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Χρυσούλα Κοσµίδου-Hardy1  

 

ΕΝΑ ΚΡΙΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ2:  

Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα;  
 

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός µοντέλου Εκπαιδευτικού και 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε. Ε. Π.), που στηρίζεται σε µία κριτική, 

αναπτυξιακή προσέγγιση των τεσσάρων σκοπών: Αυτογνωσία, Πληροφόρηση, Λήψη 

Απόφασης και Μετάβαση. Η συγγραφέας, αντλώντας κυρίως από τη διδακτορική της 

διατριβή και από την πολύχρονη ερευνητική της εµπειρία στο θέµα αυτό -τόσο σε 

επίπεδο έρευνας πεδίου (Fieldwork) στο χώρο του σχολείου, όσο και σε βιβλιογραφικό 

επίπεδο- αναλύει το κριτικό, αναπτυξιακό µοντέλο που προτείνει. Το µοντέλο αυτό 

παρουσιάζεται σε σχέση µε το διαγνωστικό µοντέλο που συνήθως υπολανθάνει πίσω από 

τη θεωρία και, κυρίως, την πρακτική του εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού 

προσανατολισµού. 

Δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο στόχο της Μετάβασης του Ε. Ε. Π. τόσο λόγω της 

επικαιρότητας του στη σηµερινή εποχή, που χαρακτηρίζεται από διαρκείς και ραγδαίες 

αλλαγές και από συνακόλουθες µεταβάσεις, όσο και λόγω των σηµαντικών ψυχολογικών 

συνεπειών που επιφέρουν αυτές, στην αυτοεκτίµηση του ατόµου και στη στάση του προς 

τον εαυτό του και τη ζωή γενικότερα. Στην εισήγηση υποστηρίζεται πως τη βάση για 

υγιείς µεταβάσεις όπως και για υπεύθυνες αποφάσεις αποτελεί, από τη µία µεριά, η 

αυτογνωσία του ατόµου µε τη διάσταση που αυτή έχει στο πλαίσιο ενός κριτικού 

αναπτυξιακού µοντέλου, και, από την άλλη, η πληροφόρηση µε τη διάσταση όµως της 

Κριτικής Κοινωνικής Ενηµέρωσης που της δίνει η συγγραφέας. Η Κριτική Κοινωνική 

Ενηµέρωση, που αναλύεται επίσης στην εισήγηση αυτή, συνδέεται διαλεκτικά µε την 

αυτογνωσία όπως ερευνητικά έχει διαπιστώσει η εισηγήτρια. 

 

Α. Εισαγωγή 
Θεωρούµε χρήσιµο καταρχήν, να επισηµάνουµε ότι το µοντέλο που 

παρουσιάζεται περιληπτικά παρακάτω σχεδιάστηκε από τη συγγραφέα ύστερα 
                         
1 Η Χρ. Κοσµίδου-Hardy είναι Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Τοµέας Σ.Ε.Π.), µε 
Μεταπτυχιακό Δίπλωµα στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και τη Συµβουλευτική (Hertfordshire 
University) και σπουδές επιπέδου Master στην Αγωγή στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Media 
Education) στο Πανεπιστήµιο Southampton. 
2 Δηµοσιεύτηκε στο Περιοδικό Επιθεώρηση Συµβουλευτικής – Προσανατολισµού, τ. 38-39, Οκτώβριος & 
Δεκέµβριος 1996, σσ. 25-52 
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από κριτική, διεπιστηµονική θεώρηση του ΣΕΠ και υλοποιήθηκε πειραµατικά 

στο πλαίσιο ερευνητικού της έργου για την ανάπτυξη της Διδακτορικής της 

Διατριβής (βλ. και Κοσµίδου-Hardy, 1996β). 

Σε επιστηµολογικό επίπεδο, οι κύριες αφετηρίες στις οποίες στηρίζεται το 

µοντέλο είναι: Θεωρίες της Συµβουλευτικής και της Επαγγελµατικής 

Διαπαιδαγώγησης, η Επικοινωνία και ιδιαίτερα η Αγωγή στα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας (Media Education) και η Σηµειολογία, η Κριτική Θεωρία της 

Σχολής της Φρανκφούρτης –και ιδιαίτερα οι θέσεις του Habermas-, 

θεωρητικές προσεγγίσεις από το χώρο των Πολιτισµικών Μελετών (Cultural 

Studies), καθώς και οι θέσεις σηµαντικών, κυρίως µοντέρνων και 

µεταµοντέρνων, φιλοσόφων. 

Ζούµε σε εποχή που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, ρευστότητα και ραγδαίες 

αλλαγές. Η ταχύτητα µε την οποία συµβαίνουν αυτές οι αλλαγές δεν επιτρέπει την 

πρόβλεψή τους. Το µέλλον δείχνει να έρχεται καταπάνω µας πριν καλά καλά 

προλάβουµε να ετοιµαστούµε για αυτό και µας αιφνιδιάζει. Αιτία του αιφνιδιασµού µας 

είναι η γενικότερη τάση να ασκούµε έλεγχο στο περιβάλλον µας και µάλιστα µε βάση 

πρότυπα το παρελθόντος. Αυτή η τάση έχει ως αποτέλεσµα την απογοήτευση, όταν δια-

πιστώνουµε ότι δεν είναι εύκολο ή δυνατό να ασκήσουµε τέτοιο έλεγχο. 

Στο δικό µας πολιτισµικό κύκλο έχουµε πράγµατι µάθει να θέλουµε να 

επιβάλλουµε τάξη στην αβεβαιότητα και στο άγνωστο, χρησιµοποιώντας πρότυπα του 

παρελθόντος. Επειδή το παρελθόν είναι γνωστό και οικείο µας κάνει να νιώθουµε 

ασφαλείς. Ωστόσο, η τάση να περιµένουµε το µέλλον στηριζόµενοι σε πρότυπα του 

παρελθόντος µάλλον δεν βοηθάει, αφού το µέλλον δεν φαίνεται να είναι µία ιστορία που 

επαναλαµβάνεται, αλλά αντίθετα ένα σενάριο, οι εκδοχές του οποίου δηµιουργούν συχνά 

αυτό που ο Toffler3 έχει αποκαλέσει «shock». 

Ο σηµερινός άνθρωπος είναι γενικά κλειστός στις αλλαγές και φοβάται το άνοιγµα 

προς το καινούργιο, προς το «άλλο» (άλλους ανθρώπους), ή «Άλλο»4- (κουλτούρες, 

γλώσσες, θρησκείες). Η διαπίστωση αυτή φαίνεται καθαρά όλο και περισσότερο στο 

σηµερινό κόσµο των πολλαπλών και σύνθετων µεταβάσεων, τόσο σε ζητήµατα που 

αφορούν τη µετάβαση από µία κατάσταση σε µία άλλη σε ατοµικό επίπεδο, όσο και τη 

µετάβαση από το εθνικό «εγώ» στο οικουµενικό «εµείς», στο πλαίσιο της τάσης για 

παγκοσµιοποίηση (globalization), όπου διαπιστώνεται ότι κάθε λαός κλείνεται στενά στο 

                         
3 Στο αντίστοιχο βιβλίο του: Future Shock. 
4 Βλ. και Lacan, 1987. 
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δικό του «εγώ»5. Έχουµε µάθει να ζούµε αποµονωµένοι, ικανοποιηµένοι(;) από την 

ασφάλεια της ρουτίνας, του γνωστού και του καθιερωµένου. 

Ωστόσο, αν εξετάσει κανείς τις σηµερινές εξελίξεις σε διάφορα επίπεδα — για 

παράδειγµα, στον κόσµο των φυσικών φαινοµένων και στις σύγχρονες ανακαλύψεις από 

τον κόσµο των θετικών επιστηµών, της σύγχρονης Ιατρικής, καθώς και στον κόσµο των 

ψυχικών φαινοµένων και στις εξελίξεις της σύγχρονης Ψυχολογίας— διαπιστώνει ότι µία 

νέα αντίληψη για τα φαινόµενα και τη ζωή αναδύεται όλο και περισσότερο τα τελευταία 

χρόνια. Αυτή είναι η κίνηση προς τη θεώρηση του όλου και όχι προς την αποσπασµατική 

ενατένιση των επιµέρους στοιχείων του. Και είναι µία κίνηση που τείνει προς τη 

σύνθεση, προς τη συνένωση, προς τη συλλογικότητα, προς το «εµείς» από το «εγώ», τον 

ατοµικισµό, την αποσπασµατικότητα και την αποξένωση. 

Ζούµε πράγµατι σε εποχή γεµάτη αντιφάσεις. Έτσι από τη µία µεριά επιχειρείται η 

συγκρότηση όλο και µεγαλύτερων υπερεθνικών συνόλων και από την άλλη παρατηρείται 

αναζωπύρωση των εθνικιστικών τάσεων. Άποψή µας είναι ότι, στο πλαίσιο µιας 

γενικότερης τάσης για σύνθεση και συνένωση, η αντίσταση δεν οδηγεί σε λύση και δεν 

είναι βιώσιµη, ιδίως όταν η τάση αυτή προωθείται από ισχυρότερους εταίρους. Σήµερα, 

η έννοια κλειδί για την κατάλληλη προετοιµασία και την αναµονή του µέλλοντος 

φαίνεται πως είναι η ευελιξία που πρέπει να αναπτύξουν τα άτοµα, αλλά και οι 

στενότερες και ευρύτερες κοινότητες. Η ευελιξία οδηγεί σε θετική αντιµετώπιση των 

αλλαγών και σε υγιή προσαρµοστικότητα χωρίς τρόµο για το άγνωστο. Σύµφωνα 

µάλιστα µε τον Άγγλο φιλόσοφο Alfred North Whitehead, το µέλλον πρέπει να 

παραµείνει τροµακτικό και οποιεσδήποτε δοµές επινοούνται από µία κουλτούρα στην 

επιδίωξή της να αναβάλει την ανησυχία για το τροµαχτικό άγνωστο, καταστρέφουν 

ακριβώς την ίδια αυτή κουλτούρα. 

Στο πλαίσιο της «κουλτούρας» του Σχολικού (και γενικότερα του Εκπαιδευτικού) 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΣΕΠ ή ΕΕΠ), το «τροµαχτικό» άγνωστο είναι, 

βεβαίως, ο κόσµος των επαγγελµάτων. Οι συνεχείς και απρόβλεπτες αλλαγές στην 

επιστήµη και στην τεχνολογία επιφέρουν αντίστοιχες µεταβολές στην εκπαίδευση και 

την αγορά εργασίας, ενώ οι κοινωνικο-οικονοµικές πολιτισµικές αλλαγές µε τη 

συνακόλουθη διαφοροποίηση του χάρτη της Ευρώπης και του κόσµου γενικότερα καθώς 

και την αυξανόµενη κινητικότητα των εργαζοµένων στο Ευρωπαϊκό και ευρύτερο 

οικουµενικό «χωριό», έχουν και θα έχουν επιπτώσεις τόσο στην Οικονοµική και 

εκπαιδευτική πολιτική µιας χώρας όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται 

αυτή. Στο πλαίσιο τέτοιων αλλαγών και ανακατατάξεων οι προβλέψεις γίνονται 
                         
5 Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. και Κοσµίδου-Hardy 1993, 1994α. 



 4 

επισφαλείς και οι διαγνώσεις που στηρίζονται στο σήµερα και στο χθες, πολύ λίγο 

βοηθούν στο «ταίριασµα» µε το αύριο. Αν λάβουµε υπόψη την παραπάνω 

προβληµατική, γίνεται πιστεύουµε σαφές ότι ένα µοντέλο παιδείας γενικότερα και ΣΕΠ 

(ή ΕΕΠ) ειδικότερα, το οποίο στηρίζεται στη διάγνωση επιδόσεων και πτυχών του 

ατόµου για να τις ταιριάξει µε το µωσαϊκό της αγοράς εργασίας -ιδιαίτερα µάλιστα όταν 

το µωσαϊκό αυτό µετατρέπεται διαρκώς σε πολύπλοκο και ρευστό puzzle- µάλλον είναι 

ατυχές και άκαιρο.  

 

Β. Ένα Αναπτυξιακό Μοντέλο για τον Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό 
Στο σηµείο αυτό χρειάζεται να αναφέρουµε ότι η προσέγγιση του Σχολικού 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού που υιοθετήθηκε στη χώρα µας από τις αρχές της 

δεκαετίας του '80 είναι δυνάµει αναπτυξιακή, όπως φαίνεται από τα αναλυτικά του 

προγράµµατα. Και λέµε «δυνάµεις»,γιατί σε θεωρητικό επίπεδο δεν αναλύθηκαν µε 

λεπτοµέρεια. Οι σκοποί αυτοί, βεβαίως, δεν εξελίχθηκαν, αφού δεν εξελίχθηκαν και τα 

ίδια τα αναλυτικά προγράµµατα, τα οποία, αντί να αναπτύσσονται και να ανανεώνονται, 

φαίνεται ότι ακολουθούν µία κατιούσα πορεία προς τη συρρίκνωση µε αποκορύφωµα, 

την ταχυδακτυλουργική «αποβολή» τους από το σχολικό πρόγραµµα των κρίσιµων 

τάξεων της Α΄ και Β΄ Γυµνασίου. Ταυτόχρονα, η παράλληλη απουσία συστηµατικής και 

σε βάθος εκπαίδευσης και επιµορφώσεις των εκπαιδευτικών σε θέµατα ΣΕΠ, καθώς και 

η έλλειψη πλούσιας βιβλιογραφίας— σε θεωρητικό και ιδίως σε πρακτικό επίπεδο— δεν 

βοήθησε στο θεωρητικό και ιδεολογικό ξεκαθάρισµα του όλου συστήµατος του ΣΕΠ στη 

χώρα µας.  

Παρακάτω λοιπόν θα αναλύσουµε σύντοµα τους σκοπούς του ΣΕΠ (Αυτογνωσία, 

Πληροφόρηση, Λήψη Απόφασης και Μετάβαση) και θα παρουσιάσουµε βασικά τους 

χαρακτηριστικά υπό το πρίσµα δυο βασικών µοντέλων για να γίνει σαφέστερη η διαφορά 

ανάµεσα στα δυο. 
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Πίνακας 1: Αυτογνωσία 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΡΙΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

Χαρακτηριστικά 
 

Ø Επισήµανση \ Χαρτογράφηση πτυχών 
του εαυτού 

Ø Έλλειψη προβληµατισµού για το 
σχηµατισµό τους 

 
Ø Απουσία διαδικασιών ανάπτυξης 
Ø Εξουσία στο σύµβουλο (ή καθηγητή) 
ΣΕΠ 

Ø Έµφαση στο status του συµβούλου 
Ø Έµφαση στα εργαλεία (π.χ.τεστ) και 
στην «επιστηµονικότητά τους» 

Ø Συµβουλοκεντρικό – Δασκαλοκεντρικό 
Ø Συντηρητικό 
Ø Αναπαραγωγικό 
Ø Ιδεολογικά / Κοινωνικά µη κριτικό 

Xαρακτηριστικά 
 

Ø Επισήµανση πτυχών του εαυτού 
Ø Προβληµατισµός για το σχηµατισµό των 

πτυχών του εαυτού 
Ø Έµφαση στις διαδικασίες ανάπτυξης 
Ø Προσπάθεια για επικοινωνία και 

αποφυγή σχέσεων εξουσίας µε τον 
εκπαιδευτικό στο ρόλο του συµβούλου 
και του διευκολυντή της µάθησης και 
ανάπτυξης των µαθητών 

Ø Έµφαση στο status του µαθητή - 
συµβουλευόµενου 

Ø Χρησιµοποίηση εργαλείων ως µέσων 
και όχι ως αυτοσκοπού 

Ø Προσωποκεντρικό  - Μαθητοκεντρικό 
Ø Προοδευτικό 
Ø Μετασχηµατιστικό 
Ø Ιδεολογικά / Κοινωνικά κριτικό 

 

 

1. Κριτική Αυτογνωσία 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1, ενώ στο πλαίσιο του διαγνωστικού µοντέλου 

αυτογνωσία σηµαίνει διερεύνηση, «χαρτογράφηση» των πτυχών του εαυτού µέσα από 

διαγνωστικά εργαλεία (τεστ, ερωτηµατολόγια κ.τ.λ.) και αποδοχή αυτών των πτυχών 

απροβληµάτιστα, στο πλαίσιο ενός αναπτυξιακού µοντέλου το στάδιο της αρχικής 

διερεύνησης ακολουθεί η προβληµατοποίηση6 των πτυχών του εαυτού (π. χ. «πώς 

αναπτύσσονται τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητες;», «γιατί ανέπτυξα αυτά τα 

ενδιαφέροντα, τις κλίσεις κ.τ.λ. και όχι και κάποιες άλλες;», «πόσο «φυσικές» ή 

«έµφυτες» είναι οι δικές µου ικανότητες»;) και στη συνέχεια η ενθάρρυνση και η 

υποστήριξη των µαθητών7 να επιδιώξουν να αναπτύξουν περισσότερο το δυναµικό που 

διαθέτουν και που συνήθως δεν συνειδητοποιούν. Το άτοµο, δηλαδή, εδώ δεν θεωρείται 

ον στατικό, αλλά δυναµικό και ενεργό το οποίο, όταν αναλύσει κριτικά τους παράγοντες 

που επέδρασαν στη διαµόρφωσή του και πιστέψει στον εαυτό του, τότε είναι σε θέση να 

προχωρήσει πολύ πιο πέρα από την κορυφή του παγόβουνου που δείχνουν κάποια 
                         
6 Ο όρος προβληµατοποίηση (problematization) στη διεθνή βιβλιογραφία σηµαίνει τη µη αποδοχή κάποιου 
θέµατος ως εξαρχής δεδοµένου και φυσικού, αλλά αντίθετα τη θεώρησή του ως ενός είδους προβλήµατος 
που χρειάζεται εξέταση και συστηµατική ανάλυση σε βάθος πριν το δεχθούµε ως αληθινό ή φυσικό. 
7 Όπως και άλλων ατόµων, και µάλιστα εκείνων που ανήκουν σε κατηγορίες που χρειάζονται ιδιαίτερη 
στήριξη, π.χ. γυναίκες, άνεργοι, φυλακισµένοι, άτοµα από πολιτισµικές µειονότητες, άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες.  
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διαγνωστικά εργαλεία, τα οποία είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια του 

επαγγελµατικού προσανατολισµού. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, το αναπτυξιακό αυτό 

µοντέλο, όχι απλώς δεν εγκλωβίζει το άτοµο σε µια στατικότητα. υποβοηθώντας και 

αναπαράγοντας µε τον τρόπο αυτό κάποιες ανισότητες, οι οποίες συχνά βάζουν φραγµό 

στην ανάπτυξή του, αλλά, προβληµατοποιώντας την κυρίαρχη ιδεολογία γενικότερα 

καθώς και τις συνθήκες και τους παράγοντες που προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό την 

ανάπτυξή του, βοηθάει αποφασιστικά στο ξεδίπλωµα και στο µετασχηµατισµό του 

δυναµικού του σε µία πορεία ανάπτυξης, προόδου και κριτικής αυτογνωσίας. 

Αυτή η πορεία ανάπτυξης και προόδου είναι βεβαίως απαραίτητο να υποβοηθείται 

από την όλη µαθησιακή διδακτική διαδικασία, που χρειάζεται να θεωρηθεί ως µία 

πλούσια επικοινωνιακή, διυποκειµενική σχέση, στην οποία επιδιώκεται ο γνήσιος, 

οριζόντιος διάλογος, αποφεύγονται οι σχέσεις εξουσίας, και τη γνώση ή την («εξ 

αποκαλύψεως»;) αλήθεια δεν την κατέχει ο δάσκαλος. Αντίθετα, επίκεντρο είναι ο 

µαθητής και η δική του «αλήθεια», όπως και η υποβοήθησή του να διερευνήσει τον 

εσωτερικό του κόσµο και να αρχίσει µία διαδικασία ανάπτυξης του δυναµικού του σε 

ένα κλίµα αποδοχής και ζεστασιάς. Στην πορεία αυτή µπορεί να γίνει θετική χρήση της 

σύγχρονης τεχνολογίας (ερωτηµατολόγια, τεστ κτλ. µε ειδικό λογισµικό), αλλά τα 

εργαλεία αυτά δεν µυθοποιούνται και δεν χρησιµοποιούνται ως «πατερίτσες» (βλ. και 

Κοσµίδου-Hardy 1996β) της απουσίας θεωρητικής ενηµέρωσης, πρακτικής άσκησης, 

προσωπικής ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, της έλλειψης ευαισθησίας εκ µέρους του/της 

συµβούλου στο σοβαρό έργο του/της. Χρησιµοποιούνται αντίθετα όχι ως αυτοσκοπός, 

αλλά αντίθετα ως µέσα που θα τον/την βοηθούν να κερδίζει χρόνο –κυρίως στη φάση της 

εξερεύνησης- και να δίνει κάποια ερεθίσµατα για τον περαιτέρω προβληµατισµό και τη 

γενικότερη πορεία που πρέπει να ακολουθεί τη χρήση της.  

 

2. Η Πληροφόρηση ως Κριτική Κοινωνική Ενηµέρωση 

Ως προς το στόχο της Πληροφόρησης (βλ. Πίνακα 2), αναλύεται το µοντέλο 

επικοινωνίας που βρίσκεται πίσω από την πληροφόρηση και υιοθετείται ένα κριτικό 

επικοινωνιακό µοντέλο8. Στο πλαίσιο ενός κριτικού αναπτυξιακού µοντέλου, η 

επικοινωνία δεν θεωρείται ως γραµµική και απλοϊκή διαδικασία στο ένα άκρο της οποίας 

βρίσκεται ο ενεργός ποµπός και στο άλλο ο παθητικός δέκτης και η πληροφορία δεν 

είναι κάτι που ο Α «πακετάρει» και στέλνει στο Β.  

Αντίθετα, η επικοινωνία θεωρείται ως µια πολύπλοκα δοµηµένη σχέση και η 

πληροφορία ως ένα στοιχείο στη σχέση αυτή, της οποίας τα άλλα στοιχεία είναι:  
                         
8 Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. και Κοσµίδου-Hardy, 1996. 



 7 

Α. Η εξωτερική πραγµατικότητα µέσα στην οποία συντελείται η επικοινωνιακή 

διαδικασία ή σχέση. Η πραγµατικότητα αυτή καθορίζει και σε µεγάλο βαθµό τις 

αξίες, τα στερεότυπα και τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται τον 

εαυτό του, τον κόσµο και τα πληροφοριακά κείµενα.  

Β. Το δεύτερο στοιχείο σε αυτή τη δοµηµένη σχέση είναι το ίδιο το άτοµο που 

λαµβάνει την πληροφορία και τη διαβάζει ενεργά µέσα από το πρίσµα των 

αξιών, των πεποιθήσεων και των στερεοτύπων του. Το άτοµο λοιπόν δεν είναι ο 

παθητικός δέκτης του γραµµικού µοντέλου της επικοινωνίας, αλλά ο ενεργός 

αναγνώστης9 πληροφοριακών κειµένων που παράγει τα δικά του νοήµατα 

σχετικά µε τα κείµενα αυτά, ανάλογα και µε την κοινωνική του θέση, το 

µορφωτικό του επίπεδο και το ποιος αισθάνεται ότι είναι γενικότερα.  

 

Πίνακας 2:  Πληροφόρηση ή Κριτική Κοινωνική Ενηµέρωση; 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΡΙΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Χαρακτηριστικά 
Ø Εφαρµογή γραµµικού 
µοντέλου στην επικοινωνία [πηγή-
> ποµπός-> αποστολή σήµατος-> 
θόρυβος-> λήψη πληροφορίας-> 
δέκτης-> προορισµός] 

 
Ø Έµφαση στον ποµπό και στην 
κωδικοποίηση του µηνύµατος 

 
Ø Παθητικός ρόλος του δέκτη 

 
 
 

Ø Παθητική αναµονή και άκριτη 
αποδοχή πληροφοριών από πηγές 

 
 

 
Ø Θεώρηση της πληροφορίας 
µόνον ως κοινωνικού αγαθού 

 
Ø Άκριτη αποδοχή πληροφοριών 
Ø Στατική και στενή Πληρο-
φόρηση (;) 

Χαρακτηριστικά 
Ø Η επικοινωνία θεωρείται ως 
«κοινωνική συνδιαλλαγή µέσα από 
µηνύµατα» και γίνεται χρήση της 
σηµειωτικής ανάλυσης10 στην 
προσέγγιση της πληροφορίας 

 
Ø Έµφαση στο κείµενο11 και 
στην ανάγνωσή του 

 
Ø Ενεργός ρόλος του 
αναγνώστη12 – παραγωγού 
νοηµάτων 
 
Ø Ενεργός αναζήτηση πηγών 
πληροφόρησης, συνειδητοποίηση 
του προβλήµατος πρόσβασης στην 
πληροφορία, διεκδίκηση 
πληροφοριών 
Ø Θεώρηση/εξέταση της 
πληροφορίας και ως 
καταναλωτικού προϊόντος 
Ø Κριτική ανάγνωση των 
πληροφοριακών κειµένων 
Ø Ενεργός Κριτική Κοινωνική 
Ενηµέρωση  

                         
9 Κατά τον Parkin (1972) υπάρχουν τρία βασικά συστήµατα εννοιών µε τα οποία το άτοµο ερµηνεύει ή 
ανταποκρίνεται στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται τη θέση του στην κοινωνία. Αυτά είναι: το 
«κυρίαρχο» (dominant), το «δευτερεύον» (subordinate)  και το ριζοσπαστικό (radical). Κατά τον Stuart 
Hall (1973) οι τρόποι αυτοί αντιστοιχούν µε εκείνους σύµφωνα µε τους οποίους  αποκωδικοποιούνται τα 
µηνύµατα των ΜΜΕ. Περισσότερα για το θέµα αυτό βλέπε και Κοσµίδου-Hardy 1996α. 
10 Σηµειωτική ανάλυση –ή σηµειολογία- είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τη µελέτη των στοιχείων που 
χρησιµοποιούνται στην επικοινωνία. Πιο συγκεκριµένα, ασχολείται µε τη µελέτη: α) των σηµάτων 
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Επιπλέον, στο πλαίσιο ενός αναπτυξιακού µοντέλου, επισηµαίνεται το θέµα της 

πληθώρας των πηγών πληροφόρησης, του ελέγχου, της ιδιοκτησίας13 (ownership) και της 

εξουσίας των πληροφορούντων, καθώς και της πρόσβασης που είναι δυνατόν να έχει 

κανείς προς τις πηγές. Αυτή η επισήµανση πρέπει να ακολουθείται, ωστόσο, από 

µεθόδους που θα αποσκοπούν στην υποβοήθηση του ατόµου να αναπτύξει ρόλο ενεργό 

προς την αναζήτηση των πηγών αυτών, διεκδίκησης του δικαιώµατός του στην 

πληροφόρηση και κριτικής ανάγνωσης του κειµένου τους.14 

Θα θέλαµε δε, να τονίσουµε το γεγονός ότι η πληροφόρηση του ατόµου δεν θα 

πρέπει να είναι στενή, αλλά να καλύπτει ένα ευρύτερο φάσµα των κοινωνικών δρώµενων 

έτσι ώστε να λειτουργεί ως ερέθισµα για περισσότερους προσανατολισµούς, να βοηθάει 

το άτοµο να προσδιορίζει περισσότερες εναλλακτικές δυνατότητες και να το οδηγεί σε 

πιο ευέλικτες αποφάσεις ζωής, µέσα από την ενηµέρωσή του σχετικά µε τις εξελίξεις και 

τις τάσεις που διαγράφονται τόσο για την αγορά εργασίας όσο και για την ευρύτερη 

κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση15.  Έτσι, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού αυτού 

µοντέλου αρµόζει περισσότερο ο όρος «Κριτική Κοινωνική Ενηµέρωση» από τον όρο 

«Πληροφόρηση». 

 

3. Λήψη Απόφασης 

Ως προς τη λήψη αποφάσεων, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 3, στο πλαίσιο 

ενός κριτικού µοντέλου, ο νέος άνθρωπος υποβοηθείται να προβληµατοποιήσει τους 

παράγοντες που επιδρούν, ενδεχοµένως, στη διαµόρφωση των αποφάσεών του (αξίες, 

                                                                          
(λεκτικών, εικονικών, κ.τ.λ.), β) των κωδίκων, στους οποίους οργανώνονται τα σήµατα και γ) της 
κουλτούρας, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργούν τα σήµατα και οι κώδικες. 
11 Επειδή κανένα εικονικό ή οπτικό κείµενο δεν χρησιµοποιείται ανεξάρτητα µε τη γλώσσα, ο όρος 
«κείµενο», χρησιµοποιείται για ένα ευρύτερο είδος κειµένων όπως π.χ. η φωτογραφία, η διαφήµιση, η 
τηλεόραση και τα περιοδικά. Βλ. και Κοσµίδου-Hardy, 1995γ. 
12 Στη σηµειολογία προτιµάται ο όρος «αναγνώστης» (ακόµη και για ένα έργο τέχνης, µια φωτογραφία, ένα 
πρόσωπο κ.τ.λ.) από τον όρος «δέκτης», γιατί έτσι δίνεται µεγαλύτερος βαθµός ελευθερίας και δυνατότητα 
δραστηριοποίησης του ανθρώπου που παίρνει το µήνυµα ή την πληροφορία, αλλά και γιατί η ανάγνωση 
είναι κάτι που µαθαίνουµε. Εποµένως, ο τρόπος µε τον οποίο «διαβάζουµε» µια πληροφορία καθορίζεται 
σε µεγάλο βαθµό από τη συµµετοχή µας σε διάφορες πολιτισµικές οµάδες και από τις πολιτισµικές 
εµπειρίες. Ο αναγνώστης δηµιουργεί –παράγει νοήµατα δικά του µέσα από τις πληροφορίες που παίρνει, 
σύµφωνα και µε την εµπειρία του, τις στάσεις του και τα συναισθήµατά του. [Περισσότερα για το θέµα 
αυτό βλ. και Fiske (1982/1992), Κοσµίδου-Hardy (1996)].  
13 Όπως επισηµαίνει ο Masterman (1985) σχετικά µε το θέµα αυτό, υπάρχει µια αναντίρρητη συγκέντρωση 
ιδιοκτησίας, µε τη συνακόλουθη συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια λίγων ιδιοκτητών κι αυτό ισχύει 
περισσότερο για τη βιοµηχανία των εφηµερίδων. Επιπλέον, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής µας και 
το γεγονός ότι, ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες µέσων µαζικής ενηµέρωσης, έχουν επεκτείνει την ιδιοκτησία τους 
και στο χώρο άλλων βιοµηχανιών.  
14 Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. και Κοσµίδου-Hardy 1996α. 
15 Ο O’Toole (1982), µε αφορµή τις απρόβλεπτες αυτές εξελίξεις, υποστηρίζει, ότι για τον 
αποτελεσµατικότερο προσανατολισµό του στο σηµερινό µεταβαλλόµενο κόσµο, το άτοµο πρέπει να 
αναπτύξει ρόλο «µελλοντολόγου» ο οποίος θα προετοιµάζεται για το µέλλον στηριγµένος στις τάσεις του 
παρόντος.  
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στερεότυπα, προκαταλήψεις, οικογένεια, ΜΜΕ κ.τ.λ.), να συνειδητοποιήσει και να 

αναλύσει τους παράγοντες της κοινωνικο-οικονοµικής συγκυρίας που οριοθετούν τις 

αποφάσεις του, να φροντίσει να έχει εναλλακτικές λύσεις για την περίπτωση που δεν 

µπορέσει να υλοποιήσει την πρώτη του επιλογή, να προσπαθήσει να ετοιµαστεί µε 

ευελιξία για µια σειρά σχετικών µεταξύ τους επαγγελµάτων και όχι για το πρώτο και 

µόνο επάγγελµα, όπως συµβαίνει συνήθως, και να συσχετίσει µε φαντασία και 

δηµιουργικότητα διάφορες πτυχές του εαυτού του, διάφορες σπουδές και επαγγέλµατα 

µεταξύ τους, καθώς και τους δυο αυτούς παράγοντες (εαυτό και περιβάλλον), έτσι ώστε 

οι αποφάσεις του να έχουν περισσότερες πιθανότητες υλοποίησης, καθώς και τις, κατά το 

δυνατόν, επιθυµητές συνέπειες16.  

 

Πίνακας 3: Λήψη Απόφασης 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΡΙΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Χαρακτηριστικά 
Ø Αποφάσεις στενού εκπαιδευτικού 

και επαγγελµατικού 
προσανατολισµού 

 
Ø Έλλειψη προβληµατισµού σχετικά 

µε τις πηγές επίδρασης στην 
απόφαση 

 
 
Ø Έµφαση στο βραχυπρόθεσµο 

προγραµµατισµό 
 
 
Ø Στατικότητα και ακαµψία 

αποφάσεων 
 
 
Ø Λήψη αποφάσεων µε µηχανιστικό 

συνδυασµό στοιχείων (εσωτερικού 
και εξωτερικού περιβάλλοντος) 

Χαρακτηριστικά 
Ø Αποφάσεις ευρύτερου 
εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού 
προσανατολισµού 

 
Ø Προβληµατοποίηση των 
αποφάσεων και των παραγόντων 
επίδρασης (ψυχολογικών, 
κοινωνικών κτλ.). 

 
Ø Βραχυπρόθεσµος, αλλά και 

µακροπρόθεσµος 
προγραµµατισµός 

 
Ø Ευελιξία και δηµιουργική χρήση 
της φαντασίας στη λήψη 
αποφάσεων 

 
Ø Λήψη αποφάσεων µε ευέλικτο 
συνδυασµό στοιχείων εαυτού και 
περιβάλλοντος 

 

Στο πλαίσιο λοιπόν ενός Κριτικού Αναπτυξιακού Μοντέλου µας ενδιαφέρει η 

προετοιµασία του ανθρώπου για συγχρονισµό µε το στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον 

του και είναι σωστότερο να µιλούµε για προσανατολισµό σταδιοδροµίας, αφού είναι 

πιθανότερο να ασχοληθούµε µε µια σειρά επαγγελµάτων (επαγγελµατικών σταδίων) στη 

ζωή µας, και όχι για επαγγελµατικό προσανατολισµό που υπονοεί την προετοιµασία για 

την πρώτη επαγγελµατική απόφαση µόνο.  

                         
16 Η λήψη αποφάσεων µε τρόπο οργανωµένο και στρατηγικό δεν εγγυάται απόλυτα τις επιθυµητές 
συνέπειες, αλλά τις προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό.  
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4. Μετάβαση. 

Τέλος, όπως φαίνεται και από το σχετικό Πίνακα 4, στο πλαίσιο ενός κριτικού 

αναπτυξιακού µοντέλου και ο σκοπός της µετάβασης, όπως όλοι οι προηγούµενοι σκοποί 

του ΣΕΠ, (και του ΕΕΠ γενικότερα), εµπεριέχει στοιχεία και διαδικασίες αυτογνωσίας.  

Η µετάβαση δηλαδή δεν είναι µια απλή διαδικασία και, όπως φαίνεται στο Σχήµα 

2, που ακολουθεί, έχει άµεση σχέση µε την αυτοεκτίµηση, όπως και µε την 

αυτοαντίληψή µας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Πηγή: Προσαρµογή από τους Hopson και Adams (1977) 

 
 

Όπως ήδη αναφέραµε και στην αρχή της εισήγησης αυτής, ο άνθρωπος φαίνεται να 

έχει την τάση να αντιστέκεται στην αλλαγή και στο καινούργιο, να κλείνεται στο γνωστό 

και στο καθιερωµένο, σε µια προσπάθειά του να διατηρήσει την οµοιόστασή του στο 

επίπεδο εκείνο που ήδη γνωρίζει και που, εποµένως, δεν του δηµιουργεί αίσθηση 

απειλής. Όταν λοιπόν αναγκαστεί εκ των πραγµάτων να µεταβεί, σύµφωνα µε έρευνες 

που έχουν γίνει17, περνάει συνήθως από τα εξής στάδια που φαίνονται στο Σχήµα 1.  

Πρώτον, αισθάνεται ένα µούδιασµα που του φέρνει το σοκ της αλλαγής από κάτι 

γνωστό σε κάτι άγνωστο. 

Δεύτερον, έχει µια αρνητική στάση να µεταβεί στο καινούργιο και µια διάθεση να 

παραµείνει στο παλιό. Στο στάδιο αυτό νιώθει προσωρινά να ανεβαίνει λιγάκι η 

                         
17 Βλέπε σχετικά Hopson και Adams, 1977. 

  1)  ΜΟΥΔΙΑΣΜΑ 

2) ΑΡΝΗΣΗ 

3) ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

4) ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ  
     ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
     ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

5)  ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 

   6) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΗΜΑΤΟΣ 
        ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

   7) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

Σχήµα 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ 

ΧΑΜΗΛΗ 

ΥΨΗΛΗ 
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αυτοεκτίµησή του καθώς πιστεύει ότι έχει δίκιο που αρνείται την αλλαγή, ότι είναι 

«εντάξει» κι εκεί που βρίσκεται ή, σύµφωνα µε άλλα επιχειρήµατα που 

χρησιµοποιεί ανάλογα και µε τους µηχανισµούς άµυνας που ενεργοποιούνται 

µπροστά στην απειλή της µετάβασης προς το άγνωστο.  

Τρίτον, αισθάνεται κατάθλιψη κι η αυτοεκτίµησή του πέφτει όταν συνειδητοποιεί ότι 

η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, ενώ σιγά-σιγά περνάει στο τέταρτο στάδιο καθώς 

πέφτουν οι άµυνές του και αφήνεται στην πορεία των γεγονότων µε µια διάθεση 

παραίτησης και, εποµένως, η αυτοεκτίµησή του πέφτει περισσότερο, ενώ η 

αυτοαντίληψή του τείνει να γίνεται περισσότερο αρνητική. Στη συνέχεια, αναγκάζεται 

να δοκιµάσει το καινούργιο –πέµπτο στάδιο- και σιγά σιγά, καθώς βιώνει το 

καινούργιο, αναλύει το νόηµά του στη ζωή του εσωτερικεύει τη σηµασία της 

µετάβασης αυτής –στάδια έξι και εφτά- και καθώς διαπιστώνει ότι τα κατάφερε και 

ότι, εποµένως, είναι ικανό άτοµο, η αυτοαντίληψή του γίνεται θετικότερη και 

αυτοεκτίµησή του ανεβαίνει18. 

 

Πίνακας 4. Μετάβαση 

                         
18 Θα πρέπει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι ένα άτοµο σπάνια ακολουθεί µε τόση τάξη τη σειρά αυτή 
των σταδίων που αναφέρθηκαν. Αυτό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το ίδιο το άτοµο και την 
ψυχοσύνθεσή του, τις προηγούµενες εµπειρίες του, όπως και από το ίδιο το µεταβατικό στάδιο που 
αντιµετωπίζει. Ωστόσο, για να καταφέρει κανείς να χειριστεί αποτελεσµατικά τις µεταβάσεις, µάλλον θα 
πρέπει να ασχοληθούµε σοβαρά και µε τα εφτά στάδια. Όσο γρηγορότερα χαλαρώνουµε  και επιτρέπουµε 
στον εαυτό µας να αφεθεί στην εµπειρία χωρίς τους περιορισµούς των µηχανισµών άµυνας, τόσο πιο 
γρήγορα θα κινηθούµε προς νέους προσανατολισµούς και ευκαιρίες και θα οδηγηθούµε στην άνοδο της 
αυτοεκτίµησης και της αυτοπεποίθησής µας.  

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΡΙΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Χαρακτηριστικά 
Ø Στόχος των προγραµµάτων της 

µετάβασης είναι, συνήθως, η ανάπτυξη 
στενών δεξιοτήτων (π.χ. εξάσκηση στη 
συνέντευξη, στη συγγραφή 
βιογραφικού σηµειώµατος κ.τ.λ.), 
κυρίως για τους µαθητές που 
«κινδυνεύουν», όπως και η απλή και 
απροβληµάτιστη ενηµέρωσή τους για 
τον κόσµο της εργασίας. 

Χαρακτηριστικά 
Ø Καταλυτικός ο ρόλος των 
προγραµµάτων µετάβασης. 
Προωθείται η κριτική στάση των 
µαθητών, η κριτική ανάγνωση του 
εσωτερικού και του εξωτερικού τους 
περιβάλλοντος και δεν ενθαρρύνεται η 
άνευ όρων αποδοχή των υπαρχόντων 
κοινωνικο-οικονοµικών όρων. Γίνεται, 
επίσης, βαθύτερη ανάλυση της 
σηµασίας της µετάβασης και των 
σταδίων από τα οποία περνά το άτοµο 
κατά τη µετάβασή του σε κρίσιµα 
γεγονότα ή «στιγµές» της ζωής του. Τα 
προγράµµατα µετάβασης συντείνουν 
στην ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης του 
ατόµου και στην όλη του ανάπτυξη 
έτσι, ώστε αυτό να µάθει να περνά 
συνειδητά και µε ωριµότητα τα 
µεταβατικά στάδια στην εργασία και 
στη ζωή γενικότερα.  
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Στο πλαίσιο, λοιπόν, ενός κριτικού αναπτυξιακού προγράµµατος Εκπαιδευτικού 

και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού δεν δίνουµε έµφαση στη χρησιµότητα των 

δεξιοτήτων µετάβασης –ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πολύ συγκεκριµένες δεξιότητες τις 

οποίες επιχειρούµε να αναπτύξουµε χωρίς συναίσθηση ή συνείδηση του θεωρητικού τους 

υπόβαθρου και µάλιστα κυρίως για τα άτοµα εκείνα που πιστεύουµε ότι υστερούν σε 

αυτές, επειδή, θεωρούµε ότι κινδυνεύουν να µη βρουν εργασία µόνο εξαιτίας της 

έλλειψης δεξιοτήτων. Αντίθετα, εξετάζοντας κριτικά την προσέγγιση που δίνει έµφαση 

στη στενή ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο µιας νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας19 και µιας 

τεχνοκρατικής λογικής, δίνουµε έµφαση στη σπουδαιότητα της ολικής ανάπτυξης του 

ατόµου που θα το βοηθήσει να αποδέχεται την αβεβαιότητα της σηµερινής ρευστής και 

πολύπλοκης πραγµατικότητας και να ετοιµάζεται κατάλληλα, έτσι ώστε, να µπορεί και 

µόνο του να αναπτύσσει τελικά δεξιότητες σε µια διαδικασία αυτοµόρφωσης και «δια 

βίου» παιδείας και να περνά µε επιτυχία τα ποικίλα, µεταβατικά στάδια της ζωής. 

Άλλωστε όλη η ζωή µας, από τη σύλληψη µέχρι τη γέννησή µας και από τη γέννησή 

µέχρι το θάνατο, είναι µια µετάβαση µε ενδιάµεσους κρίσιµους µεταβατικούς κόµβους ή 

σταθµούς.  

Σύµφωνα µε την προβληµατική που προηγήθηκε, αν θεωρήσουµε ως απώτερο 

σκοπό τη µετάβαση (βλ. Σχήµατα 2 και 3), βασικοί άξονες –σκοποί που προωθούν την 

επιτυχέστερη µετάβαση µέσα από ευέλικτες αποφάσεις, είναι η Κριτική Αυτογνωσία, µε 

την έννοια που αναλύθηκε στην εισήγηση αυτή, καθώς και η Πληροφόρηση20 –µε τη 

διάσταση της Κριτικής Κοινωνικής Ενηµέρωσης που στηρίζεται στην προσέγγιση της 

επικοινωνίας στην οποία αναφερθήκαµε µε συντοµία21. Σε συνεργατική ενεργό έρευνα 

που υλοποιήσαµε στην Ελλάδα σε τρία σχολεία το 1989 (Kosmidou, 1991) 

διαπιστώσαµε ότι η σχέση ανάµεσα στους δύο αυτούς σκοπούς είναι διαλεκτική. Όσο 

περισσότερο αναπτύσσεται το άτοµο και η αυτοεκτίµησή του, αντιλαµβάνεται ότι 

χρειάζεται περισσότερα είδη πληροφοριών και όχι ένα στενό είδος πληροφόρησης, γιατί 

                         
19 Κατά τον Gleeson (1990): «Το καινούργιο παράδειγµα των δεξιοτήτων αποκρύπτει το σύµφυτο 
(inherent) παραλογισµό του, επιδιώκοντας να δηµιουργήσει ένα επαγγελµατικό κοινό του οποίου η 
απασχόληση (ή η ανεργία) πολύ λίγη σχέση έχει µε το περιεχόµενο της κατάρτισης που στηρίζεται στις 
δεξιότητες…πολλές από τις σχετικές δεξιότητες είναι µάλλον κανονιστικού (regulative) και όχι κάποιου 
επαγγελµατικά χρήσιµου χαρακτήρα» (σ. 187, βλ. επίσης Moore, 1990) 
20  Σε έρευνα που είχαµε υλοποιήσει το 1988 (Κοσµίδου 1989, Kosmidou-Hardy 1990, Kosmidou 1991αβ) 
διαπιστώθηκε ότι οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ –όπως κα οι Σύµβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς και 
εκπρόσωποι πολιτικών νεολαιών –θεώρησαν σηµαντικότερους σκοπούς στο ΣΕΠ την Αυτογνωσία και την 
Πληροφόρηση, ενώ µόλις το 6,25% θεώρησε σηµαντικό το σκοπό της Μετάβασης –και πάλι όµως µαζί µε 
τους άλλους σκοπούς του ΣΕΠ. θεωρούµε ότι ο λόγος για τον οποίο δόθηκε σπουδαιότητα στους σκοπούς 
αυτούς είναι, γιατί πράγµατι, αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή µετάβαση. Άλλωστε, ο σκοπός της 
Μετάβασης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια που χαρακτηρίζονται από ραγδαίες αλλαγές, 
οι οποίες σηµατοδοτούν πλήθος µεταβάσεων για τον άνθρωπο.  
21 Περισσότερα για την προσέγγιση αυτή στην επικοινωνία βλ. και Κοσµίδου-Hardy 1995γ, 1996α. 
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Σχήµα 2 

 
ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

η αυτοαντίληψή του δεν λειτουργεί πλέον ως ένα µη διαπερατό φίλτρο πληροφοριών22, 

τις οποίες διαφορετικά είναι δυνατόν να θεωρούσε είτε άσχετες µε τον εαυτό του είτε και 

απειλητικές. Έπειτα, όσο αναπτύσσεται η αυτοεκτίµηση και η αυτοπεποίθησή του, τόσο 

περισσότερο ικανό αισθάνεται να ψάχνει ενεργά πηγές πληροφόρησης και να διεκδικεί 

το δικαίωµά του για ευρύτερη και βαθύτερη ενηµέρωση. Αυτό το τελευταίο στοιχείο 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι, στην εποχή της έκρηξης της 

πληροφόρησης και της γνώσης γενικότερα, παρά την πληθώρα πηγών πληροφόρησης, 

για πολλούς η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι κλειστή, ενώ αντίθετα είναι ανοιχτή 

για εκείνους που έχουν πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων ή για κείνους που έχουν 

την οικονοµική άνεση να την αγοράσουν σε οποιαδήποτε µορφή (π.χ. λογισµικό, 

σύνδεση µε δίκτυα κ.τ.λ.)23.  

Από την άλλη πλευρά, όσο περισσότερο ενηµερώνεται κανείς για τα τεκταινόµενα 

στο κοινωνικο-οικονοµικό, πολιτισµικό και ευρύτερο χωροχρονικό του περιβάλλον, τόσο 

µεγαλύτερη δυνατότητα και/ή άνεση του δίνεται να ετοιµάζεται πιο έγκαιρα για ένα 

αποτελεσµατικότερο συγχρονισµό µαζί του, αναπτύσσοντας το δυναµικό του και τις 

πτυχές του µε πολύµορφο και ευέλικτο τρόπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σηµείο αυτό, 

θεωρούµε χρήσιµο να αναφέρουµε ότι –στο πλαίσιο ενός κριτικού, αναπτυξιακού 
                         
22 Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. Κοσµίδου-Hardy, 1995β. 
23 Περισσότερα για το θέµα αυτό, βλ. Lyotard 1984, Masterman 1985, Kosmidou 1991, Κοσµίδου-Hardy 
1993β, 1996α. 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
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µοντέλου- είναι σηµαντικό να προβληµατοποιηθεί ακόµη και ο όρος «Μετάβαση». 

Βασικός στόχος των προγραµµάτων µετάβασης είναι συνήθως η «προετοιµασία» των 

µαθητών για τη ζωή γενικότερα και όχι µέσα από τη ζωή, την εµπειρία και τη βιωµατική 

µάθηση24.  

 
Σχήµα 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτή όµως η αναγνώριση της αναγκαιότητας να προετοιµαστούν οι νέοι για τη 

ζωή, αναγνωρίζει και νοµιµοποιεί την αποµόνωση του σχολείου από τη ζωή,25 

δηλώνοντας ότι χρειαζόµαστε απλά «γέφυρες» που να µας βοηθούν να µεταβαίνουµε. 

Στο πλαίσιο ενός κριτικού αναπτυξιακού µοντέλου –και εφόσον εξασφαλιστούν οι όροι 

για την επιτυχή υλοποίησή του- είναι δυνατόν να διαπιστώσουµε στο µέλλον ότι η 

µετάβαση δεν θα είναι τόσο απειλητική και/ή επώδυνη, εφόσον, το άτοµο θα 

συγχρονίζεται µε τον εαυτό του και µε το περιβάλλον του, το οποίο θα αντιµετωπίζει 

περισσότερο οικολογικά. Σε µια τέτοια προσέγγιση, λοιπόν, ο έξω «οίκος» επικοινωνεί 

µε τον εσωτερικό «οίκο» του ανθρώπου. Και τότε πλέον δεν µιλούµε για µετάβαση, αλλά 

µάλλον για βαθιά επικοινωνία του εσωτερικού µε το εξωτερικό, στο οποίο δεν 

                         
24 Περισσότερα για τη βιωµατική µάθηση βλ. και Weil and McGill, 1989, καθώς και Kosmidou and Usher 
1992. 
25  Για το θέµα αυτό βλ. και Κοσµίδου-Hardy και Ζώτος 1992. 

Αυτογνωσία Πληροφόρηση
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επιδιώκουµε να ασκήσουµε έλεγχο και εξουσία. Επιδιώκουµε µάλλον να το 

κατανοήσουµε βαθύτερα και να το σεβαστούµε, αφού του ανήκουµε και µας ανήκει. Μια 

τέτοια, ιδανική έστω, κατάσταση ίσως µπορεί σχηµατικά να αναπαρασταθεί 

επιτυχέστερα µε το Σχήµα 3, όπου όµως, τα όρια ανάµεσα στο εσωτερικό και στους 

εξωτερικούς παράγοντες πρέπει να είναι πλέον διακεκοµένα, µε προσπάθεια να γίνουν 

ίσως και αµυδρότερα σε µια επιτυχέστερη αναπαράσταση ή και µελλοντική πραγµατική 

κατάσταση.  

 

Γ. Η θεώρηση του Διδύµου Άτοµο-Κοινωνία: Απόπειρα Αποδόµησης και 

Αναδόµησης των Όρων και της µεταξύ τους Σχέσης 

Στο πλαίσιο ενός κριτικού, αναπτυξιακού µοντέλου θεωρούµε ότι δεν είναι αρκετό 

να περιορίζεται κανείς στην περιγραφή και την ανάλυση των σκοπών ενός κοινωνικού 

εγχειρήµατος όπως είναι ο ΣΕΠ ή ο ΕΕΠ γενικότερα. Απεναντίας, απαιτείται να 

προβαίνει στην αποδόµηση καθώς και στην αναδόµηση βασικών εννοιών, προϋποθέσεων 

και στοιχείων που εµπλέκονται σε ένα τέτοιο εγχείρηµα. Δύο τέτοια βασικά στοιχεία 

είναι το άτοµο και η κοινωνία26. Η προβληµατοποίηση του διδύµου αυτού αποκαλύπτει 

την κοσµοθεωρία µας, αλλά παράλληλα οριοθετεί και την προσέγγιση που θα έχουµε σε 

θέµατα σηµαντικά όπως είναι αυτό του ΣΕΠ, του ΕΕΠ και της παιδείας γενικότερα. 

Παρακάτω θα αναφερθούµε σε τρεις τέτοιες βασικές κατηγορίες.  

 

1. Εαυτός και Κοινωνία: 

Μια Σχέση Διαλλακτική ή Αµοιβαία Αποκλειόµενη; 

Στη σχετική βιβλιογραφία φαίνεται πώς υπάρχει διάσταση απόψεων ως προς τη 

θεώρηση του ανθρώπου. Υπάρχουν ορισµένες θεωρητικές προσεγγίσεις που 

υπερτονίζουν την αυτονοµία, την ελευθερία και την υπευθυνότητα του ατόµου 

παραγνωρίζοντας τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες ζει και αναπτύσσεται το άτοµο και 

οι οποίες είναι δυνατόν να ασκήσουν µεγάλη επιρροή στη διαµόρφωση της 

προσωπικότητάς του. Κλασσικό παράδειγµα αυτής της προσέγγισης θεωρείται η 

Ανθρωπιστική Ψυχολογία.  

 

 

 

 

                         
26 Για τη διεξοδικότερη συζήτηση σχετικά µε το θέµα αυτό βλ. Κοσµίδου-Hardy, 1991. 
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ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΤΟΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΧΕΣΗ Α΄ 

ΑΤΟΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά 
Έµφαση στα παρακάτω στοιχεία: Παραγνωρίζεται η δύναµη των κοινωνικών  
- Ελευθερία παραγόντων. Μονοµερής έµφαση στον πα-  
- Αυτονοµία ράγοντα «Άνθρωπος» που θεωρείται απο- 
- Υπευθυνότητα στασιοποιηµένος από το ιστορικό, το  
- Θέληση κοινωνικό-οικονοµικό, το πολιτισµικό και 
- Προσωπική ανάπτυξη  το χωροχρονικό του περιβάλλον. 
- Αυτοπραγµάτωση   
- Εµπειρία (διάφανο «κείµενο»)  
- Προθέσεις   
- Συναισθήµατα   
- Αυθορµητισµός  
- Δηµιουργικότητα  
- Αυτοκατεύθυνση και προσωπικό σύστηµα 
αξιών 

 

- Υπερβατικές Εµπειρίες  
- Οι ιδιότητες του ατόµου εµφανίζονται ως 
φυσικές και έµφυτες. 

 

- Προϋπόθεση για αλλαγές κοινωνικές είναι 
µόνο η αλλαγή σε προσωπικό επίπεδο 

 

  
Συνέπειες Συνέπειες 

Αποκλειστική ενασχόληση µε τον εαυτό 
(Νέος Ναρκισσισµός) 

Έλλειψη κριτικής ανάλυσης των 
αλλοτριωτικών κοινωνικών παραγόντων και 
γενικότερα ενασχόλησης µε τα κοινά 

Κύριο Θεωρητικό Υπόβαθρο 
- Ανθρωπιστική Ψυχολογία (π.χ. Maslow, Rogers) 

- Φιλοσοφικό ρεύµα ανθρωπισµού 
- Φιλοσοφικό ρεύµα υπαρξισµού 

- Φαινοµενολογία 
[Eνδεικτικές θεωρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης: Parsons (1909), Roe (1956/57)] 

 

Η Ανθρωπιστική Ψυχολογία αντλεί από τη φιλοσοφική προσέγγιση του υπαρξισµού 

σύµφωνα µε την οποία το άτοµο είναι υπεύθυνο και ελεύθερο να δοµήσει και να «εφεύρει» 

τον εαυτό του µέσα από τις επιλογές που κάνει. Κατά τους υπαρξιστές ο άνθρωπος είναι οι 

επιλογές του. Η δηµιουργία του εαυτού απαιτεί θάρρος και είναι το βάρος της ευθύνης 

και της ενοχής που συνεπάγονται οι επιλογές του ανθρώπου που τον ωθεί στην επιλογή 

της αποφυγής των ευθυνών του. Ο άνθρωπος, κατά τον Sartre (1948), είναι 

«καταδικασµένος» να είναι ελεύθερος.  

Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, λοιπόν, το άτοµο θεωρείται ελεύθερο 

και υπεύθυνο ον το οποίο, αποστασιοποιηµένο συνήθως από το ιστορικό, το κοινωνικό, το 
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πολιτισµικό και το γενικότερο χωροχρονικό του πλαίσιο, από τους περιορισµούς του 

οποίου µπορεί να απελευθερωθεί µε τη θέληση και τις ενέργειές του, µπορεί να 

ασχοληθεί µε τη βαθύτερη γνώση του εαυτού του και µε την πραγµάτωση των σκοπών 

και των στόχων του. Το «κείµενο» της εµπειρίας του27 είναι διάφανο και το άτοµο κατέχει 

τη γνώση και την ικανότητα να το δει κριτικά. Το ενδεχόµενο, λοιπόν, να είναι 

εγκλωβισµένο το άτοµο σε µια «ψεύτικη συνειδητότητα» (βλ. Habermas, 1972, 1984), σε 

ένα ψεύτικο εαυτό και να µην είναι σε θέση να δει κριτικά την ίδια του την εµπειρία, 

φαίνεται ότι είτε παραγνωρίζεται είτε δεν αναλύεται αρκετά από την προσέγγιση αυτή. 

Ενδεικτικά παραδείγµατα τέτοιων θεωριών στο χώρο του επαγγελµατικού 

προσανατολισµού είναι η «Θεωρία των Χαρακτηριστικών» του Parsons (1909), καθώς 

και της Roe (1956, 1957). 

Σύµφωνα όµως µε µια άλλη, αντίθετη, προσέγγιση, το περιεχόµενο της εµπειρίας 

του ανθρώπου, όπως και όλο το οικοδόµηµα του εαυτού του, καθορίζεται από τους 

περιορισµούς που τίθενται µέσα από την ένταξή του στον κόσµο και στα συγκεκριµένα 

κοινωνικά πλαίσια. Έτσι, για παράδειγµα, από τους εκπροσώπους της Σχολής της 

Φρανκφούρτης γίνεται έντονη κριτική στην ανθρωπιστική ψυχολογία για την κοινωνική 

και πολιτική αφέλεια που –όπως υποστηρίζεται- τη χαρακτηρίζει (βλ., για παράδειγµα, 

Adorno, 1967) και που οδηγεί στη διατήρηση του κοινωνικού status quo, στην 

αποανθρωποποίηση και στην εκµετάλλευση του ανθρώπου από τους ισχυρούς.  

Από το χώρο της ψυχανάλυσης, ο Lacan (1977, 1987) επίσης, υποστηρίζει ότι δεν 

υπάρχει ελεύθερος και αυτοδηµιούργητος εαυτός, αφού το άτοµο διαµορφώνεται από τη 

σχέση του µε το «άλλο» (άλλα πρόσωπα), καθώς και µε το «Άλλο», που είναι η γλώσσα 

µέσα από την οποία µαθαίνει τον κόσµο και την κατηγοριοποίησή του, καθώς και η 

γενικότερη κουλτούρα µέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται κανείς. Παρόµοιες σκέψεις 

σχετικά µε τη δύναµη της κουλτούρας, της γλώσσας ειδικότερα, ή του λόγου (discourse) 

καθώς και της γνώσης28 στη διαµόρφωση του ατόµου εκφράζει και ο Foucault29, ενώ ο 

Althusser30 πιστεύει ότι το άτοµο θεωρείται ως ελεύθερο «υπο-κείµενο» για να αποδεχθεί 

ελεύθερα την «υπο-ταγή» του, να κάνει δηλαδή τις ανάλογες κινήσεις της υποταγής του 

µόνο του.  

                         
27 Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. και Kosmidou and Usher 1992. 
28 Όπως υποστηρίζει ο Foucault  (βλ. Dreyfus and Rabinow, 1982) σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση 
υποκειµένου (subject) παίζει η γνώση, η οποία οργανώνεται ως εξουσία, ενώ µε τη σειρά της η εξουσία 
νοµιµοποιείται ως γνώση.   
29 Dreyfus and Rabinow, 1982. 
30 Kearney, 1986. 
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Παραπλήσιες απόψεις εκφράζονται και από τους µεταµοντέρνους31 φιλοσόφους 

(π.χ. Derrida, Lyotard) καθώς και νεοφιλοσόφους (όπως είναι, π.χ. οι Gilles Deuleuse και 

Felix Guattari). Σύµφωνα λοιπόν µε τους µετανεωτερικούς συγγραφείς και τους 

νεοφιλοσόφους, η αποξένωση του υποκειµένου, για την οποία µιλούσαµε στην εποχή του 

µεταµοντερνισµού (ή της νεωτερικότητας), αντικαταστάθηκε από την αποκέντρωση του 

ανθρώπου από οποιοδήποτε πυρήνα επιδιώκει να βρει µέσα του και από ένα τέτοιο 

διαµελισµό του εαυτού του, ώστε η αντίληψη ότι µπορεί να επιτύχει µια κατάσταση 

αυτογνωσίας και ψυχοσύνθεσης δεν είναι παρά αυταπάτη. Ενδεικτική θεωρία 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στο πλαίσιο αυτό είναι η θεωρία του Roberts 

(1971,1977). 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΤΟΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΧΕΣΗ Β΄ 

ΑΤΟΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά 
- Ανίκανο - Διαµορφωτική δύναµη των ιδεολογικών  
- Ανελεύθερο µηχανισµών του κράτους, καθώς και άλλων 
- Προϊόν Κοινωνικοποίησης κοινωνικοποιητικών µηχανισµών όπως: 
- Εξαφανίζεται από το προσκήνιο της ζωής 
του 

εκπαίδευση, θρησκεία, ΜΜΕ, εθνική οµάδα 
ή κοινότητα, γλώσσα, οικογένεια, 

 Κουλτούρα (το Άλλο). 
- Παραγνώριση της ερµηνευτικής και - Η εµπειρία του ατόµου εγγράφεται,  
αντιληπτικής διάστασης που εγχαράσσεται µέσα του από εξωτερικές 
παρεµβαίνει στη δόµηση της εµπειρίας δυνάµεις, οι οποίες το καθορίζουν.  
του ατόµου. - Προϋπόθεση για γενικότερες αλλαγές είναι 

η αλλαγή των κοινωνικών δοµών. 
  

Συνέπειες Συνέπειες 

Παθητικοποίηση αποφυγή ατοµιής ευθύνης, 
αδράνεια, αποδυνάµωση και παραίτηση του 
ατόµου από προσπάθεια για ανάπτυξή του 
και από ώριµες, κοινωνικές διεκδικήσεις.  

Προώθηση ενός σύγχρονου «Μεσσιανισµού»  

Θεωρητικό Υπόβαθρο 
- Παραδοσιακές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις (Κοινωνικός Ντετερµινισµός)  

(π.χ. Marx, Σχολή της Φρανκφούρτης) 
- Ψυχολογία (Ψυχολογικός Ντετερµινισµός) 

1. Μπηχεβιορισµός (Εξωτερικός Ντετερµινισµός) 
2. Κλασσική Προσέγγιση της Ψυχανάλυσης  

(Εσωτερικός Ντετερµινισµός) 
- Βιολογία (Βιολογικός Ντετερµινισµός) 

- Θρησκεία (Θρησκευτικός Ντετερµινισµός) 
- Στρουκτουραλισµός (π.χ. Lacan, Foucault, Althusser) 

- Οικονοµία (Οικονοµικός Ντετερµινισµός) 
(αναχρονιστική, οικονοµίστικη προσέγγιση των νόµων της αγοράς εργασίας) 

(Eνδεικτική προσέγγιση επαγγελµατικού προσανατολισµού: Roberts, 1971, 1977) 
                         
31 Ο µεταµοντερνισµός είναι, εν µέρει, µια περιγραφή ενός νέου τύπου κοινωνίας. Της κοινωνίας των 
µαζικών µέσων ενηµέρωσης, του θεάµατος, της κατανάλωσης και της γραφειοκρατικής οργάνωσης της 
µεταβιοµηχανικής κοινωνίας (βλ. και Sarup, 1988). 
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Άποψή µας είναι ότι η σχέση ανάµεσα στις προσεγγίσεις που µνηµονεύθηκαν δεν 

θα έπρεπε να είναι διαζευκτική και αµοιβαία αποκλειόµενη, αλλά διαλεκτική, η οποία 

παίρνει χρήσιµα στοιχεία από τη µια προσέγγιση χωρίς να αποµονώνει και να απορρίπτει 

τα στοιχεία της άλλης. Στο πλαίσιο µιας τέτοιας προσέγγισης µπορούµε να 

υποστηρίξουµε πως, στις σηµερινές πολύπλοκες, πολυπρόσωπες και ταυτόχρονα 

απρόσωπες (βλ. και Κοσµίδου, 1985) δυτικές κοινωνίες, είναι δυνατόν να έχει το άτοµο 

την ψευδαίσθηση ότι είναι ελεύθερο και αυτόνοµο, αλλά αυτό ίσως είναι µια επίφαση, 

αφού ό,τι θεωρεί ως «ελεύθερο» εαυτό είναι συχνά το δηµιούργηµα των κοινωνικο-

οικονοµικών και πολιτισµικών επιδράσεων, και είναι πιθανόν αυτή η αίσθηση ελευθερίας 

να εκφράζεται µόνο µε την ελευθερία επιλογής καταναλωτικών αγαθών και τρόπου 

ζωής, πράγµατα που συνήθως θεωρούνται σηµαντικά για την επιβεβαίωση της ταυτότητα 

των ανθρώπων32.  

Κάθε κριτική, και µε σκοπό την προαγωγή της κριτικής αυτογνωσίας προσέγγιση 

του ατόµου είναι σηµαντικό να ξεκινάει από την αναγνώριση και την κριτική ανάλυση 

της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και από ένα προβληµατισµό για τις επιδράσεις της 

πάνω στο άτοµο µε παράλληλη, ασφαλώς ενασχόληση µε τις δυνατότητές του να 

αναλάβει ενεργό δράση σχετικά µε την ανάπτυξη του εαυτού του και του περιβάλλοντός 

του.  

Προσωπική µας θέση είναι ότι το άτοµο µπορεί να γίνει αναµφισβήτητα ο 

δηµιουργός της πραγµατικότητας και του κόσµου του και όχι ο απλός παρατηρητής τους 

και έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να αγωνιστεί για την επίτευξη αλλαγών σε 

κοινωνικά πλαίσια, όπως είναι αυτό της πολιτικής, της οικονοµίας, της δικαιοσύνης και 

της παιδείας. Αυτή η θέση αναγνωρίζει τους ιστορικούς, κοινωνικο-οικονοµικούς και 

πολιτισµικούς εξωτερικούς περιορισµούς, όπως και τους εσωτερικούς περιορισµούς και 

ανασχέσεις του ανθρώπου –ανεκπλήρωτες επιθυµίες και ανάγκες, καταπιεσµένα 

συναισθήµατα κ.τ.λ. Αναγνωρίζει, όµως, παράλληλα και τη δυνατότητά του για 

συνειδητή πράξη µε φρόνηση και για εξέλιξη33.  

 

 
                         
32 Βλέπε και Leadbeater 1989, Kosmidou 1991, Κοσµίδου-Hardy 1991. 
33 Η Ferguson (1982) υποστηρίζει και προβάλλει τη δυνατότητα σύζευξης ατόµου και κοινωνίας ανάλογη 
µε αυτή του σώµατος και της ψυχής. Το να επιχειρηµατολογεί κανείς για το ποιο από τα δύο αυτά είναι πιο 
σηµαντικό, είναι σαν να θέτει ζήτηµα σχετικά µε το αν το οξυγόνο ή το υδρογόνο είναι το πιο βασικό 
στοιχείο του νερού, χωρίς να καταλήγει σε µια ανιαρή και µηχανική εικόνα του ανθρώπου και να 
συµβάλλει έτσι στη φίµωση και την παρεµπόδισή του και να επιδιώξει να προκαλέσει αλλαγές στον 
περίγυρό του. Επίσης στη συστηµική θεωρία, αναλύεται διεξοδικά η σχέση υπερσυστήµατος και 
υποσυστήµατος (ή κοινωνίας ατόµου προκειµένου για το δικό µας θέµα) και επισηµαίνεται ότι κάθε 
διακύµανση ενός υποσυστήµατος µπορεί να είναι τόσο ισχυρή ώστε να επηρεάσει όλη την προϋπάρχουσα 
οργάνωση. Βλ. και Toffler, 1991. 
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2. Κριτική Θεώρηση των Θεωριών επαγγελµατικής Ανάπτυξης: 

Ένα Παράδειγµα 

Όπως υποστήριξε ο Donald Super (1981), οι προσεγγίσεις και οι θεωρίες 

επαγγελµατικού προσανατολισµού που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 85 χρόνια 

περίπου, εµπίπτουν σε τρεις γενικές κατηγορίες: εκείνες του ταιριάσµατος ανθρώπων 

και επαγγελµάτων, εκείνες που περιγράφουν την ανάπτυξη µέχρι το ταίριασµα αυτό και 

εκείνες που δίνουν έµφαση στη λήψη απόφασης.  

 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΤΟΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΧΕΣΗ Γ΄ 

ΑΤΟΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά 
Α. Σηµείο έναρξης στην προσέγγιση 
αυτή είναι ο θεωρούµενος ελεύθερος 
εαυτός είναι στην ουσία µια «ψεύτικη 
συνειδητότητα» (false consciousness-
Habermas 1984) 

- Αλλοτριωτική – Αποξενωτική  

- Η έκφραση της ελευθερίας και της 
επιλογής περιορίζεται στα πλαίσια του 
καταναλωτισµού και της 
τεχνοκρατικής λογικής.  

 

↓ ↓ 
Β. Αναγνώριση της αναγκαιότητας για 
κριτική στάση και ενεργό, κριτική 
ανάγνωση εαυτού, αποδόµησης και 
αναδόµησης των γλωσσικών όρων και 
του εαυτού.  

Αναγνώριση της αναγκαιότητας για κριτική 
στάση και ενεργό, κριτική ανάγνωση του 
περιβάλλοντος, αποσυµβολισµό 
(αποδόµηση) κα επανασυµβολισµό 
(αναδόµηση) των κοινωνικών όρων.  

↓ ↓ 
Γ. Αναγνώριση του δυναµικού του 
ατόµου. Προσπάθεια για «αντι-
ηγεµονική µεταλλαγή της 
συνειδητότητας»34. 

Συνειδητοποιηµένη δράση για µεταλλαγή 
των κοινωνικών όρων. 
«Επαναπροσδιορισµός του 
προσδιορισµένου». (Heidegger 1962) 

  
Συνέπειες Συνέπειες 

Προσωπική ανάπτυξη  
(Σχέση Διαλεκτική) 

 

Κοινωνική ανάπτυξη 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 
Όλες οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις (Κοινωνιολογικές, Ψυχολογικές-

Ψυχοθεραπευτικές, Θρησκευτικές, Παιδαγωγικές, Βιολογικές, Οικονοµικές-σύγχρονη 
οικονοµία) 

(Eνδεικτική θεωρία επαγγελµατικής ανάπτυξης: Super-;-35) 

Κάθε σχήµα ή κατηγοριοποίηση, αναπόφευκτα, υπεραπλουστεύει το θέµα που 
                         
34 Gramsci, Kearney 1986. 
35 O Super (1981) θεωρητικά υποστηρίζει τη διαλεκτική αυτή σχέση.  
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διαπραγµατεύεται. Ωστόσο, από την άλλη µεριά, βοηθάει στην οργάνωση των ιδεών µας. 

Κάθε θεωρία όµως στο χώρο του επαγγελµατικού προσανατολισµού δίνει περισσότερη ή 

λιγότερη έµφαση στο ένα σκέλος του δίδυµου άτοµο-κοινωνία. Ο Super θα υποστήριζε 

ίσως ότι η δική του προσέγγιση ανήκει στην τρίτη κατηγορία που παρουσιάσαµε, αφού 

τίθεται υπέρ της διεπιστηµονικής προσέγγισης στην ανάπτυξη µιας θεωρίας και αναφέρει 

ότι η δική του θεωρία είναι συνθετική γιατί, κατά την άποψή του, «η επαγγελµατική 

επιλογή αντιπροσωπεύει µια προσπάθεια που κάνει κανείς να εκφράσει την 

αυτοαντίληψή του σε ένα επάγγελµα και αυτό γίνεται µε το ταίριασµα της εικόνας που 

έχει για τον εαυτό του µε την εικόνα που έχει για τους ανθρώπους που εργάζονται σε 

επαγγέλµατα που γνωρίζει και που το ενδιαφέρουν» (ό.π., σ. 17). Ωστόσο, στη θεωρία 

αυτή δεν υπάρχει ιδιαίτερη προβληµατοποίηση για τους κοινωνικούς περιορισµούς που 

προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τόσο τα ενδιαφέροντα που αναπτύσσει κανείς όσο και 

τα επαγγέλµατα που γνωρίζει. Μάλιστα, όπως ο ίδιος αναφέρει, η θεωρία του 

εξερευνήθηκε περαιτέρω, «αυτή τη φορά χωρίς να δίνεται έµφαση στο κοινωνικό 

πλαίσιο» (ό.π., σ. 18), αλλά αντίθετα, και σε σχέση µε το δίδυµο άτοµο-κοινωνία, 

τονίζεται η «προσωπική πλευρά της εξίσωσης, όπως οι περισσότεροι κοινωνιολόγοι 

έχουν τονίσει την κοινωνική πλευρά» (ό.π., σ. 18-19). 

Μια θεωρία βέβαια, δεν αναπτύσσεται σε κοινωνικό κενό και στη συγκεκριµένη 

εποχή που αναπτύχθηκε, τόσο η θεωρία του Ginzberg όσο και του Super, δεν είναι 

τυχαίο ότι δέσποζαν θεωρίες όπως αυτή του Freud, ενώ στο χώρο του επαγγελµατικού 

προσανατολισµού, γενικότερα, η έµφαση δινόταν στην ψυχολογική θεώρηση του 

θέµατος. Όπως έχουµε υποστηρίξει και αλλού (Κοσµίδου-Hardy 1996β), κάθε θεωρία 

πρέπει να την προσεγγίζουµε κριτικά γιατί είναι προϊόν συγκεκριµένης ιστορικής εποχής, 

καθώς και των αξιών, των προκαταλήψεων και της γενικότερης ιδεολογίας του 

συγγραφέα. Έτσι, για παράδειγµα, ο οικονοµολόγος Ginzberg επηρεάστηκε έντονα από 

τον ξάδερφο και συνάδελφό του ο οποίος εργαζόταν στην ερευνητική του οµάδα και 

υποστήριζε την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Freud. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι στη 

θεωρία του δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στον καταλυτικό ρόλο της παιδικής ηλικίας για την 

ανάπτυξη του ατόµου, πράγµα που συνέχισε και ο Super στη δική του θεωρία. Ούτε είναι 

τυχαίο ότι η θεωρία του Ginzberg, υποστηρίζει µια σχετικά άνετη εξερεύνηση και, στη 

συνέχεια, αποκρυστάλλωση της επαγγελµατικής απόφασης στην ηλικία των 17-18 και 18-

22 ετών, αντίστοιχα και, τέλος, την υλοποίηση της απόφασης αυτής, ενώ στην ηλικία των 

30 έχουµε πλέον την εδραίωση του ατόµου στην επαγγελµατική του επιλογή, φαινόµενο 

που µάλλον δεν ισχύει στην εποχή µας. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο Ginzberg στηρίχθηκε 

σε 56 συνεντεύξεις µε άρρενες σπουδαστές ενός εξαιρετικού επιλεκτικού (high selective) 
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αστικού, ιδιωτικού σχολείου και Πανεπιστηµίου, ενώ διεξήχθησαν µερικές µόνο 

συνεντεύξεις µε παρόµοιες σπουδάστριες και µε εφήβους που προέρχονταν από 

µειονεκτούσες κοινωνικές οµάδες (Ginzberg et al 1951) είναι αποκαλυπτικό, πιστεύουµε, 

του τρόπου ανάπτυξης της θεωρίας αυτής, της περιορισµένης δυνατότητάς της για 

γενίκευση σε ευρύτερα είδη πληθυσµού -τα οποία µάλλον δεν αντιπροσωπεύει- καθώς 

και της ισχύος της στη δική µας εποχή.  

Στο πλαίσιο ενός κριτικού, αναπτυξιακού µοντέλου, ανάλογους περιορισµούς 

διαπιστώνουµε και στη θεωρία του γνωστού Donald Super (Super, 1957, 1981), η οποία 

θεωρείται αναπτυξιακή και ως εκ τούτου γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη στην εποχή µας. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, στην τρίτη από τις δώδεκα αρχές της αναπτυξιακής θεωρίας 

του, ο Super αναφέρει ότι: «Κάθε επάγγελµα απαιτεί ένα χαρακτηριστικό πλέγµα 

ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας µε αρκετές 

διαφοροποιήσεις, έτσι ώστε να αντιστοιχεί µια ποικιλία επαγγελµάτων σε κάθε άτοµο και 

µια ποικιλία ατόµων σε κάθε επάγγελµα» (Super, 1981, σ. 26). Το ότι η αρχή αυτή ισχύει 

και σήµερα δεν σηµαίνει ότι πρέπει να παραβλέπουµε τις υπόλοιπες, να µην αναλύουµε 

κριτικά και τις µεταξύ τους σχέσεις και να µην εντοπίζουµε αδυναµίες και περιορισµούς. 

Ένα αντίστοιχο, όµως, περιορισµό µε αυτόν του Ginzberg που έχουµε ήδη αναφέρει, 

µπορεί να εντοπίσει κανείς στην πέµπτη αρχή στη θεωρία του Super, η οποία αναφέρεται 

στη διαδικασία αλλαγής του ατόµου σε µια σειρά περιόδων ζωής. Η αρχή αυτή χρειάζεται 

µάλλον διαφοροποίηση.  

Πιο συγκεκριµένα, ενώ σύµφωνα µε την αρχή αυτή η περίοδος της ζωής του 

ατόµου κατά την οποία συντελείται η ανάπτυξη (growth) είναι η παιδική ηλικία (0-11 ή 

12 έτη), ενώ η εφηβική ηλικία όπως και εκείνη του νέου ενήλικα (11-22 ή και 30 έτη) 

είναι η περίοδος της εξερεύνησης (exploration), η ηλικία των 30-50 είναι η περίοδος 

της εδραίωσης (establishment), (φάσεις της δοκιµής και της σταθερότητας) και η ηλικία 

των 50-60 ετών είναι εκείνη της συντήρησης (maintenance), σήµερα είναι σηµαντικό 

να δούµε τις φάσεις αυτές διαφορετικά. Καταρχήν, σύµφωνα µε νεότερες αντιλήψεις που 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη των ενηλίκων και τα αναπτυξιακά καθήκοντα (development 

tasks) που αντιµετωπίζουν, η ανάπτυξη δεν σταµατάει σχεδόν ποτέ36, ακόµη και στο 

στάδιο της «συντήρησης», ενώ δεν θα ήταν ίσως υπερβολή να πούµε ότι και στο 

στάδιο της «παρακµής» (decline) -60 και µετά- χρειάζεται να προβληµατοποιηθεί.  
                         
36 Για περισσότερο από µισό αιώνα οι ειδικοί, επηρεασµένοι από τη θεωρία του Freud, θεωρούσαν ότι η 
ψυχολογική ανάπτυξη του ανθρώπου ολοκληρωνόταν στην πρώιµη παιδική ηλικία και την εφηβεία. Αυτή 
η προσέγγιση θεωρεί στατική την αναπτυξιακή φάση της ενήλικης ζωής και αµφισβητήθηκε τόσο από τον 
Erikson (1968), όσο και από τους άλλους θεωρητικούς (π.χ. Gould 1978, Kohlberg 1976, Vaillant 1977). 
Περισσότερα για το θέµα της ανάπτυξης των ενηλίκων βλ. και Cytrynbaum et al 1980, καθώς και  
Cytrynbaum and Crites 1989. Βλ. επίσης Κοσµίδου-Hardy 1995α  
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Έπειτα, ακόµη και κατά τα κρίσιµα παιδικά χρόνια, δεν πρέπει να διαχωρίζουµε 

την ανάπτυξη από την εξερεύνηση, ιδιαίτερα µάλιστα αν λάβουµε υπόψη τη διαλεκτική 

σχέση Κριτικής Αυτογνωσίας και Κριτικής Κοινωνικής Ενηµέρωσης γενικότερα, και τον 

καθοριστικό ρόλο που παίζει η παροχή ευκαιριών δοκιµής και εξερεύνησης για την 

ανάπτυξη των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, της αυτοαντίληψης, 

πράγµα που αναγνωρίζει ο Super στην έκτη αρχή του37, ενώ στην ένατη αρχή του38 

αναγνωρίζει επίσης τη σηµαντικότητα της άσκησης ρόλων για τη διαδικασία σύνθεσης 

(ή συµβιβασµού) ανάµεσα στο άτοµο και στους κοινωνικούς παράγοντες ή ανάµεσα 

στην αυτοαντίληψη και στην πραγµατικότητα.  

 

Δ. Είναι Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα ένα Κριτικό, Αναπτυξιακό Μοντέλο για 

το ΣΕΠ; Συµπεράσµατα και Προτάσεις 
Συµπερασµατικά, είναι σηµαντικό να συνειδητοποιεί κανείς ότι η 

πραγµατικότητα δεν είναι ποτέ η ίδια για όλους µας και είναι, επίσης, διαφορετική σε 

κάθε ιστορική εποχή. Στη δική µας εποχή η πραγµατικότητα αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερη 

πολυπλοκότητα, απαιτεί ολική, συνθετική και όχι γραµµική προσέγγιση καθώς και 

ανάπτυξη «δια βίου» σε ατοµικό επίπεδο. Δεν νοµιµοποιείται, λοιπόν, κανείς, και 

ιδιαίτερα, κανένας σύµβουλος εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού προσανατολισµού, να 

επαναπαύεται σε αξίες, θεωρίες και / ή µοντέλα του παρελθόντος, επιδιώκοντας µε τον 

τρόπο αυτό να αντιµετωπίσει ένα απρόβλεπτο και διαρκώς µεταβαλλόµενο κόσµο, 

στηριγµένος σε δοµές και γνώση του παρελθόντος, προσπαθώντας να επιβάλλει «τάξη 

στο χάος» µε συνταγές υπεραπλουστευµένες. Για την υγιέστερη αντιµετώπιση της 

πολυπλοκότητας στην εποχή µας απαιτείται µάλλον η υιοθέτηση µιας κριτικής 

αναπτυξιακής στάσης προς τη νέα τάξη πραγµάτων. Στο πλαίσιο µιας τέτοιας 

γενικότερης στάσης είναι καλό να χρησιµοποιήσουµε θετικά στοιχεία από τη γνώση και 

την εµπειρία των παραδόσεων. Απαιτείται, όµως, παράλληλα να αναπτύξουµε νέα 

κριτικά και ευέλικτα µοντέλα, σύµφωνα µε τα οποία θα µπορούµε να προσεγγίζουµε την 

εξωτερική και την εσωτερική  πραγµατικότητα στρατηγικά.  

Σύµφωνα µε το κριτικό αναπτυξιακό µοντέλο, βασικές προϋποθέσεις για την 

                         
37 Σύµφωνα µε την αρχή αυτή: «Το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο των γονέων του ατόµου, οι νοητικές του 
ικανότητες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και οι ευκαιρίες στις οποίες εκτίθεται, καθορίζουν 
τη φύση της σταδιοδροµίας του, δηλαδή το επαγγελµατικό επίπεδο που επιτυγχάνει, τη σειρά, τη 
συχνότητα αλλά και τη διάρκεια των δοκιµαστικών όσο και των πιο σταθερών επαγγελµάτων».  
38 Σύµφωνα µε την αρχή αυτή: «Η διαδικασία της σύνθεσης ή του συµβιβασµού µεταξύ του ατόµου και 
των κοινωνικών παραγόντων, όπως επίσης και µεταξύ της αυτοαντίληψης και της πραγµατικότητας, είναι 
µια διαδικασία άσκησης ρόλων, ασχέτως µε το πλαίσιο στο οποίο παίζεται ο ρόλος αυτός (π.χ. στη 
φαντασία, σε µια συµβουλευτική σχέση ή σε δραστηριότητες της ζωής, καθώς και στο επάγγελµα που 
ασκεί)». 
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επιτυχέστερη συνάντηση και το συγχρονισµό µας µε τη σηµερινή πραγµατικότητα είναι 

οι σκοποί της Κριτικής Αυτογνωσίας και της Κριτικής Κοινωνικής Ενηµέρωσης. Οι 

σκοποί αυτοί όµως δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν µόνο µέσα από το θεσµό του ΣΕΠ. 

Πρότασή µας είναι ότι ο ΣΕΠ πρέπει να πάρει κεντρικότερο ρόλο στο σχολείο και 

να παίξει και ρόλο συντονιστικό για την επιδίωξη της στρατηγικής διάχυσης των σκοπών 

των συγκεκριµένων σκοπών και της µεθοδολογίας του µέσα από όλα τα σχολικά 

µαθήµατα. Απαιτείται, όµως, για το σκοπό αυτό η δηµιουργία «κοινωνικά κριτικών 

σχολείων»39. Διαφορετικά ένα ουσιαστικό πρόγραµµα ΣΕΠ, και ΕΕΠ γενικότερα, θα 

έχει δυστυχώς, την τύχη ενός πυροτεχνήµατος. Θα λάµπει στιγµιαία φωτίζοντας για λίγο 

τους ορίζοντες των µαθητών, αλλά θα είναι καταδικασµένο να χάνει το φως του πνιγµένο 

από το ασφυκτικό του σχολικό πλαίσιο40.  

Απαιτείται επίσης, ανάπτυξη των αναλυτικών προγραµµάτων του σχολείου, έτσι 

ώστε, να εναρµονίζονται µε τις τάσεις και τις ανάγκες της σηµερινής εποχής, και να 

βοηθούν την ουσιαστική κριτική κοινωνική ενηµέρωση των νέων ανθρώπων και την 

ανάπτυξή τους. Αν δεχθούµε, όµως, τη θέση ότι δεν µπορεί να υπάρξει ουσιαστική 

ανάπτυξη αναλυτικών προγραµµάτων χωρίς την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών41, τότε 

χρειάζεται να ασχοληθούµε και µε το θέµα αυτό ουσιαστικά. Ο εκπαιδευτικός έχει 

κεντρική θέση στην παιδαγωγική συνάντηση42, αφού αλληλεπιδρά καθηµερινά µε την 

πολυπλοκότητα του εαυτού δεκάδων µαθητών. Πιστεύουµε ότι αν επιθυµεί κανείς 

πραγµατικά να γίνουν τα σχολεία τόποι υγιείς, κατάλληλοι για την ανάπτυξη των 

µαθητών, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται πρώτα από όλα να είναι άνθρωπος υγιής, ο 

οποίος βρίσκεται σε συνειδητή πορεία βαθύτερης γνώσης και ανάπτυξης του δικού 

του εαυτού. Άποψή µας είναι ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να γίνει ο κυριότερος 

σύµβουλος και «θεραπευτής» στην παιδαγωγική συνάντηση, µέσα από την οποία, µπορεί 

να βοηθήσει τους µαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της εσωτερικής τους 

πραγµατικότητας και να αναπτύξουν τον εαυτό τους. Επίσης, µέσα από την υποβοήθηση 

του εκπαιδευτικού να δει τον εαυτό του και τον κόσµο κριτικά, είναι δυνατόν να 

υποβοηθηθεί µια κίνηση που στοχεύει στην προσωπική και στην κοινωνική αλλαγή µε 

τον καταλυτικό ρόλο του εκπαιδευτικού συµβούλου για την ανάπτυξη των νέων 
                         
39 Kemmis et al 1983, Κοσµίδυ-Hardy  και Ζώτος 1992. 
40 Τέτοιο παράδειγµα είχαµε στην έρευνα που υλοποιήσαµε το 1989 σε τρία σχολεία της Αττικής όπου 
αισθανθήκαµε ότι αναπτύξαµε ένα πρόγραµµα ΣΕΠ µε κοινωνικά κριτικό προσανατολισµό στο πλαίσιο 
σχολείων µε «νεοκλασικό/επαγγελµατικό» προσανατολισµό. Τα αποτελέσµατα αυτού του προγράµµατος 
ήταν σηµαντικά, αλλά πιστεύουµε ότι µακροπρόθεσµα λειτουργούν µόνο στο µικροεπίπεδο των 
συγκεκριµένων εκπαιδευτικών και µαθητών που συµµετείχαν, ίσως και στο επίπεδο της δικής τους 
κοινωνικής δράσης και παρέµβασης. Τα συγκεκριµένα όµως σχολεία έχουν κρατήσει µάλλον το γνωστό 
προσανατολισµό τους µε µια τάση εχθρική προς τη µετάβαση στο καινούργιο και στο διαφορετικό.  
41 Βλ. και Lawrence Stenhouse 1975.  
42 Βλ. και Κοσµίδου 1989, Kosmidou 1990 και 1991, Κοσµίδου-Hardy 1993α. 
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(Kosmidou 1991).  

Αν παρακολουθήσει κανείς και τις εξελίξεις στις αποφάσεις των ειδικών της 

Ευρώπης που ασχολούνται, χρόνια τώρα, µε την προσπάθεια για την ευρωπαϊκή 

ανάπτυξη και ολοκλήρωση, θα διαπιστώσει ότι η προσωπική ανάπτυξη των ευρωπαίων 

πολιτών γενικότερα και των νέων ειδικότερα φαίνεται ότι αναδύεται σιγά σιγά ως η µόνη 

λύση. Τελευταία γίνεται όλο και περισσότερο αναφορά στην ιδέα της «Ευρώπης των 

ανθρώπων» και στην έννοια «άνθρωπος». Ίσως γιατί έχει αρχίσει να γίνεται πλέον 

κατανοητό ότι για την επίτευξη θεσµικών και δοµικών αλλαγών όπως και για την 

ευρωπαϊκή ανάπτυξη και ολοκλήρωση, βασική προϋπόθεση είναι η αλλαγή, η ανάπτυξη 

και η «ολοκλήρωση» σε προσωπικό επίπεδο43. Η ιδέα της «Ευρώπης των ανθρώπων» 

έγινε πολιτικός στόχος από τη δεκαετία του 1970. Κατά καιρούς, διάφοροι αξιωµατούχοι 

της Ευρώπης εξέφρασαν µε επιµονή την άποψη ότι, για να είναι ουσιαστική και 

αποτελεσµατική η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να είναι µια διαδικασία φυσική και 

όχι κάτι άνωθεν επιβεβληµένο από την Επιτροπή που έτσι θα παίξει το ρόλο του 

«Μεγάλου Αδελφού», ο οποίος επιδιώκει την ολοκλήρωση µε το, τότε, «δωδεκάαστρο 

τοτέµ» και µε άλλα εξωτερικά σύµβολα. Φαίνεται λοιπόν ότι αρχίζει να δικαιώνεται το 

όραµα κάποιων αξιωµατούχων που είχαν υποστηρίζει ότι «η ελπίδα για πραγµατική 

ολοκλήρωση βρίσκεται στους νέους».  

Στο πλαίσιο της ελπίδας αυτής, ελπίζουµε κι εµείς µε τη σειρά µας, ότι 

βρίσκονται κάποια θέµατα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων όπως είναι αυτό του Leonardo 

da Vinci και του Σωκράτη ειδικότερα µε το θέµα της δια βίου παιδείας και ανάπτυξης. 

Στα προγράµµατα αυτά γίνεται συχνή αναφορά στο θέµα της «προσωπικής ανάπτυξης» 

(personal development)44. 

Ένα καυτό, όµως, ερώτηµα σχετίζεται µε το τι εννοεί κανείς µε τους όρους 

«συνειδητότητα» (consciousness), προσωπική ανάπτυξη (personal development) και 
                         
43 Στο σηµείο αυτό ενδεικτικά και µόνον αναφέρουµε την προσέγγιση του Haas (1958) σχετικά µε την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η προσέγγιση αυτή, που θεωρείται αρκετά φιλόδοξη, δίνει έµφαση στους 
ανθρώπους και όχι σε ένα σύνολο θεσµικών διακανονισµών. Για τον Haas η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι 
δυνατή όταν οι πολιτικοί σε διάφορα εθνικά πλαίσια πεισθούν να µεταφέρουν τα ενδιαφέροντα, τις 
προσδοκίες και τις δραστηριότητές τους σε ένα νέο κέντρο του οποίου οι θεσµοί κατέχουν ή απαιτούν να 
έχουν δικαιοδοσία πάνω στα προϋπάρχονται κράτη-έθνη. Σύµφωνα, όµως µε τη θεωρία αυτή η 
ολοκλήρωση θα πραγµατοποιηθεί όχι απλά και µόνο µέσα από θεσµικές αλλαγές, αλλά µέσα από µια 
βαθµιαία αλλαγή στη συµπεριφορά, στις αντιλήψεις και στην προοπτική των ανθρώπων στην Ευρώπη 
καθώς αυτοί θα ταυτίζονται όλο και περισσότερο µε το νέο αυτό κέντρο. (Περισσότερα για το θέµα αυτό 
Κοσµίδου-Hardy et Marmarinos, 1995).  
44 Η ανάπτυξη του δυναµικού ατόµου φαίνεται ότι είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη µιας επιχείρησης 
στο µέλλον, καθώς και για την ανάπτυξη της οικονοµίας. Αυτό για την παιδεία είναι ένα θετικό και 
παρήγορο σηµάδι γιατί προµηνύει προσανατολισµό της σε γνήσια παιδαγωγικούς σκοπούς που σχετίζονται 
µε την ανάπτυξη του ατόµου, έστω και αν θα προωθηθεί ως «αναγκαίο κακό», αφού δεν φαίνεται να 
ισχύουν πλέον οι αρχές του Taylor, για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας και της οικονοµίας γενικότερα. 
Φαίνεται ακόµη ότι η προσωπική ανάπτυξη είναι προϋπόθεση και για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση.  
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αυτογνωσία (self awareness), οι οποίοι αναφέρονται συχνά σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

και όχι µόνον. Το θέµα αυτό χρειάζεται προβληµατοποίηση. Χρειάζεται ακόµη αποφυγή 

µιας στάσης απλοϊκισµού που θεωρεί δεδοµένες έννοιες σύνθετες και πολύπλοκες.  

Τέλος, χρειάζεται µια νέα θεώρηση του εσωτερικού και του εξωτερικού µας 

κόσµου, ή «οίκου» στο πλαίσιο ενός κριτικού, αναπτυξιακού µοντέλου σύµφωνα µε το 

οποίο οι έννοιες του «εσωτερικού» και του «εξωτερικού» δεν θεωρούνται ως αµοιβαία 

αποκλειόµενες, αλλά αλληλεπιδρώσες και διαλεκτικά συσχετιζόµενες µε όρια ευέλικτα που 

µπορεί να γίνουν αµυδρά,  

Έτσι, που το εγώ να επικοινωνεί και να εισχωρεί στο εσύ. 

Έτσι, που το εσύ να ανταποκρίνεται στο εγώ.  

Έτσι, που το εγώ να ταυτίζεται µε το εµείς, διατηρώντας όµως το εγώ του.  

Έτσι, που τα όρια να γίνονται σιγά-σιγά ανεπαίσθητα. 

Έτσι, που οι µεταβάσεις να µετατρέπονται σε συµβάσεις και, τελικά, σε ώριµες και 

υγιείς συµβιώσεις.  

Σενάριο της σφαίρας του φανταστικού; Ουτοπία; Ή µήπως; 
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