοσμίδου-Hardy 1993.  
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μάθησης, αναφέρει ότι μάθηση δεν είναι το να ανακαλύπτουμε αυτό που οι άλλοι ήδη 

γνωρίζουν, αλλά το να λύνουμε τα προβλήματά μας μέσα από τη διαμόρφωση 

ερωτημάτων, την κριτική σκέψη, τη δοκιμή και τον πειραματισμό μέχρις ότου η λύση 

γίνει νέο μέρος της ζωής μας, ενώ θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε ενεργά.  

 

 

5.2. Ως προς το ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

α. Εκπαιδευτικές Μετα - ρυθμίσεις: Ποιες οι Αιτίες ; 

 

 Αναφέραμε ήδη στην παρούσα εισήγηση ότι, στο πλαίσιο ενός Κριτικού, 

Αναπτυξιακού Μοντέλου Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι 

στόχοι και οι δραστηριότητες της Μετάβασης  εμπλέκουν διαδικασίες γενικότερης 

ανάπτυξης του ατόμου. Με την έννοια αυτή, ο στόχος της Μετάβασης πρέπει να γίνει 

κεντρικός εκπαιδευτικός στόχος και δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αποτελεσματικά 

αν περιορίζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικού και επαγγελματικού 

προσανατολισμού (ΣΕΠ) μόνον, γιατί, άλλωστε, ο χωρόχρονος του ΣΕΠ στο σχολικό 

πρόγραμμα είναι πράγματι συρρικνωμένος. Τα προγράμματα αυτά χρειάζεται να 

λειτουργούν στο πλαίσιο ενός σχολείου με κοινωνικά κριτικό προσανατολισμό 

(Κοσμίδου-Hardy et al 1992) και να υποστηρίζονται από στόχους και δραστηριότητες 

της γενικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας, στόχος της οποίας δεν μπορεί και δεν 

πρέπει να είναι η στενή ενασχόληση με την ‘παράδοση της ύλης’ συγκεκριμένων 

γνωστικών αντικειμένων. Η  ‘ύλη’ αυτή πρέπει να εμπλουτίζεται διαθεματικά, να 

στηρίζεται σε διεπιστημονική βάση
24

 και σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. 

Στόχος όλων των μαθημάτων και των εκπαιδευτικών διαδικασιών πρέπει να είναι η 

ολική ανάπτυξη των νέων δια βίου και για την υλοποίηση του στόχου αυτού 

χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο μοντέλο Κριτικής Παιδαγωγικής ή Αγωγής στο 

σχολείο.  

Αν εξετάσει κανείς τις εξελίξεις στο πλαίσιο εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων 

σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα διαπιστώσει αλλαγές που τείνουν προς 

αυτή την κατεύθυνση. Οι αλλαγές που συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο 

επίπεδο, όπου οι δραστηριότητες διδασκαλίας – μάθησης και αξιολόγησης 

χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια προώθησης της ολικής ανάπτυξης του 

ατόμου
25

, σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού, δίνουν έμφαση:  

 στην προσωπική, ολική και δια βίου ανάπτυξη, καθώς και στην ανάπτυξη 

προσωπικών / διαπροσωπικών ικανοτήτων,  

 στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται 

για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων,  

 σε ερευνητικές δεξιότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με τον 

αλφαβητισμό (literacy) ή την Αγωγή στην Πληροφορική Τεχνολογία και 

στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μedia Education),  

 στις δεξιότητες Mετάβασης γενικότερα.  

Σημαντικό στοιχείο στην προώθηση τέτοιων στόχων αποτελεί και το γεγονός 

ότι προωθούνται σύγχρονες προσεγγίσεις που χαρακτηρίζονται από την τάση για 

ολική αξιολόγηση και ποικιλία μεθόδων αξιολόγησης (σχ. 10) που να μπορούν 

                                                 
24

  Πρόσφατα μάλιστα εκπονήσαμε τη μελέτη για τη διάχυση των στόχων και δραστηριοτήτων 

ΣΥΠ μέσα από όλα τα μαθήματ του Λυκείου και ελπίζουμε ότι τέτοιες προσεγγίσεις θα προωθηθούν 

και θα εφαρμοστούν στην πράξη και δεν θα μείνουν στο επίπεδο της μελέτης. 
25

  Αναλυτικότερα το ζήτημα αυτό εκθέσαμε σε εισήγηση που πραγματοποιήθηκε στο 

Cambridge το Φεβρουάριο του 2001 (Kosmidou-Hardy and Hardy, 2001). 
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πράγματι να αξιολογούν στόχους και δεξιότητες όπως είναι αυτές στις οποίες 

αναφερθήκαμε παραπάνω.  

 

ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 

Ενδεικτικά βασικά στοιχεία 

 Αξιολόγηση Σκοπών / Στόχων 

 Αξιολόγηση προηγούμενων γνώσεων 

 Αξιολόγηση Δεξιοτήτων:    α)  Προσωπικών 

                      β)  Διαπροσωπικών 

 Συμμετοχή του μαθητή ή του εκπαιδευόμενου 

(Αυτοαξιολόγηση / Αλληλοαξιολόγηση) 

Ποικιλία Μεθόδων: (π.χ.  Προφορική, Πολυμέσα, Δημοσιεύσεις,                                                      

Παρουσίαση εργασιών σε ποικιλία ακροατηρίου, κ.ά.) 

Σχήμα 10. 

 

Οι αλλαγές στις οποίες αναφερθήκαμε οφείλονται ως ένα βαθμό στην κίνηση 

που στοχεύει στην ποιοτική αξιολόγηση και στην ανάπτυξη της ποιότητας στην 

εκπαίδευση. Σχηματικά, οι βασικότερες αιτίες για την κίνηση αυτή, σε σχέση με τις 

αλλαγές της εποχής μας, παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

    

 

 
 Η ζωή σε κοινωνίες με αυξημένους κινδύνους  

(Risk societies)  

 

 Η αυξημένη και ‘κατασκευασμένη’   Aβεβαιότητα  

  

 Μεταβάσεις με Ρίσκο 

 

 Η λήψη αποφάσεων σε ‘μοιραίες στιγμές’ 

 

 Η προσωπική ανάπτυξη ως όρος για δυναμικές  

 Μεταβάσεις & Αποφάσεις  

 

 Η  απαίτηση για το Ολικά Μορφωμένο Άτομο 

 

 Η συνειδητοποίηση της αξίας του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου 

 

 Η σημασία της επένδυσης στον Άνθρωπο 

 

Σχήμα 11. 

 

Γιατί, όμως, επιδιώκουμε σήμερα την ανάπτυξη της ποιότητας στην 

εκπαίδευση, όταν η εκπαιδευτική λειτουργία θα έπρεπε να θεωρείται ως κοινωνικό 

αγαθό; Γιατί θυμηθήκαμε σήμερα το Σωκράτη είτε ως όνομα του μεγάλου 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ για την παιδεία, είτε το «γνώθι σ’αυτόν» 

και το «γηράσκω δ’αεί πολλά διδασκόμενος» και τη διαβίου παιδεία; Μήπως γιατί 

έχει γίνει πλέον συνείδηση ότι μια κοινωνία, ένα σύστημα, για να είναι υγιές πρέπει 

να  στηρίζεται σε ανθρώπινα ‘υποσυστήματα’ που έχουν υψηλό επίπεδο παιδείας και 

μόρφωσης; Το τελευταίο ερώτημα είναι μάλλον ρητορικό. Αποτελεί παράλληλα μια 
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προβληματική που πρέπει να απασχολήσει τους έχοντες άμεση ευθύνη για τα 

πολιτικά  δρώμενα χωρίς να απαλλάσσει, ωστόσο, το κάθε πολιτικό δρων 

υποκείμενο, την κάθε ανθρώπινη μονάδα, από το προσωπικό μερίδιο  ευθύνης
26

.  

 Το επικρατέστερο επιχείρημα, πάντως, που είναι απάντηση ‘ρεαλιστική’ στα 

παραπάνω ερωτήματα είναι μάλλον διαφορετικό. Φαίνεται δηλαδή ότι, στην εποχή 

κατά την οποία στο πλαίσιο της ολικής ποιότητας (total quality) στο χώρο της 

εργασίας έχει γίνει σαφής ο σημαντικός ρόλος του ανθρωπίνου κεφαλαίου, 

συνειδητοποιείται περισσότερο η αξία του ‘κεφαλαίου’ αυτού παρόλο που ο ρόλος 

του είχε επισημανθεί ήδη από τον Σουλτς μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

(Γαλανουδάκη, Κοσμίδου-Hardy et al, 1993). Έτσι, λοιπόν, η εκπαίδευση και οι 

πρακτικές της έγιναν και θα γίνονται περισσότερο το επίκεντρο αναλύσεων. Σχετικά 

πρόσφατο παράδειγμα είναι η Στρατηγική της Λισσαβόνας (2.000), στο πλαίσιο της 

οποίας αποφασίστηκε η «επένδυση στη γνώση και στον άνθρωπο» με βασικό στόχο –

ανάμεσα σε άλλους, όπως π.χ. είναι η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής- να γίνει 

πράγματι ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή οικονομία.   

Είναι γνωστό
27

 πλέον ότι, για να μπορεί μια επιχείρηση ή ένας εργασιακός 

οργανισμός να επιβιώνει και να γίνεται ανταγωνιστικός, πρέπει να στηρίζεται σε 

ανθρώπινο δυναμικό που είναι ευέλικτο και έχει τη γνώση και τις δεξιότητες για 

τέτοιο σκοπό. Για παράδειγμα, μερικές από αυτές τις δεξιότητες σύμφωνα με 

σχετικές έρευνες
28

 είναι: 

 Φιλοδοξία και Ενεργητικότητα 

 Υψηλό δυναμικό 

 Δημιουργικότητα 

 Αυτοπεποίθηση 

 Ικανότητα για την επίτευξη στόχων με ανάληψη ρίσκου  

 Δεξιότητες στις  διαπροσωπικές σχέσεις και στην επικοινωνία 

Είναι γνωστό επίσης (ό.π) ότι η εκπαίδευση σχετίζεται άμεσα με την 

παραγωγή και οι προσδοκίες από τον κόσμο της εργοδοσίας, αλλά και από το μέσο 

πολίτη γενικότερα, είναι να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στην 

προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει αποτελεσματικά την 

αγορά εργασίας. Σήμερα αυτό που στην ουσία φαίνεται να ζητείται στην αγορά 

εργασίας είναι ακριβώς η γνώση και οι δεξιότητες που σχετίζονται με την προσωπική 

και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου, ιδιότητες  που απαιτούν υψηλού βαθμού 

αυτογνωσία και κοινωνιογνωσία και, επομένως, υψηλού επιπέδου παιδεία. Οι 

αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις, λοιπόν, στις οποίες αναφερθήκαμε περιληπτικά 

συνεπάγονται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και στο πλαίσιο των υπηρεσιών 

Εκπαιδευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Θα αναφερθούμε, λοιπόν, 

σύντομα σε ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για τις μεταρρυθμίσεις αυτές. 

 

β. Προσανατολισμοί για τον ΣΕΠ και την παιδεία: 

 

Από τη συζήτηση που προηγήθηκε διαφαίνεται ότι αυτό που απαιτείται 

σήμερα είναι ένα Κριτικό, Αναπτυξιακό Μοντέλο Εκπαιδευτικού και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και Αγωγής γενικότερα. Οι στόχοι και οι 

υπηρεσίες Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΣΥΠ) χρειάζεται να στηρίζονται και 

να προωθηθούνται από το όλο πλέγμα της εκπαίδευσης και να μη λειτουργούν στο 

                                                 
26

  Για το ζήτημα της ευθύνης βλ. Barnes, 2000.  
27

  Βλ. σχετικά και Κοσμίδου-Hardy, 1993. 
28

  Βλ., για παράδειγμα, Laurent 1986, Κοσμίδου-Hardy 1993 , 1996β.  
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περιθώριο προγραμμάτων ΣΥΠ στο σχολείο ή και στο πλαίσο ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων κατάρτισης.  

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να οργανώνονται, για να δίνουν κατά 

διαστήματα συμπληρωματικές, ή και εξειδικευμένες γνώσεις και πληροφορίες σε μια 

προσπάθεια διαβίου στήριξης του ατόμου –όπως και του προσωπικού- που 

κατευθύνεται προς την ανάπτυξη. Δεν μπορούν, όμως, να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, 

προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αν δεν έχει προηγηθεί η αντίστοιχη αγωγή, 

ώστε το άτομο να κατανοήσει την αναγκαιότητα της διαβίου και ολικής ανάπτυξης 

και να αναπτύξει τις κατάλληλες στάσεις και δεξιότητες ζωής. Χρειάζεται, λοιπόν, 

αλλαγή οπτικής στο θέμα αυτό, συντονισμός των υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και 

εκείνων του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΚΕΠ
29

 ειδικότερα με στόχο την 

πράγματι ολική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των ατόμων που σήμερα είναι 

ζητούμενο.  Μέσα από τέτοιου είδους ανάπτυξη θα μπορούν να αντιμετωπίζουν κάθε 

μορφή αβεβαιότητας (κατασκευασμένης ή μη) και να αναλαμβάνουν το ρίσκο που 

συνεπάγονται οι ποικίλες μεταβάσεις και οι πολύπλοκες αποφάσεις, στηριγμένοι στη 

σταθερή βάση που εξασφαλίζει η Κριτική Αυτογνωσία και Κοινωνιογνωσία.  

Αν, όμως, ζητούμενο στη σημερινή εποχή είναι η ολική ανάπτυξη του 

ανθρώπου, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα στηριγμένος σε 

υψηλού βαθμού και κριτική αυτογνωσία, αλλά και κοινωνιογνωσία, τότε θα πρέπει 

να μας απασχολήσουν σοβαρά δύο ζητήματα Το πρώτο αφορά στις διαδικασίες ΣΥΠ 

και το μοντέλο στο οποίο στηρίζονται αυτές. Η Συμβουλευτική και ο ΣΕΠ μπορούν 

πράγματι να προωθήσουν την ολική ανάπτυξη του ατόμου, όπως την οριοθετήσαμε 

στην εισήγηση αυτή, αν στηρίζονται σε ένα μοντέλο Κριτικό, Αναπτυξιακό. Στο 

πλαίσιο αυτό δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε την επαγγελματική ανάπτυξη του 

ατόμου από τη γενικότερη ανάπτυξή του. Η επαγγελματική ανάπτυξη σχετίζεται 

άμεσα με την προσωπική ανάπτυξη και χρειάζεται να ξεκινήσει έγκαιρα και 

μεθοδικά. Θεσμικά χρειάζεται να ξεκινήσει από το Δημοτικό σχολείο ακόμη, ενώ 

απαραίτητη είναι η στρατηγική διάχυση των στόχων και διαδικασιών ΣΥΠ μέσα από 

όλα τα μαθήματα του σχολείου.  

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στο λειτουργό ΣΥΠ στο πλαίσιο του σχολείου. Οι 

στόχοι και οι διαδικασίες ΣΥΠ πρέπει να στηρίζονται και να προωθούνται από το όλο 

πλαίσιο της εκπαίδευσης όπου και ο γνήσιος δάσκαλος χρειάζεται να αναλάβει ρόλο 

συμβούλου με την έννοια της Συμβουλευτικής που προωθεί την ανάπτυξη. Άλλωστε, 

με την ευρύτερη όσο και σύγχρονη έννοια του όρου αγωγή, ο σύμβουλος που δεν 

περιορίζεται στα στενά όρια ενός διαγνωστικού, κατευθυντικού μοντέλου στη 

Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ασκεί αγωγή, ενώ ο 

δάσκαλος της με φρόνηση πράξης είναι σύμβουλος, εφόσον η αγωγή σχετίζεται με 

την ανάπτυξη (Κοσμίδου-Hardy 1996δ, 1997β, γ). 

Για να μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της Μετάβασης αποτελεσματικά, 

χρειάζεται να προωθείται μέσα από την όλη εκπαιδευτική διαδικασία και με τις 

προσπάθειες όλων των εκπαιδευτικών λειτουργών που μπορούν, με μια σύγχρονη και 

γνήσια εκπαιδευτική οπτική, να αναλάβουν ρόλο συμβούλων (Κοσμίδου-Hardy 

                                                 
29

  Στο σημείο αυτό θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε ότι το ΕΚΕΠ, στο πλαίσιο 

προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ έχει ξεκινήσει τη συγγραφή Οδηγών Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού 

με ομάδα-στόχο στελέχη της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Ελπίζουμε ότι το έργο αυτό, το οποίο 

–εκπροσωπώντας το Π.Ι.- στηρίζουμε ως εμπειρογνώμονες με την εκπρόσωπο του Υπουργείου 

Εργασίας κ. Α. Μπούκα, θα αποτελέσει μια καλή βάση για το χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας.  
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1998) στο πλαίσιο ενός μοντέλου Κριτικής Παιδαγωγικής / Αγωγής
30

 που έχει στόχο 

την ανάπτυξη. Η Συμβουλευτική και ο ΣΕΠ δεν είναι σίγουρα ‘υπόθεση ειδίκευσης’ 

(Kosmidou 1991, Κοσμίδου-Hardy 1997β): του καθηγητή ΣΕΠ δηλαδή ως καθηγητή 

ξεχωριστής ειδίκευσης. Ειδίκευση τέτοια καταρχήν δεν υπάρχει σε επίπεδο 

προπτυχιακό και, άλλωστε, σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις στο ζήτημα αυτό οι 

διαδικασίες ΣΥΠ πρέπει να είναι ενσωματωμένες μέσα στο σχολικό πρόγραμμα αν 

θέλουμε πράγματι να είναι αποτελεσματικές.  

Ο ‘επιτυχημένος καθηγητής ΣΕΠ’ (ό.π.), λοιπόν, είναι στην ουσία καθηγητής 

οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου. Διακρίνεται από άλλους συναδέλφους του 

στο ότι αντιμετωπίζει τη διδασκαλία με την υπευθυνότητα που αναλογεί στο ρόλο 

του ως παιδαγωγού που δεν έχει περιορίσει τον εαυτό του σ’εκείνον του διανομέα 

‘γνώσης’ (Κοσμίδου 1989α, Kosmidou 1991, Κοσμίδου-Hardy 1997α,β,γ). To ότι 

δέχεται να αναλάβει τον ΣΕΠ δείχνει σε μεγάλο βαθμό ότι επιδιώκει να προσεγγίσει 

το μαθητή με τρόπο που αρμόζει στη γνήσια εκπαιδευτική διαδικασία βοηθούμενος 

από το πλαίσιο του ΣΕΠ όπου αναγνωρίζονται σαφώς
31

 στόχοι όπως αυτοί της 

Αυτογνωσίας, της Μετάβασης της Πληροφόρησης και της Λήψης Απόφασης, με 

διαδικασίες υλοποίησης μάλιστα μιας πιο σύγχρονης παιδαγωγικής αντίληψης. Ο 

καθηγητής μέσα από το ‘μάθημα’ του ΣΕΠ, όταν το αναλαμβάνει οικειοθελώς
32

 και 

με υπευθυνότητα, είναι ο καθηγητής-σύμβουλος που στο πρόσφατο παρελθόν 

επιχείρησε να προωθήσει το ΥΠΕΠΘ και το Π.Ι. μέσα από τα σεμινάρια πεντάμηνης 

επιμόρφωσης στο πλαίσιο των οποίων δόθηκε έμφαση στην προσωπική του ανάπτυξη 

και στη βιωματική προσέγγιση
33

. Αυτός ο καθηγητής-σύμβουλος, όμως, είναι 

δάσκαλος οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου. Το ζήτημα είναι αν θεωρούμε ότι 

μόνον από αυτούς τους ειδικά επιμορφωμένους καθηγητές-συμβούλους προσδοκούμε 

ότι θα προωθηθεί η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.  

Στο πλαίσιο σχετικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος με βασικούς φορείς το Π.Ι 

και το ΥΠΕΠΘ, ένα `υποέργο` ήταν η ανάπτυξη σχολικών εγχειριδίων ΣΥΠ. Τη 

μελέτη για τη διάχυση των στόχων και λειτουργιών ΣΥΠ εκπονήσαμε εμείς. H 

διάχυση αυτή προέβλεπε την υλοποίηση δύο-τριών ενοτήτων στο πλαίσιο κάθε 

σχολικού μαθήματος. Το έργο αυτό δεν υλοποιήθηκε ακόμη και η μελέτη βρίσκεται 

στο αρχείο. Θα ήταν πράγματι δημιουργικό να εφαρμοστεί –έστω και πιλοτικά- στο 

μέλλον. Σε μια τέτοια περίπτωση, βέβαια, ένα ερώτημα που τίθεται σχετίζεται με την 

ταυτότητα αυτών που θα κληθούν να υλοποιήσουν στην πράξη το έργο. Η υλοποίηση 

δραστηριοτήτων ΣΥΠ δεν είναι εύκολή υπόθεση αν ο εκπαιδευτικός που θα κληθεί 

για τέτοιο ρόλο δεν έχει τη γνώση που απαιτείται. Άλλωστε, δεν μπορεί κανείς να 

προσδοκά ότι, μόνον για δύο-τρεις ενότητες ΣΥΠ που θα μπορούσαν να ενταχθούν 

στο σχολικό εγχειρίδιο για κάθε σχολικό μάθημα, ο εκπαιδευτικός αυτός θα έμπαινε 

σε μια άλλη λογική για να πραγματώσει στόχους και διαδικασίες που στην υπόλοιπη 

διδακτική προσέγγιση του ‘δικού του’ γνωστικού αντικειμένου δεν εφαρμόζει. 

Μάλλον, λοιπόν, απαιτείται μια άλλη προσέγγιση του εκπαιδευτικού στη 

διδακτική/μαθησιακή συνάντηση γενικότερα.  

                                                 
30

  Παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κοσμίδου-Hardy και Μαρμαρινός 1997, Κοσμίδου-Hardy 

2000β. 
31

  Και στο νόμο πλαίσιο 1566/85 αναγνωρίζονται αντίστοιχοι στόχοι, αλλά συνήθως μένουν 

στο επίπεδο θεωρητικής ανακοίνωσης, ενώ ο μέσος καθηγητής συνήθως δεν τους γνωρίζει, έστω ως 

εκπαιδευτική πρόβλεψη.  
32

  Συχνά του ανατίθεται για συμπλήρωση ωραρίου από ανθρώπους της διοίκησης που δεν έχουν 

την ενημέρωση η οποία απαιτείται για το αντικείμενο αυτό. Είναι ένα από τα προβλήματα του ΣΕΠ 

που δεν προωθούν την υλοποίηση των στόχων του στην πράξη. Περισσότερα για τα προβλήματα αυτά 

στο Κοσμίδου-Hardy 1995α. 
33

  Το έργο αυτό έγινε με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.  
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Βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική προετοιμασία των νέων για το 

ρευστό παρόν και το αβέβαιο μέλλον είναι η ύπαρξη του δασκάλου-συμβούλου 

εκείνου, ο οποίος θα είναι σε θέση να αναλάβει τέτοιο έργο και απαραίτητος όρος για 

κάτι τέτοιο είναι η δική του προσωπική ανάπτυξη δια βίου.  

 Σε σχετικές μας έρευνες  και εργασίες
34

 έχει φανεί η σπουδαιότητα της 

προσωπικότητας, της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού (ή 

της κριτικής αυτογνωσίας και κοινωνιογνωσίας του) για την αντίστοιχη ανάπτυξη 

των μαθητών/τριών, καθώς και για την ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος. 

Σύμφωνα με τις έρευνες που πραγματοποιήσαμε στην πράξη για τον επιτυχημένο 

καθηγητή ΣΕΠ και, γενικότερα, το δάσκαλο και τη δασκάλα της πράξης (Κosmidou 

1991b), οι βασικές  ιδιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν τέτοιο δάσκαλο ή 

δασκάλα της πράξης (βλ. σχ. 13) σχετίζονται με τη δική του Αυτογνωσία και 

Κοινωνιογνωσία.   

Σύμφωνα με έρευνές μας, επίσης, στην πράξη και στη διεθνή σχετική 

βιβλιογραφία, παρόμοια είναι και τα γνωρίσματα που πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα 

γνήσιο σύμβουλο (Κοσμίδου-Hardy 1996β, 1997α). Τα γνωρίσματα αυτά προωθούμε 

στηριγμένοι σε μοντέλο Κριτικής Αγωγής που έχουμε αναπτύξει για το σκοπό αυτό
35

.  

Στο πλαίσιο του μοντέλου μας αυτού δεν θεωρούμε τη διδασκαλία ως απλή 

Τεχνολογία, όπου η έμφαση δίνεται στις τεχνικές και στην ύλη, αλλά μάλλον ως 

Ηθική Πρακτική.  

 
          Σχήμα 12. 

 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας ως Ηθικής Πρακτικής η έμφαση είναι στο 

δάσκαλο ως πρόσωπο και στην προσωπική του ανάπτυξη που είναι  όρος βασικός και 

για την επαγγελματική του ανάπτυξη. Για την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου η 

ουσιαστική εκπαίδευση εκπαιδευτικών είναι αναγκαίο να δίνει έμφαση στην  

                                                 
34

  Κοσμίδου 1989α, Kosmidou-Hardy  1990, Κosmidou 1991a, 1991b, Κοσμίδου-Hardy 1991, 

1997α, 1997β, 1997γ, 1998) 
35

  To μοντέλο αυτό εκπονήσαμε ύστερα από σειρά ερευνών σε βάθος (Kosmidou 1991b, 

1996β,  2002α) και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, 

καταρχήν στο πλαίσιο του μαθήματος του ΣΕΠ. Στόχος βασικός αυτού του ερευνητικού έργου ήταν η 

διερεύνηση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν έναν επιτυχημένο καθηγητή ΣΥΠ και, γενικότερα, ενά 

γνήσιο τύπο δασκάλου, καθώς και η ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος με στόχους/άξονες 

κλειδιά την Κριτική Αυτογνωσία και την Πληροφόρηση ως Κοινωνιογνωσία (Self and Social 

Awareness). Η επιλογή του συγκεκριμένου μαθήματος έγινε κυρίως γιατί στο πλαίσο του ΣΕΠ 

αναγνωρίζεται σαφώς ως βασικός στόχος η Αυτογνωσία  και επίσης για το λόγο ότι τον ΣΕΠ 

αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. Επομένως, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν 

επιτυχημένο δάσκαλο ή δασκάλα αφορούν επίσης εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων (Kosmidou, 

1991). Tο μοντέλο μας, όμως, αυτο προωθήσαμε για την εκπαίδευση/ανάπτυξη εκπαιδευτικών κυρίως, 

όπως και συμβούλων (Κοσμίδου-Hardy 1997β, 1997γ, 1999, Κοσμίδου-Hardy και Μαρμαρινός 2000). 

 

H ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ως  ΗΘΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

πρόσωπο - διευκολυντή - ερευνητήπρόσωπο - διευκολυντή - ερευνητή

Έμφαση: στο δάσκαλο ως Έμφαση: στο δάσκαλο ως 

στην προσωπική & κοινωνική ανάπτυξηστην προσωπική & κοινωνική ανάπτυξη
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ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και όχι στην άσκησή τους να μάθουν με ακρίβεια πώς 

να διδάσκουν, γιατί το κύριο ‘εργαλείο’ που φέρνει ο δάσκαλός στη 

διδακτική/μαθησιακή συνάντηση είναι ο εαυτός του (Κοσμίδου-Hardy, ό.π.). Η 

διδακτική/μαθησιακή συνάντηση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γνήσια 

συμβουλευτική σχέση με στόχο την προώθηση της ψυχολογικής υγείας των μαθητών. 

Στην προώθηση της ιδέας αυτής δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο μοντέλο Κριτικής 

Εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που έχουμε αναπτύξει προωθώντας παράλληλα ένα 

σύγχρονο προφίλ του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία (professional). 

 
 

 

 

 Αναστοχαστικότητα 

 Αυθεντικότητα, Γνησιότητα 

 Ευελιξία & Δημιουργικότητα 

 Απελευθέρωση από στερεότυπα 

  Αισιοδοξία και Αίσθηση Χιούμορ 

 Αποδοχή & Σεβασμός Εαυτού/ Άλλων 

 Ικανότητα σε Επικοινωνία / Διάλογο 

 Ενδιαφέρον για την προώθηση της 

δια βίου προσωπικής ανάπτυξης  

 

 

 

 Οργάνωση δραστηριοτήτων για υπέρβαση 

του αναλυτικού προγράμματος 

Διεπιστημονική προσέγγιση γνώσης 

Κριτική αποδοχή διαφορετικότητας 

Σε βάθος ανάλυση της κοινωνικής 

πραγματικότητας 

Ικανότητα για κοινωνική δράση / ρίσκο 

Στρατηγική οργάνωση παρεμβάσεων για 

κοινωνική ανάπτυξη 

 

Σχήμα 13. 

  

 

 

 

 

 

 

γ. Μοντέλο Κριτικής Εκπαίδευσης /Αγωγής
36

:  

 Βασικές παράμετροι 

 

                                                 
36

  Χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό ως ευρύτερο του όρου ‘παιδαγωγική’, γιατί αναφέρεται και 

στην εκπαίδευση/ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτικών. Σε αντίθεση  με την παιδαγωγική, η 

επιστημονική περιοχή που ασχολείται με τη δική τους μάθηση και ανάπτυξη άρχισε να αναπτύσσεται 

μόλις τα τελευταία χρόνια. Ένας όρος που έχει χρησιμοποιηθεί στη χώρα μας που είναι επίσης 

ευρύτερος είναι ο όρος ‘ανθρωπαγωγική’ (Μαρκαντώνης 1990, Κοσμίδου-Hardy 1998, σ. 34). 
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Στη συζήτηση που προηγήθηκε αναφερθήκαμε στο μοντέλο Κριτικής 

Εκπαίδευσης/Αγωγής που προτείνουμε για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Βασικός όρος για την υλοποίηση του μοντέλου αυτού είναι η προσωπική και η 

κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όπως και των συμβούλων ΣΥΠ  

 

       ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΡΙΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ / ΑΓΩΓΗΣ 

 

 Στόχοι: Προσωπική  - Κοινωνική Ανάπτυξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 14. 

 

 Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής δεν είναι δυνατή η εκτενής ανάλυση του μοντέλου 

μας. Για τη συνολική ενημέρωση του ενδιαφερόμενου αναγνώστη θα παρουσιάσουμε 

σύντομα μόνον τις βασικές του παραμέτρους που στηρίζονται σε διεπιστημονική 

προσέγγιση με βάση κυρίως τα εξής επιστημονικά πεδία: . 

 τη Συμβουλευτική. Στόχος βασικός της Συμβουλευτικής είναι για μας το να 

βοηθηθεί το άτομο να επιτύχει μια εποικοδομητική αλλαγή στην 

προσωπικότητά του με κατεύθυνση προς τη συγκρότηση, τη μείωση 

εσωτερικών συγκρούσεων και τη χρησιμοποίηση περισσότερης ενέργειας για 

την ουσιαστική βελτίωση της ζωής του (αναλυτικά, στο Κοσμίδου-Hardy et al 

1996). Ο σύμβουλος και ο εκπαιδευτικός, ως σημαντικοί άλλοι των μαθητών, 

μπορούν να τους ενθαρρύνουν και να τους στηρίξουν στην προσπάθειά τους 

να μάθουν καλύτερα τον εαυτό τους και να τον αναπτύσσουν δημιουργικά 

διαβίου.   

Η ενημέρωση σχετικά με τη Συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει 

αποτελεσματικά τον εκπαιδευτικό όχι μόνον να αναπτύξει βασικές δεξιότητες  

Συμβουλευτικής (π.χ. ενεργό ακρόαση, ενσυναίσθηση, άνευ όρων σεβασμό, 

γνησιότητα), αλλά και γενικότερα να υιοθετήσει το ρόλο συμβούλου  στη 

διδακτική/μαθησιακή συνάντηση (Κοσμίδου-Hardy, 1998). Ένας τέτοιος 

ρόλος είναι απαραίτητος στο πλαίσιο της μάθησης και της προσωπικής 

ανάπτυξης των μαθητών και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά σε μια 

εκπαιδευτική κίνηση με κατεύθυνση την ‘Ψυχο-ανάπτυξη’ μάλλον παρά την 

‘Ψυχο-θεραπεία’ (Kosmidou, 1991), αφού η αγωγή σχετίζεται με την 

ανάπτυξη.  

 

 την Επικοινωνία –λεκτική και μη λεκτική- και ιδιαίτερα την Αγωγή στα 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Kosmidou 1991, Κοσμίδου-Hardy, 1996α, 

2001α, Kosmidou-Hardy 2001). Προωθούμε ένα ολικό μοντέλο επικοινωνίας, 

σύμφωνα με το οποίο –όπως είδαμε και στο πλαίσιο του στόχου της 

Πληροφόρησης ως Κριτικής Κοινωνιογνωσίας- επικοινωνία είναι η κοινωνική 

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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διάδραση μέσα από μηνύματα
37

. Έμφαση δίνεται στην κριτική ανάγνωση 

πληροφοριακών κειμένων, ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό στην εποχή της 

εικονικής επικοινωνίας (Κοσμίδου-Hardy 2001α, Kosmidou-Hardy 2001) και 

των ηλεκτρονικών κειμένων. Η κριτική ανάγνωση γίνεται διακειμενικά και όχι 

αποσπασματικά. Στηρίζεται στη σημειωτική ανάλυση και προωθεί μια 

αντιστασιακή, ριζοσπαστική ανάγνωση/αποδόμηση κειμένων που αποκαλύπτει 

τις προθέσεις του πομπού, και βοηθάει τον κριτικό αναγνώστη να μην 

επηρεάζεται από τον πομπό και να μη συμ-μορφώνεται άκριτα με τις βουλές 

του. 

Προωθούμε επίσης και τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Βασική προϋπόθεση 

για την ουσιαστική προώθηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας θεωρούμε 

την αλληλοκατανόηση, τον αυτοσεβασμό, τον αλληλοσεβασμό και την κριτική 

αποδοχή της διαφορετικότητας. Προωθούμε ακόμη την έννοια της 

Επικοινωνίας ως Παράστασης (Koσμίδου-Hardy, 1997γ, 2002β, Diamond 

1996). Άλλωστε, όπως είναι γνωστό στο χώρο των Πολιτισμικών Μελετών, 

της Επικοινωνίας και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, το πιο σημαντικό 

στοιχείο στην επικοινωνία είναι η παράσταση και όχι η μετάδοση και λήψη 

πληροφοριών.  

 

  την Έρευνα και ιδιαίτερα τη  Συνεργατική και Κριτική Ενεργό Έρευνα. Οι 

στόχοι της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης που προωθούνται μέσα από 

τα επιστημονικά πεδία της Συμβουλευτικής και της Επικοινωνίας 

υποβοηθούνται και υλοποιούνται στρατηγικά και μεθοδικότερα όταν 

στηρίζονται σε διαδικασίες ερευνητικές που αφορούν είτε τον εσωτερικό είτε 

τον εξωτερικό μας κόσμο, αν και δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς με 

ακρίβεια τα όρια του εσωτερικού και εξωτερικού. Μέσω της έρευνας, και 

ειδικότερα μέσα από τη Συνεργατική, Κριτική και Ενεργό Έρευνα (Κοσμίδου 

1989, Kosmidou 1991) προωθούμε την ιδέα του δασκάλου - συμβούλου και 

του δασκάλου – ερευνητή και παραγωγού γνώσης (Κοσμίδου 1989β, 

Κοσμίδου-Hardy και Μαρμαρινός 1994, Kosmidou et Marmarinοs 2001). Η 

υποβοήθηση του συμβούλου και του εκπαιδευτικού να βγει από το ρόλο του 

παθητικού καταναλωτή πληροφοριών και γνώσης και να αναλάβει ρόλο 

ενεργό στην παραγωγή της, μέσα από την εκπόνηση ερευνητικών 

προγραμμάτων, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αυτοαξιολόγησή του, 

στην προσωπική και στην επαγγελματική του ανάπτυξη (ό.π.), αλλά και στη 

γενικότερη αναβάθμιση του εκπαιδευτκού/κοινωνικού του ρόλου. 

Μέσα από τη διεπιστημονική αυτή προσέγγιση προωθούμε  ένα σύγχρονο 

επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτικού ως: 

 Συμβούλου
38

 (counsellor) ο οποίος στηρίζει την ψυχολογική ανάπτυξη 

των μαθητών, 

 Επικοινωνού (communicator) γνώσης, υγιών στάσεων, αξιών και 

προτύπων -μέσα από ένα ολικό μοντέλο επικοινωνίας,  

 Ερευνητή και παραγωγού γνώσης, μέσα από την ερευνητική προσέγγιση 

της Κριτικής και Ενεργού Έρευνας.  

 

                                                 
37

  Κοσμίδου-Hardy 1996α, Fiske 1982. 
38

  Αναλυτικά στο Κοσμίδου-Hardy 1998, 2004α. 
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Για την ανάπτυξη αυτού του επαγγελματικού του προφίλ υπάρχουν βασικοί 

άξονες στο μοντέλο μας στο πλάισιο των οποίων  ο εκπαιδευτικός, όπως και ο 

σύμβουλος, είναι αναγκαίο να:  

 

1) αναγνωρίζει: τη διαλεκτική  σχέση ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη. Αυτό 

σημαίνει ότι χρειάζεται να συνειδητοποιεί την προσωπική του/της θεωρία, να 

τη βλέπει κριτικά και να την εμπλουτίζει διεπιστημονικά, αλλά και να αναλύει 

κριτικά τη διδακτική πράξη στην οποία εμπλέκεται, ώστε να εμπλουτίζεται 

και/ή να διαφοροποιείται τόσο η θεωρία όσο και η διδακτική πράξη.  

 

2) συνειδητοποιεί και να βλέπει κριτικά την  άποψη που έχει για τη σχέση 

ατόμου-κοινωνίας και να προωθεί μια μεταξύ τους σχέση που είναι 

διαλεκτική, με την έννοια ότι το άτομο καθορίζεται, ως ένα βαθμό, από την 

επίδραση  κοινωνικών παραγόντων και πλαισίων. Ωστόσο, έχει τη δυνατότητα 

να επηρεάζει τη δόμηση των κοινωνικών όρων με υπεύθυνες παρεμβάσεις και 

με την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε πορεία κριτικής αυτογνωσίας – 

κοινωνιογνωσίας
39

.  

 

 Μοντέλο Κριτικής Εκπαίδευσης / Αγωγής 

             Βασικοί άξονες 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 15. 

 

3) να χρησιμοποιεί κριτικά τη βιωματική μάθηση  (Kosmidou and Usher 1992, 

Κοσμίδου-Hardy, 2000, 2001β). H προσεκτική και κριτική χρήση της 

βιωματικής μάθησης είναι δυνατόν  να συμβάλει ουσιαστικά στην προσωπική 

ανάπτυξη και στην προώθηση της προσωποκεντρικής / μαθητοκεντρικής 

προσέγγισης στη διδασκαλία –όπως και στη Συμβουλευτική- βασικός στόχος 

της οποίας είναι  η ενδυνάμωση του προσώπου και η προσωπική ανάπτυξη 

των συμμετεχόντων, οι οποίοι καλούνται να βιώσουν συνειδητά μια 

κατάσταση, να συμμετέχουν ενεργά και να την αναλύσουν κριτικά μέσα σε 

ασφαλές κλίμα που πρέπει να δημιουργείται στη σχολική τάξη –όπως και 

στην ομάδα Συμβουλευτικής.  

 Η κριτική βιωματική προσέγγιση χρειάζεται να σχεδιάζεται 

στρατηγικά, να υλοποιείται με φρόνηση, να ακολουθείται από κριτική ανάλυση 

της συγκεκριμένης εμπειρίας, τη διεξαγωγή συμπερασμάτων και το σχεδιασμό 

– προγραμματισμό των επόμενων βημάτων ή στόχων που θα αποβλέπουν στην 

προώθηση της μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης
40

,  

 

                                                 
39

  Kosmidou 1991β, Κοσμίδου-Hardy 1991, 1999, 2002α, Κοσμίδου-Hardy και  Μαρμαρινός 

2000. 
40

  Περισσότερα για τη βιωματική μάθηση στο Κοσμίδου-Hardy 2000, 2001β. 

άτομο - κοινωνία 

θεωρία – πράξη  

διεπιστημονικότητα 

βιωματική μάθηση 

ΣΤΟΧΟΙ 
κριτική αυτογνωσία, 

κοινωνιογνωσία 
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4) ακολουθεί διεπιστημονική προσέγγιση στη Διδασκαλία και στη 

Συμβουλευτική.  

Το μοντέλο Κριτικής Αγωγής / Εκπαίδευσης που απλά σκιαγραφήσαμε πιο πάνω, 

ανταποκρίνεται στην ιδέα του σύγχρονου επαγγελματία (professional) για 

επαγγέλματα όπως είναι αυτά του συμβούλου και του εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με 

μια κριτική μας προσέγγιση στη σχετική με το θέμα αυτό συζήτηση στη διεθνή 

βιβλιογραφία, και ο επαγγελματίας δάσκαλος ή δασκάλα, όπως και κάθε 

επαγγελματίας
41

,  χρειάζεται να αναπτύσσει κάποιες συγκεκριμένες ικανότητες και, 

για την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων / δεξιοτήτων, τα επιστημονικά πεδία στα 

οποία αναφερθήκαμε παραπάνω είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Ανάμεσα στις ικανότητες 

αυτές  είναι και οι εξής:  

 Γνωστικές ικανότητες
42

,  

 Διαπροσωπικές ικανότητες,  οι οποίες σχετίζονται με τις δεξιότητες 

Συμβουλευτικής στις οποίες αναφερθήκαμε,  

 Ικανότητες σχετικές με την Αποτελεσματικότητα και τη Δικτύωση 

(networking) ενός επαγγελματία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

Σχήμα 16. 

 

6. Επίλογος 

Για την καλύτερη δυνατή όσο και έγκαιρη εκπαιδευτική και επαγγελματική 

προετοιμασία των μαθητών, αλλά και για την ουσιαστική ‘επένδυση στη γνώση και 

στον άνθρωπο’ που προωθεί η στρατηγική της Λισσαβόνας με στόχο την προσωπική 

και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, απαιτείται:   

 Ολική και κριτική προσέγγιση του ζητήματος του εκπαιδευτικού και 

επαγγελματικού προσανατολισμού ως μιας διαδικασίας δια βίου 

ανάπτυξης: προσωπικής και επαγγελματικής.   

                                                 
41

  Βλ. σχετικά και Klemp 1977, Elliott 1991, Κοσμίδου-Hardy και Μαρμαρινός 1994. 
42

  Αναλυτικά στο Κοσμίδου-Hardy 2004β.  
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 Ενημέρωση, επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση των δρώντων υποκειμένων 

που εμπλέκονται στο χώρο της εκπαίδευσης γενικότερα και του 

εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού ειδικότερα τόσο στο 

χώρο της εκπαίδευσης όσο και στο χώρο της εργασίας.  

 Ουσιαστική συνεργασία θεσμών και άξιων επιστημόνων αν πράγματι 

θέλουμε να προωθήσουμε στρατηγικά και αποτελεσματικά την ολική και 

δια βίου ανάπτυξη, την ολική ποιότητα, την προσωπική και κοινωνική 

ανάπτυξη.  

 Ουσιαστική οργάνωση του Σχολικού και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στο χώρο του σχολείου σε όλες της τάξης της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εισαγωγή του στην πρωτοβάθμαι 

εκπαίδευση με βάση ένα Κριτικό, Αναπτυξιακό Μοντέλο και με στόχους: 

την Κριτική Αυτογνωσία, την Πληροφόρηση ως Κριτική Κοινωνιογνωσία, 

τη Λήψη Απόφασης και τη Μετάβαση.  

 Εφαρμογή στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενός ολικού μοντέλου κριτικής 

αγωγής που να ανταποκρίνεται συστηματικά στις ανάγκες των νέων όπως 

αυτές διαμορφώνονται στη σημερινή συγκυρία.  

 Σοβαρή και υπεύθυνη οργάνωση των Γραφείων Σ.Ε.Π. (ΓΡΑ.ΣΕΠ) για 

όλους τους τύπους σχολείου, καθώς και των Κέντρων Συμβουλευτικής – 

Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π).  

 Στήριξη των ΓΡΑ.ΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ. με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό 

που θα αναλάβει τέτοιο έργο. Χρειάζεται να ληφθεί υπόψη για το σκοπό 

αυτό ότι ο καθηγητής ΣΕΠ ή ο σύμβουλος ΓΡΑ.ΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ. που 

εφαρμόζει το θεσμό δεν είναι ούτε ο ‘σοφός’ που γνωρίζει τα πάντα, ούτε ο 

‘προφήτης’ που, θεωρώντας ότι μαντεύει το μέλλον, ασχολείται με μια 

στενή επαγγελματολογία, ούτε, βεβαίως, ο ‘διανομέας του μέλλοντος’ με 

βάση μια στενή και κατευθυντική προσέγγιση που υπονοεί μια θεώρηση 

του ανθρώπου ως οντότητας στατικής η οποία αντιστέκεται στην αλλαγή 

και στην ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες.  

 Εμπλουτισμός των ΓΡΑ.ΣΕΠ – ΚΕ.ΣΥΠ. με το κατάλληλο εκπαιδευτικό 

και ψυχοπαιδαγωγικό υλικό.  

Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι ολοκληρώνεται το βιβλίο ΣΕΠ της Γ΄ 

Γυμνασίου (βιβλίο μαθητή και καθηγητή) που εκπονείται στο πλαίσιο της συγγραφής 

όλων των βιβλίων του Π.Ι. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες που 

καλύπτουν τους στόχους του ΣΕΠ στους οποίους αναφερθήκαμε, και στηρίζεται 

κυρίως στη μεθοδολογία της βιωματικής μάθησης με το ρόλο του δασκάλου ως 

συμβούλου και διευκολυντή της διδακτικής –μαθησιακής συνάντησης όπως, επίσης και 

το ρόλο του μαθητή και του εκπαιδευτικού ως ερευνητών που οργανώνουν 

ερευνητικά σχέδια (projects) με βάση τις αρχές, την ιδεολογία και τη μεθοδολογία της 

Κριτικής και Συνεργατικής Ενεργού Έρευνας.  

Χρειάζεται, όμως, να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό τόσο 

για το Γυμνάσιο όσο και για το Λύκειο: για κάθε τύπο Λυκείου. Στόχος για μας 

πρέπει να είναι το πολλαπλό βιβλίο και εκπαιδευτικό υλικό –με τη δημιουργική και 

κριτική χρήση της νέας τεχνολογίας υλικό που να αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών, δεν είναι 

πάντα ίδια, καθώς και το ότι η σχολική πραγματικότητα δεν είναι ομογενοποιημένη, 

αλλά χαρακτηρίζεται από πολλών επιπέδων διαφορετικότητα, την οποία χρειάζεται 

να αναγνωρίσουμε και να σεβαστούμε.  

Χρειάζεται, επίσης, άμεσα η εισαγωγή ειδικότερου ψυχοπαιδαγωγικού υλικού 

που να διευκολύνει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές και αποφάσεις των 
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μαθητών, αλλά και να διευρύνει τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους 

προσανατολισμό. Ως προς το υλικό αυτό, ήδη το Π.Ι. έχοντας ως απώτερο στόχο την 

κάλυψη των αναγκών των μαθητών, αλλά και ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών 

αναγκών, σε συνέχεια της από 13-01-2004/448 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 

«Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας», της 

Ενέργειας 2.4.1 «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» και της 

Κατηγορίας Πράξεων 2.4.1.δ «Ανάπτυξη και διάχυση του πληροφοριακού και του 

ψυχοπαιδαγωγικού υλικού» του ΕΠΕΑΕΚ
43

, έχει εκπονήσει σοβαρή πρόταση
44

 με 

τίτλο: 

«Επένδυση στον άνθρωπο:  Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Εφαρμογή Σύγχρονων 

Εργαλείων ΣΕΠ και Υπηρεσιών Συμβουλευτικής».  

Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της προβληματικής που 

αναπτύξαμε. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι, ενώ έχει εγκριθεί η πρόταση μετά από 

πολλές και χρονοβόρες διαδικασίες, εδώ και τρεις μήνες περίπου καθυστερεί η 

ένταξη του προγράμματος, παρόλο που το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να 

πραγματοποιηθεί το έργο αυτό είναι ήδη ασφυκτικά πιεσμένο. Νομιμοποιείται, 

λοιπόν, κανείς ή όχι να αναρωτηθεί για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

φορέων ως προς την έγκαιρη προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού έτσι, ώστε, 

μέσα από την επένδυση στον άνθρωπο, να γίνει η ευρωπαϊκή οικονομία πράγματι 

ανταγωνιστική στο πλαίσιο του παγκόσμιου σκηνικού; Θα προλάβουμε, άραγε, μέχρι 

το 2010 να επιτύχουμε το βαθμό αποτελεσματικότητας που προδιαγράφουν οι 

ευρωπαϊκοί δείκτες με στόχο την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη; 

Οι κινήσεις και οι δράσεις που παρατηρούμε φαίνονται μάλλον 

αποσπασματικές, ασύνδετες και ασυντόνιστες στο πλαίσιο μιας εκ-παίδευσης που 

δείχνει να έχει αναχρονιστικό προσανατολισμό και να χαρακτηρίζεται από την 

απουσία υποδομής, κριτηρίων και δεικτών ολικής ποιότητας μιας εκπαίδευσης που 

έτσι δημιουργεί την εντύπωση ότι μάλλον ‘παιδεύει’, παρά εκπαιδεύει.  

Πιστεύουμε, όμως πράγματι στην αναγκαιότητα για την ανάπτυξη μιας 

γλώσσας δυνατότητας και όχι απελπισίας. Στο πλαίσιο αυτό καταθέτουμε και τις δικές 

μας απόψεις και προτάσεις ως συμβολή στην όλη προσπάθεια που επιχειρείται για 

την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και της Ευρώπης με βάση την 

προσωπική και ολική ανάπτυξη του ανθρώπου.  

Η επένδυση στον άνθρωπο είναι οφειλή χρόνων προς τον άνθρωπο από την 

πλευρά της οικονομίας. Η συμπαντική συνομωσία στην οποία αναφερθήκαμε δείχνει 

να οδηγεί προς την εκπλήρωση αυτής της οφειλής. Δείχνει, επίσης, να οδηγεί σε έναν 

προσανατολισμό που μοιραία οδηγεί με τη σειρά του στην αναγνώριση της αξίας του 

                                                 
43

  Συγχρηματοδότηση κατά 75% από το ΕΚΤ.  
44

   Στόχος του προγράμματος αυτού είναι ο εμπλουτισμός των 70 υπαρχόντων 

ΚΕ.ΣΥ.Π. και των 7 υπό ίδρυση (καθώς και η αρχική ενημέρωση των ΓΡΑ.ΣΕΠ.) με ψυχοπαιδαγωγικό 

υλικό, παράγοντα απαραίτητο για τη συστηματική υλοποίηση των στόχων του ΣΕΠ με: 

  Δοκιμασίες (τεστ): ενδιαφερόντων, προσωπικότητας, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, λήψης 

απόφασης, αυτοαποτελεσματικότητας, κτλ.  

  Αντιστοίχηση / συσχετισμούς των αποτελεσμάτων που αφορούν στην προσωπικότητα με 

ομάδες επαγγελμάτων –ή και με συγκεκριμένα επαγγέλματα- στο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς 

εργασίας, με βασική ενημέρωση και για την ευρωπαϊκή αγορά, εξαιτίας της κινητικότητας των 

εργαζομένων που προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

  Προοπτικές των επαγγελμάτων, και με    

  Διαδικασίες συμβουλευτικής παρέμβασης, μετά τον εντοπισμό στοιχείων της 

προσωπικότητας, με στόχο τη στήριξη των μαθητών για περαιτέρω και ολική ανάπτυξη του 

δυναμικού τους και ενθάρρυνση για δια βίου μάθηση και ανάπτυξη.  
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ανθρώπου ως οντότητας και ως υποσυστήματος που είναι παράγων σημαντικός και 

απαραίτητος για την ανάπτυξη όλου του κοινωνικού συστήματος.  

Η στιγμή είναι πράγματι ιστορική. Ελπίζουμε οι δικοί μας ‘προσανατολισμοί’ 

να συμβάλουν στην οριοθέτηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 

προσανατολισμών που δεν θα διαψεύσουν ελπίδες και οράματα για ένα καλύτερο 

αύριο, για ένα καλύτερο μέλλον, για τους νέους, την ανθρωπότητα, τη ζωή.  
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