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Τα χαρακτηριστικά του συμβούλου τον 21ο αιώνα 
και οι συμβουλευτικές ερωτήσεις

Οι προσδιορισμοί του συμβούλου μέχρι σήμερα
Θα περίμενε ίσως κανείς να ακούσει να τονίζονται εμφαντικά οι όροι 
επικοινωνία, δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, ευελιξία, συναισθημα-
τική νοημοσύνη, συναντίληψη, οργανωτικότητα, κίνητρα, δημιουργικό-
τητα, αυτογνωσία, οριοθέτηση, εμπιστευτικότητα, υπομονή, άνευ όρων 
αποδοχή, παρατηρητικότητα, γνώση των κανόνων, υψηλές ηθικές αξίες, 
ισορροπημένη προσωπικότητα, ανεκτικότητα κ.λπ. σε μια συζήτηση για τα 
χαρακτηριστικά του καλού συμβούλου. Και πραγματικά αυτές οι έννοιες 
αναδείχθηκαν ως οι πιο καίριες στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και στην 
καθημερινή συμβουλευτική πρακτική.

Λιγότερο συχνά αλλά εξίσου επιτακτικά σχετικά με τα προσόντα των 
συμβούλων, στρέφεται η συζήτηση γύρω από την αναγκαιότητα περί κα-
τάρτισης στην κοινωνική έρευνα, στην εξειδίκευση τους στην ποιοτική 
και ποσοτική ανάλυση εμπειρικών δεδομένων, στην επιστημονική προ-
σπέλαση περιστατικών και περιπτώσεων, στις ψυχολογικές προσεγγίσεις 
για την τροποποίηση της συμπεριφοράς, στον πειραματικό έλεγχο των 
υποθέσεων, στη συστηματοποίηση των ευρημάτων, στη θέσπιση καθολι-
κών και αναλυτικών δεοντολογικών κανόνων και στην παρουσίασή τους 
σε διεθνή συνέδρια.

Ή Συμβουλευτική της νέας εποχής δεν φοβάται τον έλεγχο των μεθό-
δων της και την αντιπαραβολή των πορισμάτων της με άλλες επιστήμες. 
Αντίθετα, επιδιώκει τη θωράκιση των προσεγγίσεων της με ατράνταχτα 
και αξιόπιστα επιχειρήματα.

Παρά τη σπουδαιότητα των παραπάνω χαρακτηριστικών ο περιορι-
σμός σε αυτά θα σήμαινε ότι η καλλιέργεια τούτων των γνωρισμάτων 
προσωπικότητας σε συνδυασμό με τη γνώση των τεχνικών συνέντευξης, 
την ευχέρεια επίλυσης κρίσεων και προβλημάτων, την κατοχή των σύγ-
χρονων ψυχολογικών μοντέλων, την κριτική προσπέλαση των μεθόδων 
παρέμβασης και αξιολόγησης, την τήρηση της δεοντολογίας και την πρα-
κτική εξάσκηση σε συνεδρίες θα αρκούσαν, για να περιγράψουν και να 
περικλείσουν το έργο της συμβουλευτικής.

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
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Από το ατομικό στην μάκρο - κοινωνιολογική προοπτική
Ή συμβουλευτική όμως κατά τον 21ο αιώνα έπαψε να είναι ένα άθροισμα τε-
χνικών, πέρασε τα στεγανά των θεωρητικών προσεγγίσεων και εξελίχθηκε 
σε Τέχνη Αρωγής και σε Συνεπικουρία για κάθε πτυχή του επιστητού και του 
βίου: Εφόσον τα ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα είναι πλέον 
οικουμενικά, οι αλληλεπιδράσεις πολυπαραγοντικές και η διαπλοκή συλλο-
γικού και ατομικού αδιαίρετη και συνθέτη, ανάλογος καθίσταται και ο ρόλος 
της συμβουλευτικής σε μεταβαλλόμενα και πολύσημα περιβάλλοντα.

Εξάλλου, ακόμα και οι πολέμιοι της συμβουλευτικής στον επιστημολο-
γικό τομέα δεν μπορούν να αρνηθούν ότι οι εκφάνσεις της διατρέχουν 
κάθε δραστηριότητα: Στην εκπαίδευση, στην οικονομία, στις κοινωνικές 
δράσεις, στην ιατρική, στην επιδημιολογία, στις πολιτικές στρατηγικές, στις 
διαπραγματεύσεις, στην πληροφορική και στην τεχνολογία, στις συντροφι-
κές, ερωτικές σχέσεις και στην οικογένεια, στη διαμόρφωση ταυτότητας, 
στις αναπτυξιακές φάσεις και στον πολιτισμό, παντού τα στοιχεία τα δανει-
σμένα από τη συμβουλευτική γίνονται πλέον παραπάνω από εμφανή.

Ή συμβουλευτική πλέον έχει αναχθεί σε κοινωνικό ερμηνευτικό ερ-
γαλείο, σε τεχνική συλλογικής εξισορρόπησης των αντιθέσεων και έχει 
επεκταθεί από τη θεώρηση των μικρο-κοινωνικών και οικονομικών φαι-
νόμενων στην συμπερίληψη των μάκρο και η αναγκαιότητα της είναι κα-
θολικό αίτημα.

Ανάλογη επομένως πρέπει να είναι η εκπαίδευση των μελλοντικών 
συμβούλων, η οποία πρέπει να διανθιστεί από την εφαρμογή προσεγγί-
σεων για το άτομο με τη διαχείριση παγκοσμιοποιημένων καταστάσεων 
και διαδράσεων.

Ή εκπαίδευση στη νέα συμβουλευτική απαιτεί διεπιστημονική κατάρτι-
ση και καθολική παιδευτική διαδικασία.

Ευελιξία και δεκτικότητα
Ο 21ος αιώνας, ήδη από τα πρώτα χρόνια της έλευσης του, έφερε την 
ανθρωπότητα αντιμέτωπη με παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις, με επιτα-
χυνόμενες κλιματικές αλλαγές, με αναδιάρθρωση των περιβαλλοντικών 
πόρων, με πανδημικά φαινόμενα και μεταναστευτικές ροές, με επανα-
διαπραγμάτευση κάθε θεμελιώδους έννοιας, που κάποτε λογιζόταν ως 
σταθερή και ακλόνητη.

Όλα αυτά προκάλεσαν ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, 
αναγκαστικούς και καθολικούς ψηφιακούς μετασχηματισμούς καθώς και 
μεταλλάξεις στον τομέα της εργασίας, της εκπαίδευσης και της προσωπι-
κής ταυτότητας μέσα σε ένα ρευστό και ανεξερεύνητο και κυρίως απρό-
βλεπτο περιβάλλον.

Είναι η αοριστία αυτή και η αυξανόμενη μαζική ανασφάλεια, η οποία 
προσδιορίζει το καίριο και πρωταρχικό γνώρισμα του συμβούλου της 
νέας εποχής: Την ευελιξία, τη δεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα 
στα νέα δεδομένα, δίχως τη δυσπραγία, την αδράνεια και τον εφησυχα-
σμό, που περιβάλλουν το παλιό και γνώριμο.
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Σίγουρα, οι πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και 
η διαδικτυακή συμβουλευτική δεν συγκρίνονται με την διά ζώσης ανθρώ-
πινη επαφή, όμως ο αποτελεσματικός σύμβουλος είναι ο πρώτος που θα 
τροποποιήσει τις μεθόδους του, ώστε να ενσωματώσουν τις νέες τεχνο-
λογίες και θα επιχειρήσει τεχνικές, που συνδυάζουν και τα δυο.

Ο σύμβουλος του 21ου αιώνα δεν είναι κάτοχος απλών τεχνικών επι-
κοινωνίας, ατομικής παρέμβασης και θεωριών δομημένων κατά τις προ-
ηγούμενες δεκαετίες, αλλά αντίθετα είναι κοινωνός των οικουμενικών 
μεταρρυθμίσεων, διεπιστημονικός αναζητητής σχέσεων και συναφειών, 
αλλά και προπαρασκευασμένος επιστήμονας, που έχει γεμίσει την φαρέ-
τρα του με μεθόδους, που υπερβαίνουν την κλασική αντίληψη της έρευ-
νας και την παραδοσιακή ερμηνεία των φαινομένων.

Συμβουλευτική: Δύο αντίρροπες τάσεις οριοθέτησης 
και επέκτασης του λειτουργήματος
Το αίτημα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αναμόρφωσης της 
συμβουλευτικής, την τυποποίηση, την οριοθέτηση των διαδικασιών και τη 
δημιουργία προτύπων, την πλήρη καταγραφή και καθορισμό των αρμοδι-
οτήτων και προσόντων των συμβούλων, την εμβάθυνση και επικαιροποί-
ηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στη 
συμβουλευτική, την επέκταση των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ευάλω-
τες ομάδες και σε καταστάσεις, όπως η φτώχεια, η αναπηρία, οι άστεγοι, 
η διαμόρφωση των έμφυλων ταυτοτήτων, τη θέσπιση άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος, την αναμόρφωση των συλλογικών οργάνων, την κρατική 
επιδότηση των συμβουλευτικών παρεμβάσεων,την ασφαλιστική κάλυψη, 
την ένταξη της συμβουλευτικής στα εθνικά συστήματα υγείας, και την 
περιχαράκωση του λειτουργήματος, ώστε να μην συγχέεται με άλλους 
επιστημονικούς κλάδους (ψυχολογία, κοινωνιολογία κ.λπ.) είναι παλιό και 
έχει μεταφερθεί ανεπίλυτο στη νέα εποχή, παράλληλα με την επιθυμία 
για ευρύτερο όραμα και ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων.

Ή Συμβουλευτική πρέπει να θεσπίσει ελεγκτικούς μηχανισμούς και κα-
νονιστικές διαδικασίες βασισμένους σε διεθνή πρότυπα και να προσδιο-
ρίσει άμεσα τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές της.

Παράλληλα, η ανάγκη για διεύρυνση των συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε κάθε τομέα του κοινωνικού και ιδιωτικού βίου αυξάνεται πιεστικά και 
είναι ανάλογη της πολυπλοκότητας των παγκόσμιων δυναμικών, της εξέ-
λιξης της τεχνολογίας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Εξειδικεύσεις των συμβούλων, ώστε να συμπεριλάβουν τον ψηφιακό 
εαυτό, τη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, τις νέες μορφές οικογένειας, 
τις ελαστικές μορφές και τους καινοτόμους τύπους εργασίας (ψηφιακοί 
νομάδες, e-citizens), την Οικοθεραπεία, τους πολιτισμικούς καθοδηγη-
τές, την προσωποκεντρική και αρθρωτή εκπαίδευση μέσω υπολογιστών, 
τις επιχειρήσεις μετά από κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις και δεκάδες 
άλλους νεωτερισμούς του 21ου αιώνα, πρέπει να δημιουργηθούν άμεσα 
μέσω επιμορφώσεων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
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Έτσι, οι δυο τάσεις της διεύρυνσης και της οριοθέτησης συνυπάρχουν 
και επιβάλλουν καινοτομία, διαλλακτικότητα και συντονισμό των αρμοδίων.

Διεπιστημονικότητα
Ή διεπιστημονική επιμόρφωση των συμβούλων με στοιχεία ψυχολογί-
ας, ψυχιατρικής, κοινωνιολογίας, τέχνης, οικονομικών, παιδαγωγικής και 
εκπαίδευσης, ανθρωπολογίας, δημόσιας υγείας θα άρει το μονισμό της 
ατομικιστικής προσέγγισης και θα δώσει νέα ώθηση και προοπτική στον 
επιστημονικό κλάδο της συμβουλευτικής, ενώ η διευθέτηση της αοριστί-
ας, της αυθαίρετης οικειοποίησης γνωστικών πεδίων και ο περιορισμός 
των αυτόκλητων συμβούλων θα προσδώσει σαφή και καταληπτό για τους 
αποδέκτες χαρακτήρα στην επιστήμη. Ή Συμβουλευτική της νέας εποχής 
είναι αρκετά πλατιά, ώστε να αποζητά το καινοτόμο και επαρκώς προσδι-
ορισμένη, ώστε να αποφεύγει τις κίβδηλες στρεβλώσεις.

Ή κατάρτιση των συμβούλων επιβάλλεται να περιλαμβάνει και κλινικά 
στοιχεία, έτσι ώστε τα θεραπευτικά αιτήματα, που πάντοτε υποβόσκουν 
σε λανθάνουσα ή και πιο φανερή έκφανση, να αναγνωρίζονται και να 
παραπέμπονται στις διεπιστημονικές ομάδες.

Ή εποχή που ένα αποστειρωμένο επάγγελμα μονοπωλούσε την ψυχι-
κή υγεία έχει ταφεί κάτω από τα ερείπια των αναχρονιστικών, συντεχνια-
κών και άκαμπτων νοοτροπιών.

Συναφής και επιβεβλημένος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του 
επαγγέλματος και η μετατροπή των συμβούλων σε τεχνολογικούς ηγέ-
τες, που θα γνωρίζουν τη χρήση, τις πρακτικές εφαρμογές και τους περι-
ορισμούς των νέων μέσων, αλλά και τους τρόπους για επίτευξη αρμονίας 
μεταξύ πραγματικής και διαδικτυακής ζωής.

Πολιτισμικός μεσολαβητής
Για τη νέα γενιά το διαδίκτυο δεν είναι ένα μέσο, αλλά ένας κοινωνικός 
χώρος, μέσα στον οποίο δημιουργούνται ταυτότητες, αφηγήματα, αυ-
τοεκτίμηση, τάσεις και πρότυπα, πολιτικά κινήματα, έρωτες και σχέσεις, 
εγκληματικές δράσεις και τυπική ή άτυπη εκπαίδευση.

Αυτό έχει δημιουργήσει για πρώτη φορά μια κοινή παγκόσμια κουλ-
τούρα, στην οποία μετέχουν άνθρωποι από κάθε εθνικό, κοινωνικό και 
οικονομικό στρώμα.

Θα ήταν αφελές για τις επιστήμες να παραγνωρίσουν το γεγονός ότι 
τα ψυχολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα διαθέτουν 
και ψηφιακή πλευρά και ότι οι κοινότητες ανά τον κόσμο πασχίζουν να 
διατηρήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (αξίες, έθιμα, τελετουργί-
ες, νόμους, παραδόσεις κ.λπ.) και ταυτόχρονα να μην αποκοπούν από τον 
οικουμενικό πολιτισμό.

Ο σύμβουλος της νέας εποχής είναι πολιτισμικά ενήμερος και εξισορ-
ροπεί τις παράλληλες αυτές πραγματικότητες.

Ολοένα και περισσότερο η αποτελεσματικότητα του κρίνεται από το 
βαθμό με τον οποίο οι παρεμβάσεις του μπορούν να προκαλέσουν κοι-
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νωνική δράση και μεταβολή, να εντάξουν το άτομο σε ομάδες, να το 
καταστήσουν κοινωνικά δραστήριο, ευαισθητοποιημένο και ενεργητικό, 
επιτεύγματα πολύ πιο επίπονα από την προσδοκία της αποκομμένος ατο-
μικής ευεξίας και αυτοαντίληψης. Στη συμβουλευτική της ένας εποχής το 
άτομο δεν βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τα συστήματα, αλλά αναζητά 
το ρόλο του μέσα από αυτά.

Ο Σύμβουλος που προλαμβάνει και ενδυναμώνει
Τα περίπλοκα περιβάλλοντα απαιτούν πολύπλοκες και κοστοβόρες πα-
ρεμβάσεις, με περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Ή παθογένεια των κοι-
νωνιών είναι φαινόμενο, που προκαλεί ψυχικές παθήσεις, οι οποίες δύ-
σκολα αντιμετωπίζονται. Ή κατάθλιψη και οι κρίσεις πανικού, το άγχος, η 
αποξένωση, η μοναξιά, η ανασφάλεια έχουν εισβάλει σε κάθε πτυχή της 
ζωής και εντάθηκαν από την πανδημία. Ή ηθική και πνευματική ενδυνά-
μωση των συμβουλευομένων, η αποκατάσταση των αξιακών τους συστη-
μάτων, η έμπνευση και η νοηματοδότηση των πράξεων τους αποτελούν 
το μόνο αντίδοτο.

Μια καθυστερημένη παρέμβαση έχει ελάχιστες προοπτικές ίασης ή 
αλλαγής.

Ή φύση του επαγγέλματος του συμβούλου προδιαθέτει για εκπαίδευ-
ση στην πρόληψη παρά στη θεραπεία, ιδιότητα που αναγνωρίζεται σήμε-
ρα ως πρωταρχική για την αποτροπή της νοσηρότητας και της κατήφειας.

Οι έρευνες για τις τακτικές και μεθόδους πρόληψης θα περιλαμβά-
νουν το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, την εργασία, την κοινωνική 
ζωή και κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Ή συμβουλευτική της νέας εποχής έχει καταρτίσει τα κατάλληλα προ-
γνωστικά μοντέλα, ώστε η αναπτυξιακή πορεία των παθήσεων να αντιμε-
τωπίζονται πριν καν εκδηλωθούν ή στα πρώιμα στάδια τους.

Ο σύμβουλος ως επαγγελματίας
Ή επιτυχία ενός επαγγελματία συμβούλου σήμερα εξαρτάται από τους 
ακόλουθους παράγοντες:

	− Άριστη κατάρτιση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
	− Δεύτερο πτυχίο σε συναφή επιστήμη
	− Επιπλέον μη τυπική επιμόρφωση και πρακτική άσκηση. Σεμινάρια 

και γνωριμία με παρεμφερείς επιστήμες ή τεχνικές (θετική ψυχο-
λογία, προπονητική ζωής κ.λπ.)

	− Δυνατότητα γεωγραφικής κινητικότητας.
	− Άριστη γνώση της νομοθεσίας
	− Έντονη παρουσία στα social media με πρωτότυπο ιστολόγιο για θέ-

ματα συμβουλευτικής, κανάλι στο YouTube, σύντομα βίντεο ψυχο-
λογίας στο tik tok, εικόνες και ιστορίες σε Instagram, Facebook κ.λπ.

	− Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιο-
δικά, συμμετοχή σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

	− Συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα και εποπτεία. 
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	− Συμμετοχή στα συλλογικά επαγγελματικά όργανα
	− Οργάνωση πλατφόρμας τηλε-συμβουλευτικής
	− Κατοχή επάρκειας για δια βίου εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλί-

κων
	− Διδασκαλία της συμβουλευτικής (θεωρητικά και βιωματικά)
	− Εθελοντικές κοινωνικές και καλλιτεχνικές ή άλλες δράσεις.

Συμβουλευτική και Πανδημία
Οι πανδημίες δεν είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για την ανθρωπότητα. 
Όμως τα συμπεράσματα, που εξάγονται κάθε φορά από τη νόσο που εν-
σκήπτει φαίνεται πως δεν μεταλαμπαδεύονται εύκολα σε όλον τον πλη-
θυσμό και οι συνέπειες τους λησμονούνται μέσα στη χαρά της ίασης και 
της επιστροφής στην ομαλότητα. Όμως το απροσδόκητο της αρρώστιας, 
οι θεωρίες συνωμοσίας, οι αντιδράσεις και η κοινωνική αρρυθμία, η άρση 
πολλών συνταγματικών δικαιωμάτων με άλλοθι την ασφάλεια, κατέδει-
ξαν ότι η αντιμετώπιση επιδημιολογικών, οικονομικών, οικολογικών και 
άλλων κρίσεων απαιτεί πρωτίστως ενημερωμένες και ώριμες κοινωνίες 
και εξειδικευμένους συμβούλους, που θα δρουν ως καθοδηγητές και δι-
ευκολυντές, πριν την επικράτηση του πανικού ή του παραλόγου, που συ-
νοδεύουν την κλιμάκωση της ασθένειας.

Δυστυχώς, οι προβλέψεις σχετικά με την παγκόσμια εξάπλωση υγειο-
νομικών απειλών δεν είναι ευοίωνες. Αυτό όμως που διεφάνη είναι πως η 
κοινότητα έχει άμεση ανάγκη από ειδικούς καταρτισμένους συμβούλους, 
που θα ευαισθητοποιούν το ευρύ κοινό, θα προλαμβάνουν και θα ενημε-
ρώνουν, θα εκπαιδεύουν σε επιθυμητές συμπεριφορές, θα εκτονώνουν 
τις εντάσεις, θα καθοδηγούν σχετικά με τις υπάρχουσες βοηθητικές δο-
μές και θα στέκονται αρωγοί στους χειμαζόμενους πολίτες, θα διδάσκουν 
τα αναγκαία μέσα προστασίας, θα τονίζουν τις ευκαιρίες που ανακύπτουν 
στον κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής.

Ή εκπαίδευση συμβούλων ειδικούς στο χειρισμό κρίσεων (υγεία, φυ-
σικές καταστροφές, οικονομία κ.λπ.) είναι μια αναγκαιότητα που πλέον 
δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Ο 21ος αιώνας είναι η εποχή, που θα αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο 
του συμβούλου στην ανάπτυξη του ατόμου, στην μετεξέλιξη της οικο-
γένειας, στην διασύνδεση του σχολείου με την κοινότητα και την αγορά 
εργασίας, στην κοινωνική ένταξη των αναπήρων, στην διάδοση των υγει-
ονομικών πρωτοκόλλων στον ευρύ πληθυσμό, στην εδραίωση των νέων 
μορφών εργασίας, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στην αποκατάσταση 
του κράτους πρόνοιας σε όλες του τις μορφές.

Κατά τα επόμενα χρόνια το επάγγελμα του συμβούλου θα κατοχυ-
ρωθεί και θα θεσμοθετηθεί ώστε να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση και οι 
εξειδικεύσεις του.
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Συμβουλευτικές ερωτήσεις 

Ανάδυση, πορεία και οργάνωση της συμβουλευτικής σχέσης 

Ένας οδηγός ερωτήσεων για το νέο σύμβουλο 

Βασικές παραδοχές 

Ή συμβουλευτική σχέση δομείται με την αλληλεπίδραση, αναπτύσσεται 
μέσω της επικοινωνίας και συστηματοποιείται βάσει των μεθόδων της 
διαλεκτικής. 

Πρόκειται για κοινή αναζήτηση της αλήθειας, για ανάδυση ερμηνειών, 
για εξέταση νοημάτων και έλεγχο πεποιθήσεων, στάσεων ή θεωριών, για 
αναπροσαρμογή τρόπων σκέψης, για εξεύρεση εναλλακτικών και αναδι-
αμόρφωση αξιών και ιεραρχήσεων. 

Είναι σχέση ισότιμη μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, διέπεται από αρ-
χές δεοντολογίας, και έχει ως κίνητρο, μέσο, επίκεντρο και σκοπό πάντο-
τε τον άνθρωπο. 

Μπορεί να ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες, ανάλογα με τη θεω-
ρητική προσέγγιση ή να προκρίνει το συνδυασμό σχολών σκέψης και τη 
διεπιστημονικότητα. Ενδεχομένως, να πορεύεται πιο ελεύθερα και εύκα-
μπτα, δίχως όμως να αποκλίνει από τη μεθοδικότητα και από τις στρατη-
γικές, που οδηγούν στην ευόδωση των σκοπών και των στόχων. 

Οι αλήθειες, που θα προκύψουν, δεν είναι στατικά θέσφατα ούτε 
έχουν μόνιμο και άκαμπτο χαρακτήρα. Αντίθετα, μεταβάλλονται με το 
χρόνο, το αναπτυξιακό στάδιο, τις ανάγκες του συμβουλευμένου. Ή συμ-
βουλευτική είναι εδραίωση τεχνικών προσαρμογής και παγίωση της ευ-
ελιξίας. Συμβουλευτική είναι σε τελική ανάλυση η επιθυμία και η διαχεί-
ριση της αλλαγής. 

Ερωτήσεις που βοηθούν στον προβληματισμό  
και στην αναζήτηση 
Οι ερωτήσεις του συμβούλου πρέπει να αποτελούν τροφή για σκέψη, 
αφορμή για κριτική ανάλυση έναυσμα για προβληματισμό, για αναστοχα-
σμό και για περισυλλογή.

Είναι οι κλίμακες, που οδηγούν στην αυτογνωσία, που αποκαλύπτουν 
αυτοπροσδιορισμούς και διαφωτίζουν τη σκέψη και θα συναισθήματα. 
Προκαλούν τον πελάτη, σαν τον οίστρο του Σωκράτη, έχουν ως εφαλ-
τήριο το ειδικό, για να καταλήξουν στο ευρύ, εξάπτουν την περιέργεια, 
αμφισβητούν τα δεδομένα, τα θέσφατα, τα στερεότυπα και τις εγκαθι-
δρυμένες στάσεις, διερευνούν διεξόδους, εστιάζουν και κινητοποιούν, 
παράγουν νέα ερωτήματα, οδηγούν σε δημιουργική αναστάτωση και ξε-
βόλεμα, αλλά παράλληλα ενισχύουν την εξερεύνηση. 

Αν και οι παραπάνω ιδιότητες των ερωτήσεων μπορεί να αποθαρρύ-
νουν τους αμύητους, εντούτοις βασίζονται στον ρέοντα, αβίαστο θετικό 
και ειλικρινή διάλογο και όχι σε κάποια περίπλοκη τεχνική ή λεπτή γνώση. 
Σκοπός τους είναι να αναδυθούν οι αλήθειες με τρόπο φυσικό, μέσα από 
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τις απορίες, τις σιωπές, τον κατάλληλο τόνο φωνής, τους μη λεκτικούς 
κώδικες και την εμβάθυνση. Οι ερωτήσεις έχουν επίκεντρο την κοσμο-
θεωρία και τις απόψεις του πελάτη, είναι προσαρμοσμένες στη δική του 
πραγματικότητα και επομένως γενικεύσεις, κηρύγματα, συμπεράσματα, 
μαντέματα σκέψης, αρνητισμοί, ερωτήσεις που περιλαμβάνουν το επι-
κριτικό γιατί, άμυνες, εντυπωσιασμοί και πομφολυγισμοί δεν έχουν θέση. 

Ο σύμβουλος θα επιστρατεύει όλες τις μεθοδολογικές του στρατηγι-
κές, θα χρησιμοποιήσει επαναλήψεις, περιλήψεις, αναπλαισιώσεις, αντα-
νακλάσεις συναισθήματος, επεξηγήσεις, διερευνήσεις και επαναδιατυ-
πώσεις, χωρίς να ξεχνά ότι ο πιο ειδικός για να αποκρυπτογραφήσει τον 
εαυτό του είναι ο ίδιος ο πελάτης. 

Οι Vogt et al (2003), θεωρούν ότι ο σύμβουλος πρέπει να αναρωτιέται 
κάθε φορά τα ακόλουθα: 

Ρεαλισμός: Ανταποκρίνεται η ερώτηση στις πραγματικές συνθήκες; 
Αυθεντικότητα: Είναι η ερώτηση πηγαία και φωτίζει κάποια αθέατη 

πλευρά; 
Λειτουργικότητα: Τι εξυπηρετεί η ερώτηση και μέσα σε ποιο πλαίσιο 

γίνεται αποτελεσματική;
Πολλαπλασιαστική ισχύς: Τι σκέψεις και συναισθήματα κινητοποιεί η 

ερώτηση και ποιους νέους προβληματισμούς μπορεί να επιφέρει; 
Σύνδεση: Πώς συνδέεται η ερώτηση με τις προηγούμενες και τις επό-

μενες ερωτήσεις και πώς εξυπηρετεί την ευρύτερη στρατηγική;
Θεωρητικό υπόβαθρο: Πάνω σε ποιες αντιλήψεις, παραδοχές, θεωρί-

ες και προσεγγίσεις βασίζεται η ερώτηση και από πού αντλεί την εγκυ-
ρότητα της;

Δημιουργικότητα ή καθήλωση: Αποτελεί η ερώτηση αφορμή για διε-
ρεύνηση νέων δυνατοτήτων, ερεθίζει τη φαντασία, ενισχύει την καινοτο-
μία και την εμπλοκή του πελάτη σε νέες ερμηνείες ή τον καθηλώνει στο 
παρελθόν, αναπαράγοντας το με απότομο και αρνητικό τρόπο;

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν τα εξής: 
- Πώς η ερώτηση αντανακλά το κοινωνικό σύστημα αξιών, την κουλ-

τούρα του πελάτη και το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ενεργεί; 
- Υπάρχουν διαπολιτισμικά στοιχεία και ιδιαιτερότητες, που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη; 
-Με ποιους τρόπους τον συνδέει με τα κοινωνικά του δίκτυα και το 

κοινωνικό κεφάλαιο του τόπου, στον οποίο δραστηριοποιείται;
- Βασίζεται η ερώτηση στη διεπιστημονικότητα, αντλεί στοιχεία από 

διαφορετικά γνωστικά πεδία και αντιπροσωπεύει τις ποικίλες θεωρήσεις 
της πραγματικότητας; 

- Περιλαμβάνει η ερώτηση στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού 
και ταυτότητας, που έχουν κατακλύσει την καθημερινότητα; 

Πολλά συμβουλευτικά μοντέλα και σχολές coaching θεωρούν πως 
δεν πρέπει να ενθαρρύνεται οποιαδήποτε αναφορά στο παρελθόν και 
κατά συνέπεια αποκλείεται η εξέταση των γεγονότων που έχουν διαδρα-
ματίσει σοβαρό ρόλο. Φυσικά κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ανέφικτο ή μη 
λειτουργικό.
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Περιγραφή παρούσας κατάστασης 
Γιατί αποφασίσατε τη δεδομένη χρονική στιγμή να ξεκινήσετε αυτό το 
ταξίδι αυτογνωσίας;

Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας μετά το πέρας των συνεδριών;
Αν σας δινόταν η δυνατότητα να αλλάξετε άμεσα και χωρίς τίμημα 

ένα στοιχείο της καθημερινότητας σας ποιο θα ήταν αυτό; Καταγράψτε 
τις επιτυχημένες και μη επιτυχημένες προσπάθειες για αλλαγή. Ποιοι πα-
ράγοντες συνετέλεσαν στην επιτέλεση της μεταβολής ή στην αναβολή 
της; Πού αποδίδετε την επιτυχία ή την αποτυχία; Τι διδαχθήκατε από τη 
μία και την άλλη εκδοχή; 

Απαριθμήστε τα θετικά και τα αρνητικά των καταστάσεων, που βιώ-
νετε τώρα. Ποια τα δυνατά σας σημεία στην αντιμετώπιση τους και πού 
θεωρείτε πως χρειάζεστε ενδυνάμωση; Πώς αξιολογείτε τη σοβαρότητα 
και τον επείγοντα ή όχι χαρακτήρα τους; 

Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις σας με τους σημαντικούς άλλους; 
Ποιες χρήζουν επαναπροσδιορισμού και τροποποίησης;

Ποιο είναι το πρώτο βήμα που μπορείτε χωρίς κόστος να κάνετε, για 
να προκαλέσετε αλλαγή; 

Για ποια θέματα αν σας ρωτούσαν στις πρώτες συμβουλευτικές συνε-
δρίες θα αισθανόσασταν άβολα να εκμυστηρευθείτε; 

Πόσοι από τους στόχους που θέτετε έχουν τα ακόλουθα χαρακτηρι-
στικά; Μπορούν να μετρηθούν, να περιγραφούν ως διακριτές, ρεαλιστι-
κές συμπεριφορές, να μην είναι γενικοί και αόριστοι, να είναι εφικτοί και 
να επιτυγχάνονται στο σωστό χρόνο;

Περιγράψτε ξανά τους στόχους σας υπό το πρίσμα αυτών των χαρα-
κτηριστικών. Ποιοι είναι άμεσοι και ποιοι θα επιτευχθούν μεσοπρόθεσμα 
ή μακροπρόθεσμα;

Πώς θα αλλάξει η καθημερινότητα σας αν επιτύχετε τις επιδιώξεις 
σας; Πώς θα αντιδράσει το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον σας; Πώς θα 
επηρεαστούν οι σχέσεις σας;

Διαχωρίστε τα γνωστικά και τα συναισθηματικά στοιχεία των απόψεων 
σας. Σε τι συμπεριφορές σας οδηγεί η κάθε μια από τις δύο προσεγγί-
σεις; Με ποιες σκέψεις σας προσωποποιείτε το πρόβλημα , ποια δεδομέ-
να αντίκεινται στη λογική, ποια τα θετικά και ποια τα αρνητικά δεδομένα 
της κατάστασης, ποιες οι πραγματικές σας ευθύνες και ρόλοι, τι αισθάνε-
στε γι’ αυτά και ποια τα υποστηρικτικά σας δίκτυα; 

Ποιες οι απόψεις σας για τα ζητήματα που σας απασχολούν; Είναι 
άκαμπτες, στερεοτυπικές, αποτελούν υπεργενικεύσεις ή είναι διπολικές 
(όλα ή τίποτα, άσπρο ή μαύρο); Ποια από όσα θεωρείτε δεδομένα δεν 
είναι παρά αυθαίρετα ή βιαστικά συμπεράσματα, που δεν υποστηρίζονται 
επαρκώς από την πραγματικότητα; 

Αναλύστε τους μηχανισμούς άμυνας, που αποκρύπτουν τα αυθεντι-
κά σας συναισθήματα και περιγράψτε τους αγχογόνους παράγοντες, που 
τους προκαλούν.

Καθώς αναλογίζεστε περί των λεκτικών σχημάτων, με τα οποία περι-
γράφετε τα ζητήματα, που σας απασχολούν, εντοπίστε τις ετικέτες και 
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τους χαρακτηρισμούς, που χρησιμοποιείτε και οι οποίοι συσκοτίζουν την 
ενάργεια της συλλογιστικής σας. 

Καθώς μελετάτε τις επαλληλίες της πυραμίδας του Maslow βρείτε 
ποια από τα επιτεύγματα έχετε επιτύχει, με τι κόστος και ποιες προο-
πτικές. Πού διακρίνετε καθηλώσεις και σε ποια σημεία υπερτερείτε, συ-
γκρινόμενοι και με τους συνομηλίκους σας αλλά και με τα όσα είχατε 
υποσχεθεί στον εαυτό σας πριν χρόνια;

Αφού εξοικειωθείτε με τις έννοιες ζώνη άνεσης (comfort zone) 
(ασφάλεια, αίσθηση ελέγχου), ζώνη ανασφάλειας και φόβου (έλλειψη 
αυτοπεποίθησης, δικαιολογίες για να παραμείνετε αδρανείς και αναπο-
φάσιστοι, ευάλωτοι στις απόψεις των άλλων και στον κοινωνικό έλεγχο), 
ζώνη μάθησης (απόκτηση νέων δεξιοτήτων και εμπειριών, αντιμετώπιση 
προκλήσεων), ζώνη ανάπτυξης (νοηματοδότηση της ζωής, στοχοθεσία, 
εξέλιξη), περιγράψτε πού εντάσσονται οι πράξεις σας και πώς θα φτάσε-
τε στο επόμενο στάδιο.

Προοπτικές 
- Προσπαθήστε να περιγράψετε το ζήτημα που σας απασχολεί από την 
πλευρά όλων εκείνων, που τους αφορά. Ποια φαντάζεστε ότι είναι τα κί-
νητρα της συμπεριφοράς τους; 

Επιμερίστε το πρόβλημα στα απλούστερα συνθετικά του. Βρείτε τις 
μεταξύ τους σχέσεις και διατυπώστε πιθανές λύσεις για το καθένα από 
αυτά, αλλά όχι για την ολότητα του θέματος. 

Ανακαλύψτε τι ενισχύει τις επιθυμητές και τι τις ανεπιθύμητες συμπερι-
φορές και ποια γεγονότα προηγούνται και έπονται από την εκδήλωση τους.

Οριοθετήστε το πρόβλημα μέσα στη γενικότερη φιλοσοφία της ζωής 
σας και βρείτε πώς συνδέεται με τα υπόλοιπα κεφάλαια του βίου σας. 

Υπάρχουν άλλες καταστάσεις, φαινομενικά διαφορετικές, στις οποίες 
όμως το υπόβαθρο, ο τρόπος σκέψης, τα κίνητρα, οι αντιδράσεις σας 
είναι ίδιες ή παρόμοιες;

Διαμορφώστε πιθανά σενάρια με διαβαθμίσεις συμπεριφορών και συ-
ναισθημάτων και αναλογιστείτε τα κέρδη και τις ζημίες από το καθένα. 

Ποιες αλλαγές και δράσεις συνδέονται με το καθένα από αυτά; Ποια 
τα στάδια υλοποίησης τους, σε ποιους πόρους πρέπει να έχετε πρόσβαση 
και ποιοι θα σταθούν αρωγοί ή ενάντιοι σας; 

Ποια η σχέση της προβληματικής κατάστασης με τις ευρύτερες αξίες, 
στάσεις και την κουλτούρα σας;

Ποιες δυνάμεις μπορούν να υποστηρίξουν την αλλαγή και ποια τα δί-
κτυα θα σταθούν ως αρωγοί; 

Ποιοι άνθρωποι και γεγονότα ή ποιες παράμετροι σας εμποδίζουν από 
το να είστε ο πραγματικός εαυτός σας; Πότε δεν σας επιτρέπεται να είστε 
πρωτότυπος και αυθεντικός; 

Επηρεάζει η συμπεριφορά σας αρνητικά τη σχέση με τα συγγενικά 
πρόσωπα και τους φίλους; 

Πώς το πρόβλημα διαστρεβλώνει τους γνωστικούς χάρτες και τα συ-
ναισθήματα, όσον αφορά τις συντροφικές σας σχέσεις; 
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Ποια είναι τα όρια, που αν παραβιαστούν ή αν παραβιάσετε, θα προ-
κληθεί σύγκρουση; 

Ποια θέματα θεωρείτε ότι εκκρεμούν στη ζωή σας, τα οποία επηρεά-
ζουν τις σχέσεις σας με τους άλλους;

Ποιους ανθρώπους θεωρείτε τόσο σημαντικούς, που μπορούν να επη-
ρεάσουν ή να αναστείλουν μια απόφασή σας; Είναι έμπνευση για σας ή 
εμπόδια στην ολοκλήρωσή σας;





Α΄ ΜΕΡΟΣ 
Επαγγελματική Συμβουλευτική  

και Προσανατολισμός
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1.2. Βασικές έννοιες, θεωρίες και προβλήματα
Ή επιλογή επαγγέλματος είναι ένα γεγονός ζωτικής σημασίας για το άτο-
μο και προϋποθέτει την έγκαιρη και υπεύθυνη προετοιμασία εκ μέρους 
του για τη λήψη μιας αντίστοιχης απόφασης. Αυτή δεν περιορίζεται χρο-
νικά σε μια ορισμένη περίοδο της ζωής και συγκεκριμένα στην εφηβεία 
όπως, συνήθως, νομίζεται. Αντίθετα, αποτελεί την κατάληξη μιας ολόκλη-
ρης σειράς σταδιακών αποφάσεων που λαμβάνονται σε διάφορες περιό-
δους της ζωής του ατόμου τόσο πριν όσο και μετά την εφηβεία.

Ο Miller, άγγλος ειδικός, αναφέρει: «ίσως τίποτε άλλο δεν είναι τόσο 
ουσιαστικό για την ανθρώπινη ύπαρξη όσο η επιλογή του επαγγέλματος, 
στο οποίο θα επενδύσει ο νέος ή η νέα».

Ή επιλογή επαγγέλματος αναφέρεται στην προτίμηση ενός, μεταξύ 
πολλών επαγγελμάτων, που ταιριάζει περισσότερο στις ικανότητες και 
κλίσεις του ατόμου.

Ή επιλογή αυτή είναι μια από τις σπουδαιότερες αλλά και πιο δύσκολες 
αποφάσεις της ζωής του ατόμου και επηρεάζει καθοριστικά όλη τη μετέ-
πειτα ζωή του. Ή αδυναμία να δημιουργήσει κανείς επαγγελματική ταυτό-
τητα είναι, ίσως, ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι. Ή βασική διαδικασία στην επιλογή επαγγέλματος συνίσταται στην 
ανάπτυξη και τη συνειδητοποίηση μιας «εικόνας του επαγγελματικού εαυ-
τού». Αυτή η εικόνα βρίσκεται σε συμφωνία με άλλες «εικόνες του εαυ-
τού» που σχηματίζουν τα άτομα για τον εαυτό τους. Οι νέοι χρειάζεται 
να ερευνήσουν τις δυνατότητες επιλογής, παίρνοντας πληροφορίες για το 
επάγγελμα που προτιμούν, ή χρησιμοποιώντας κατά τη διάρκεια της μορ-
φοποίησης της «εικόνας του επαγγελματικού εαυτού» τη φαντασία τους 
(π.χ. προβάλλοντας τον εαυτό τους στο ρόλο του επαγγέλματος του για-
τρού). Αυτή η διεργασία δεν μπορεί παρά να έχει ρεαλιστική βάση και να 
βρίσκεται σε συμφωνία με τις ικανότητες του καθενός (Herbert 1994, 157).

Το θέμα της επαγγελματικής επιλογής είναι ζωτικής σημασίας και είναι 
κατά συνέπεια πάντα επίκαιρο. Ιδιαίτερη επικαιρότητα έχει αποκτήσει τε-
λευταία το θέμα αυτό στη χώρα μας, καθώς μαθητές, γονείς, εκπαιδευτι-
κοί και πολιτεία γενικά προβληματίζονται πάνω σ’ αυτό και καταβάλλεται 
απ’ όλους τους παράγοντες αυτούς, προσπάθεια να αντιμετωπιστεί όσο 
γίνεται με επιτυχία, δεδομένης μάλιστα της ανεργίας και του κορεσμού 
όλων σχεδόν των επαγγελμάτων. Ή έννοια του επαγγέλματος βρίσκεται 
σε άμεση σχέση με την εργασία «ως βασική προϋπόθεση της ανθρώπι-
νης ύπαρξης και εξέλιξης» (Παπαϊωάννου 1989, 177), δηλαδή την κατα-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
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βολή προσπάθειας ή δυνάμεων και κόπου με σκοπό την «παραγωγή των 
μέσων» και την εξασφάλιση των συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου.

Οι συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα ο τόπος και το είδος της ερ-
γασίας, για να αναφερθούμε σε δυο χαρακτηριστικές πτυχές των σχετι-
κών προβλημάτων, φαίνεται να αποτελούν πρόβλημα γενικότερο, αλλά 
και πρόβλημα που μπορεί να επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την επαγγελ-
ματική επιλογή και απόφαση. Ο τόπος εργασίας θεωρείται ως «εχθρικός 
χώρος» και η χειρωνακτική εργασία ως κατώτερη μορφή εργασίας ή «ως 
εργασία των δούλων και βαρβάρων» από την αρχαία εποχή (Νικολαΐδου 
1993, 302). Οι παραπάνω απόψεις δικαιολογούνται, όταν λάβει κανείς 
υπόψη κριτικές θέσεις, όπως: «Ο άνθρωπος σήμερα μέσα από τον τρόπο 
οργάνωσης των συνθηκών εργασίας - και παρά την πολύπλοκη τεχνο-
γνωσία που διαθέτει - μοιάζει να έχει μετατραπεί αυτός σε μέσο και η 
εργασία σε σκοπό. Έτσι, συχνά, μέσω της εργασίας και των θυσιών που 
γίνονται εν ονόματί της, φαίνονται να καθαγιάζονται οι πράξεις των αν-
θρώπων. Με τη βιομηχανική επανάσταση η ποιοτική μεταβολή που συντε-
λείται στη δομή της παραγωγικής δραστηριότητας (από την ατομική στη 
μαζική απασχόληση) οδηγεί τις εργατικές μάζες στις υπόγειες γαλαρίες 
των μεταλλείων ή στους χώρους των εργοστασίων. Οι χώροι αυτοί από τη 
φύση τους είναι εχθρικοί προς τον άνθρωπο» (Νικολαΐδου 1993, 303). Με 
άλλα λόγια δε ζούμε μέσα σε πλαίσια φυσιολογικά αλλά μέσα σε πλαίσια 
όπου υπάρχει «μόλυνση του περιβάλλοντος» και «παγίδευση της ύπαρ-
ξης και της υποκειμενικότητάς μας» (Πουρκός 1997α, 291-292).

Το πρόβλημα της επιλογής επαγγέλματος απασχόλησε όλες τις κοι-
νωνίες σε όλες τις εποχές, με τη μια ή την άλλη μορφή, και με διαφορε-
τική κάθε φορά ένταση. Σχετική προβληματική συναντούμε στους σοφι-
στές, στον Πλάτωνα (427-347 π.χ.), στους Πατέρες της Εκκλησίας, στους 
Γάλλους διανοητές, όπως ο Pascal (1623-1662), o Rousseau (1712-1778) 
αλλά και σε άλλους. Ή Γαλλική Επανάσταση, ανοίγοντας το δρόμο για 
την ελεύθερη πρόσβαση σ’ όλα τα επαγγέλματα, σήμανε μια νέα εποχή 
στην εξέλιξη του επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτή η νέα εποχή 
συμπίπτει με τη βιομηχανική επανάσταση που στηρίζεται πάνω σε μια 
νοοτροπία, η οποία καταξιώνει με τη σειρά της την οικονομική αποτελε-
σματικότητα. Ή αρχή «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση» 
επιβάλλεται σαν το κυρίαρχο αίτημα στα πλαίσια των επαγγελματικών 
σχέσεων. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτέλεσε μάλιστα αντι-
κείμενο μελέτης και ενασχόλησης της ψυχολογίας από τις αρχές του 
19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού (Ιντζεσίλογλου 1992).

Ή διαδικασία επαγγελματικής επιλογής, είναι μια διαδικασία διαμήκης, 
όπως επισημαίνεται και παρακάτω, είναι δηλαδή μια συνεχής προσπά-
θεια, η οποία αρχίζει πολύ νωρίς στη ζωή του ατόμου και δεν τελειώνει 
παρά μόνο, όταν το άτομο αποσυρθεί από κάθε ενεργό δραστηριότη-
τα, όχι μόνο επαγγελματική αλλά και γενικότερα κοινωνική. Πόσο νωρίς 
πρέπει να αρχίζει και πόσο αργά να τελειώνει, είναι κάτι που δεν μπορεί 
να καθοριστεί σε γενική βάση, αλλά σε ατομική, με γνώμονα δηλαδή τις 
ατομικές διαφορές ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, 
τα ενδιαφέροντα κ.λπ. Ή επαγγελματική διαδικασία στη σημερινή εποχή, 
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ιδιαίτερα, και ίσως ακόμη περισσότερο στο μέλλον, γίνεται πολύπλοκη με 
την αλλαγή επαγγέλματος δύο ή περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια 
της σταδιοδρομίας του ατόμου. Πρόκειται για αλλαγή που ορισμένοι τη 
θεωρούν μάλιστα αναπόφευκτη (Tolbert 1978).

Τα παραπάνω παίρνουν μια ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη διάσταση, αν λη-
φθεί υπόψη ότι, στην εποχή μας τα επαγγέλματα υφίστανται ραγδαίες 
δυναμικές αλλοιώσεις και ανακατατάξεις, τόσο στη σύνθεσή τους (εμφά-
νιση καινούργιων επαγγελμάτων, εξαφάνιση άλλων), όσο και στη δομή 
τους (νέες μέθοδοι εκπαίδευσης, νέες μέθοδοι εργασίας, τεχνολογική 
εξέλιξη κ.λπ.). Μέσα σ’ αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο των επαγγελμά-
των και των ευκαιριών εκπαίδευσης οι έφηβοι αντιμετωπίζουν μια σειρά 
από προβλήματα και διλήμματα, όταν έρθει η στιγμή να κάνουν τις επιλο-
γές τους και να πάρουν αποφάσεις. Στην πολυπλοκότητα της σύγχρονης 
ζωής με τη χρήση της τεχνολογίας αναφέρεται με τα εξής χαρακτηριστι-
κά λόγια ο K. Gergen: «Όσο η τεχνολογία επεκτείνει τις δυνατότητες του 
ανθρώπου, τόσο περισσότερο αυτός την χρησιμοποιεί για την αυτό-έκ-
φρασή του. Όσο, όμως, περισσότερο χρησιμοποιείται η τεχνολογία, τόσο 
περισσότερα προσθέτει στο ρεπερτόριο των δυνατοτήτων». Οι σκέψεις 
του, μάλιστα, αυτές τον οδηγούν να μιλάει για κατάσταση πολυφρένειας 
σαν μια «μορφή ασθένειας» που χαρακτηρίζεται από «πνεύμα επεκτα-
τικότητας και περιπέτειας», όπως σημειώνει ο ίδιος (1997, 149), για να 
συνεχίσει σε άλλη συνάφεια και συγκεκριμένα στον «επαγγελματικό κό-
σμο» και στο «πεδίο των επιχειρηματικών ευκαιριών» με κάποια γενικευ-
μένη απαισιοδοξία και με τη συμβολική φράση: «Ή καθημερινή ζωή έχει 
μετατραπεί σε θάλασσα απαιτήσεων και δε φαίνεται πουθενά στεριά» 
(1997, 152).

Είναι γνωστό ότι η λήψη απόφασης αποτελεί έναν από τους τέσσερις 
(4) διεθνώς καθιερωμένους στόχους του σχολικού επαγγελματικού προ-
σανατολισμού παράλληλα προς την αυτογνωσία, την πληροφόρηση και 
την μετάβαση-ένταξη του ατόμου στην κοινωνία. Αναφέρεται στην εξελι-
κτική διαδικασία του μαθητή και συγκεκριμένα στο να παίρνει αποφάσεις 
που αφορούν την επαγγελματική του σταδιοδρομία (αλλά και την ίδια του 
τη ζωή), κατά τρόπο ώριμο και γι’ αυτόν ικανοποιητικό (Γαλανουδάκη, κ. 
ά. 1993).

Ή λήψη απόφασης είναι βέβαια μια επιμέρους διαδικασία πολλών άλ-
λων σχετικών διαδικασιών που προηγούνται. Το πρόβλημα παρουσιάζε-
ται με τη μορφή της ερώτησης από τον ίδιο το μαθητή στον εαυτό του 
και αυτή είναι: «Ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσω;». Σ’ αυτό το ερώτημα 
επιδιώκεται πάντοτε να δοθεί μια απάντηση, όχι μόνο από το ίδιο το άτο-
μο αλλά και από υπεύθυνους παράγοντες. Με άλλα λόγια, πολλοί ήταν 
εκείνοι που προσπαθούσαν να βρουν το κατάλληλο επάγγελμα για κάθε 
άτομο. Ο Parsons το 1909, συνέβαλε σ’ αυτό σημαντικά, προσφέροντας 
ένα πρότυπο (μοντέλο) το οποίο υποστήριζε ότι σε κάθε σωστή επαγ-
γελματική απόφαση συμβάλλουν τρεις παράγοντες: 1) Ή αυτογνωσία, 
δηλαδή η γνώση των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων, των προσδοκιών 
και γενικά των δυνατοτήτων του ατόμου. 2) Ή γνώση των απαιτήσεων 
κάθε επαγγέλματος, δηλαδή των πλεονεκτήματων και μειονεκτημάτων 



28

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

κάθε επαγγέλματος και 3) η συσχέτιση και συνεκτίμηση των δύο αυτών 
παραγόντων. Ανεξάρτητα από το κατά πόσο η επιλογή επαγγέλματος εί-
ναι στιγμιαία ή μακρόχρονη διαδικασία η επιλογή ενός συγκεκριμένου 
επαγγέλματος ήταν πάντοτε ένα όχι εύκολο στη λύση του πρόβλημα (πβ. 
Τζέπογλου 1996).

Ή επαγγελματική απόφαση ήταν και παραμένει ιδιαίτερα σημαντική, 
καθώς είναι ένα από τα κρίσιμα προβλήματα που σήμερα απασχολεί όχι 
μόνο τους νέους και το οικογενειακό τους περιβάλλον αλλά και την κοι-
νωνία μας πολύ περισσότερο από ό,τι παλαιότερα. Πρόκειται για ένα από 
τα πιο κρίσιμα θέματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, γιατί ιδιαίτερα στη 
χώρα μας η εξεύρεση εργασίας και η ενδεχόμενη, στη συνέχεια, αλλαγή 
επαγγέλματος είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Ή επαγγελματική 
επιλογή όμως προσκρούει σε δυσκολίες που οφείλονται σε διάφορους 
λόγους, όπως:

- Στη γενική διάρθρωση και οργάνωση της παιδείας μας. Παρόλο που 
οι διάφοροι τύποι εκπαίδευσης προετοιμάζουν και οδηγούν τους μαθη-
τές σε διάφορες κατηγορίες επαγγελμάτων, η παιδεία μας, γενικά, ευνοεί 
ακόμη και σήμερα την προώθηση των νέων στο μονόδρομο που οδηγεί 
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

- Στην παιδαγωγική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Μέχρι σή-
μερα η αγωγή στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας συστήματος δεν προ-
σφέρει δυνατότητες για επιτυχή σχολική ή παιδαγωγική διάγνωση και 
εκτίμηση των νοητικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερό-
ντων των εφήβων, ώστε να οδηγούνται στο σωστό επαγγελματικό δρό-
μο (Κασσωτάκης 1990). Διατυπώνεται, μάλιστα, η άποψη ότι η κοινωνική 
λειτουργία του εκπαιδευτικού - σχολικού συστήματος είναι κυρίως επιλε-
κτική: προσπαθεί να παραχωρήσει μια πολιτισμένη θεμελίωση στην κοι-
νωνική ανισότητα. Στην πραγματικότητα το σχολικό σύστημα δε διαλέγει 
τους περισσότερο προικισμένους αλλά τους πιο φιλόδοξους, εκείνους 
που «δέχονται τον πειθαρχικό και ιεραρχικό χαρακτήρα ενός σχολείου, 
όπου οι εκπαιδευτικές σχέσεις αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές σχέσεις 
της παραγωγής και τείνουν να τις αναπαραγάγουν» (Παπαϊωάννου 1989, 
183).

- Το ελληνικό οικονομικό επαγγελματικό σύστημα δεν ενθαρρύνει 
εκπαιδευτικές επαγγελματικές επιλογές με κύριο προσανατολισμό την 
«αγορά εργασίας». Το ελληνικό σχολείο, γενικά, είναι κλειστό προς την 
ευρύτερη κοινωνία με αποτέλεσμα να μην προσφέρονται στους νέους 
επαρκείς γνώσεις σχετικές με τους κοινωνικούς παράγοντες ενός επαγ-
γέλματος. Δηλαδή, με το πώς ένα επάγγελμα μπορεί να επηρεάσει τον 
εσωτερικό τους κόσμο, τον τρόπο της ζωής τους και τις σχέσεις τους με 
το περιβάλλον, αλλά και με τις επιδράσεις που οι κοινωνικές, τεχνολογι-
κές και οικονομικές αλλαγές μπορεί να έχουν στην επαγγελματική τους 
ζωή. Είναι άλλωστε γνωστό ότι, πολλά από τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι νέοι δεν είναι μόνο κοινωνικά αλλά και ψυχολογικά. Ακόμα 
και όταν ο μαθητής έχει άριστη βαθμολογία ή και μεγάλη εμπιστοσύνη 
στις δυνατότητές του, η αγορά εργασίας συνεχίζει να αποτελεί γι’ αυτόν 
ένα άγνωστο και ενδεχομένως απειλητικό περιβάλλον. Οι περισσότεροι 
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μαθητές είναι ενημερωμένοι για ένα μικρό αριθμό επαγγελμάτων. Χάρη 
στα Μ.Μ.Ε μπορεί να γνωρίζουν και ένα πρόσθετο αριθμό επαγγελμά-
των, τα οποία συχνά παρουσιάζονται με στερεότυπο τρόπο, π.χ. «ανδρι-
κά», «γυναικεία», «υψηλού ή χαμηλού κύρους» κ.λπ. Ακόμη, συμβαίνει, 
για διαφόρους λόγους, μερικά επαγγέλματα να είναι στους μαθητές πιο 
προσφιλή από άλλα ή κάποια άλλα να είναι γι’ αυτούς κατά κάποιο τρόπο 
«απαγορευμένα» ή δυσπρόσιτα (Σιδηροπούλου - Δημακάκου 1995). 

Στο σημείο αυτό και προκειμένου να φανεί η βαθύτερη σημασία του 
θέματος αξίζει να γίνει αναφορά στο θέμα των «πιθανών εαυτών», σύμ-
φωνα με τους ψυχολόγους H. Markus και P. Nurius, που αναφέρονται στις 
πολλαπλές αντιλήψεις τις οποίες τρέφουν ενδόμυχα οι άνθρωποι για ό,τι 
θα μπορούσαν να γίνουν ή φοβούνται να γίνουν. Σε κάθε περίπτωση, αυ-
τοί οι «πιθανοί εαυτοί» λειτουργούν σαν προσωπικά υποκατάστατα άλλων 
στους οποίους κανείς έχει εκτεθεί - είτε άμεσα είτε μέσω των Μ.Μ.Ε. (βλ. 
Κ. Gergen 1997, 147). 

Ένα άλλο σχετικό και σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι αυτό 
της ανεργίας που, όπως φαίνεται, όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά αντίθετα 
παρουσιάζει ανοδική πορεία. Σήμερα η ανεργία έχει επισκιάσει το πρό-
βλημα της επιλογής του κατάλληλου επαγγέλματος. Το πρόβλημα σήμε-
ρα δεν είναι πια η εξεύρεση της κατάλληλης εργασίας, αλλά η εξεύρεση 
μιας οποιασδήποτε εργασίας. Ή αύξηση της ανεργίας και της ετεροαπά-
σχόλησης, η μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη της απασχόλησης των 
νέων και η έλλειψη πληροφόρησης τόσο για την αγορά εργασίας όσο και 
για τον εαυτό (με την έννοια του τι μας αρέσει, τι μπορούμε να κάνουμε, 
τι είδους εκπαίδευση χρειαζόμαστε και πώς θα οδηγηθούμε στη σωστή 
για τον εαυτό απόφαση), δημιουργούν έντονο το κλίμα της απογοήτευ-
σης (Κάντας 1986). Ένα από τα προβλήματα του εφήβου, θα μπορούσε 
να θεωρηθεί και το γεγονός ότι η ανεργία παρατείνει την παραμονή του 
στο πατρικό σπίτι και την εξάρτησή του απ’ αυτό και εμποδίζει αυτό που 
ο Erikson ονομάζει «moratorium», δηλαδή, την καθοριστική στιγμή για τη 
διαμόρφωση μιας ισχυρής ταυτότητας (Herbert 1994, 169).

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η αμφισβήτηση της δυνατότητας 
για ελεύθερη επιλογή, καθώς τα επαγγέλματα γίνονται ολοένα και πιο 
δυσεύρετα. Πολλοί συμβιβάζονται με επαγγέλματα για τα οποία έχουν 
πολλά προσόντα ή με επαγγέλματα που δεν έχουν καμιά σχέση με τα 
προσόντα τους και την εκπαίδευσή τους και πιθανόν με τις αρχικές τους 
επιλογές (Κάντας 1986).

Αξίζει να αναφερθεί εδώ η διαπίστωση ότι μόλις το ένα τρίτο των μα-
θητών επιλέγει να ακολουθήσει σπουδές που μπορούν να οδηγήσουν 
στην άσκηση του επιθυμητού επαγγέλματος. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία συγκεκριμενοποιεί τις εκπαι-
δευτικές της επιλογές, κυρίως βάσει της προοπτικής για επαγγελματική 
αποκατάσταση και οικονομική εξασφάλιση που διαγράφεται στο συγκε-
κριμένο χώρο – χρόνο (Βιτσιλάκη – Σορωνιάτη 1995).

Ο Βακαλιός (1994, 126) αναφέρει ότι στην εποχή μας και οι «απόφοιτοι 
πανεπιστημίων, ακόμα και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, έχουν μπει 
στο παιχνίδι του εξοντωτικού ανταγωνισμού που διεξάγεται στην αγορά 
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εργασίας». Σε χειρότερη μοίρα, βέβαια, βρίσκονται οι έφηβοι με γνώσεις 
λυκείου, οι οποίοι δε ζητούνται από την αγορά και γι’ αυτό δεν έχουν κα-
νένα κοινωνικό κύρος. Και αυτοί κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι σε με-
γαλύτερα ποσοστά, αν δεν μάθουν ένα επάγγελμα το οποίο έχει ζήτηση 
στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από τα όνειρα και τις επιθυμίες τους, 
ειδικά εκείνοι που δεν πρόκειται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα προβλήματα, ούτε άλλω-
στε κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό και σκόπιμο. Θα περιοριστούμε στον προσ-
διορισμό του ρόλου που διαδραματίζουν οι διάφοροι παράγοντες στη δια-
μόρφωση των επαγγελματικών προτιμήσεων των εφήβων και συγχρόνως 
στον ακριβέστερο, κατά το δυνατό, καθορισμό της πορείας της διαδικασίας 
και την επισήμανση των κινήτρων των σύγχρονων νέων στην επαγγελμα-
τική επιλογή – απόφαση. Αυτό θα γίνει με βάση την ανίχνευση των επαγ-
γελματικών σκέψεων, των προσανατολισμών αλλά και προβληματισμών 
συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού, μαθητών γυμνασίου και λυκείου.

1.2.1.  Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ως θεσμικό -  
πρακτικό πλαίσιο του θέματος

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ως θεσμός άρχισε να διαμορφώ-
νεται στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα όταν εκδόθηκε στη Γαλλία το 
βιβλίο «Οδηγός για την εκλογή μιας καταστάσεως». Στο βιβλίο αυτό επι-
χειρούνταν μια ανάλυση των επαγγελμάτων καθώς και των απαραίτητων 
ικανοτήτων για την άσκησή τους. Πέρασε αρκετός καιρός για να εφαρμο-
στεί στην πράξη (αρχές του 20ού αιώνα) και να αναπτυχθεί με γρήγορο 
ρυθμό χάρη στην άνοδο της εργατικής τάξης και της βιομηχανικής ανά-
πτυξης (Κωστάκος 1983).

Οι ρίζες του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι πιο παλιές. 
Υπάρχουν μαρτυρίες (Borow 1964) ότι στην αρχαία Αίγυπτο, την αρχαία 
Ελλάδα, την αρχαία Ρώμη κ.λπ. η κοινωνία ενδιαφερόταν για θέματα που 
σήμερα εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο, αλλά και στα ενδιαφέροντα 
του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο Πλάτων, μάλιστα, στην «Πολι-
τεία» του είχε αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση 
των πολιτών, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

Στην Ευρώπη οι χώρες που εμφανίζονται να προηγούνται στη διαμόρ-
φωση διαδικασιών αρχικά, και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατο-
λισμού αργότερα, είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Αγγλία κ.λπ. 
(Sinoir 1964).

Στη Γαλλία δημοσιεύτηκε στις 25 Ιουλίου 1919 ο νόμος του «Astier» 
που προέβλεπε την όλη οργάνωση της τεχνικής και επαγγελματικής εκ-
παίδευσης. Παράλληλα το 1928 ιδρύεται στο Παρίσι το Εθνικό Ινστιτούτο 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΙΝΟP) με κύριο στόχο την εκπαίδευ-
ση συμβούλων Ε.Π.

Στην Αγγλία και κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα λειτουρ-
γεί ένα κρατικό σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού νέων, που οι 
ευθύνες εφαρμογής του κατανέμονται μεταξύ των σχολικών αρχών και 
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της υπηρεσίας εξειδίκευσης και απασχόλησης του εργατικού δυναμικού.
Μεγάλη έκταση πήρε ο επαγγελματικός προσανατολισμός στις Ή.Π.Α. 

Από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα εμφανίζονται οργανωμένες 
διαδικασίες και τεχνικές παροχής βοήθειας στο άτομο, μέσω των διατά-
ξεων που θεσπίστηκαν στις περισσότερες Πολιτείες με την καθιέρωση 
θέσεων κρατικών επιθεωρητών επαγγελματικού προσανατολισμού και 
επαγγελματικής ενημέρωσης (Williamson 1965).

Όσον αφορά τη χώρα μας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός εφαρ-
μόζεται οργανωμένα από τις αρχές του 1950. Βάσει των διατάξεων της Διε-
θνούς Συστάσεως (αριθμός 87) «Περί Επαγγελματικού Προσανατολισμού», 
αποφασίστηκε το 1953 η εφαρμογή του θεσμού, προκειμένου να αντιμετω-
πιστεί το πρόβλημα της τότε παρατηρούμενης έντονης αστικοποίησης αλλά 
και για να καλυφθούν οι ανάγκες σε έμψυχο υλικό της αναπτυσσόμενης βι-
ομηχανίας. Παράλληλα το υπουργείο Παιδείας ίδρυσε ένα πρότυπο κέντρο 
Ε.Π. και καθιέρωσε την πρακτική άσκηση του διδακτικού προσωπικού στοι-
χειώδους και μέσης εκπαίδευσης σε θέματα Ε.Π. Το 1976 καθιερώθηκε ο 
θεσμός του Σ.Ε.Π. στην πρώτη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
τα γυμνάσια. Ή κατάσταση αυτή συνεχίστηκε μέχρι το σχολικό έτος 1981-
1982, οπότε συναντάμε το θεσμό του συμβούλου επαγγελματικού προσα-
νατολισμού σε λίγα γυμνάσια και μόνο στη γ΄ τάξη. Για την εφαρμογή του 
Ε.Π. εκτός σχολείου, αρμόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος με ειδικό 
πρόγραμμα έχει εκπαιδεύσει δικούς του λειτουργούς που φέρουν τον τίτλο 
«σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού». Για πρώτη φορά τη σχο-
λική χρονιά 1983-1984, ο θεσμός του σχολικού επαγγελματικού προσανα-
τολισμού εφαρμόζεται και στα λύκεια (Ιντζεσίλογλου 1992, Μακρή 1994).

O επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια από τις ειδικές δια-
στάσεις του γενικού θεσμού «συμβουλευτική – προσανατολισμός» στην 
οποία έχει δοθεί η μεγαλύτερη έμφαση. Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώ-
σεις, ιδίως στις υπηρεσίες απασχόλησης, ο επαγγελματικός προσανατο-
λισμός αποτελεί την κύρια αποστολή του συστήματος του προσανατολι-
σμού. Γι’αυτό το λόγο, πολλοί υποστηρίζουν ότι η αρχικά κύρια διάσταση 
του θεσμού αποτέλεσε και τον πυρήνα ανάπτυξής του, ο οποίος είναι 
ο επαγγελματικός προσανατολισμός (Herr & Cramer 1984, πβ. και Wil-
liamson 1965). Πρόκειται για θεσμό, ή για συμβουλευτική - καθοδηγητική 
διαδικασία, που αποσκοπεί στο να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει τον 
εαυτό του, να αξιοποιήσει τις ικανότητές του κατά τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο και να πάρει ορθές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις 
(Κωστάκος 1983, Δημητρόπουλος 1986).

Ή Εθνική Αμερικανική Εταιρεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
ορίζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό ως εξής: Ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός είναι ένας κοινωνικο - οικονομικός θεσμός που απο-
βλέπει να βοηθήσει το άτομο να επιλέξει ένα επάγγελμα, να ετοιμαστεί 
γι’ αυτό και τέλος να εισέλθει και να σταδιοδρομήσει σ’ αυτό. Ο επαγγελ-
ματικός προσανατολισμός είναι μια συνεχής διαδικασία, μεγάλης μάλιστα 
διάρκειας, που σκοπό έχει να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει τον εαυτό 
του, ώστε να αξιοποιήσει τις ικανότητές του όσο το δυνατό καλύτερα, για 
ορθή εκπαιδευτική επαγγελματική επιλογή ή απόφαση (Λιάντας 1996).
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Μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού παρέχεται βοήθεια στο 
άτομο κάθε ηλικίας, περισσότερο όμως της νεαρής, ώστε να εξασφαλί-
ζει επιτυχημένη επαγγελματική εξέλιξη. Ειδικότερα, με το θεσμό αυτό το 
άτομο υποστηρίζεται: α) Να γνωρίσει και να αποδεχθεί τον εαυτό του, 
να εντοπίσει και να κατανοήσει ατομικά του χαρακτηριστικά (ικανότητες, 
ενδιαφέροντα, κλίσεις, φιλοδοξίες) και να διαμορφώσει τις αξίες του σε 
ένα ικανοποιητικό αξιολογικό σύστημα.

β) Να αποκτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για 
την πραγματοποίηση συνετών επιλογών.

γ) Να αναπτύξει σωστή προδιάθεση απέναντι στην εργασία και παρα-
δεκτές επαγγελματικές αξίες.

δ) Να επιτύχει ικανοποιητική προσαρμογή γενικά και ειδικότερα να 
έχει επιτυχία στο επαγγελματικό του περιβάλλον.

ε) Τέλος, να προβεί σε συνετές, ελεύθερες και αβίαστες επιλογές 
εκπαιδευτικών εμπειριών και επαγγελματικών κατευθύνσεων (Δημητρό-
πουλος 1985, Τζέλλος 1986).

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος 
με τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό, αφού η υλοποίηση των επαγγελ-
ματικών αποφάσεων του ατόμου προϋποθέτει κάποιες εκπαιδευτικές 
εμπειρίες και δραστηριότητες και αφού κάθε απόφαση εκπαιδευτικής 
κατεύθυνσης του ατόμου έχει επαγγελματικές προεκτάσεις. Ή σχέση εκ-
παίδευσης και επαγγέλματος είναι στενή, ώστε να γίνεται λόγος για «εκ-
παιδευτικές – επαγγελματικές» αποφάσεις.

Ή σημασία και η χρησιμότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού 
καταδεικνύεται μεταξύ άλλων και από την έμφαση που έχει δοθεί σ’ αυ-
τόν από τις αρχές του αιώνα μας, τόσο από μέρους μεμονομένων ατό-
μων όσο και από μέρους κρατών αλλά και οικονομικών ενώσεων (π.χ. 
Ε.Ο.Κ.) (Δημητρόπουλος 1989). Σήμερα η χρησιμότητα του επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού είναι σχεδόν απόλυτα αυτονόητη (Tolbert 1978). 
Ακόμη και στις περιπτώσεις που εκφράζονται κάποιες επιφυλάξεις, οι πιο 
πολλές από αυτές σχετίζονται περισσότερο με την αποτελεσματικότητα ή 
τη μεθοδολογία και τα μέσα εφαρμογής του επαγγελματικού προσανατο-
λισμού. Ή διαδικασία του λεγόμενου επαγγελματικού προσανατολισμού 
δεν περιορίζεται πάντως μόνο στο να βοηθήσει το άτομο στην επιλογή 
επαγγέλματος. Αυτή σχετίζεται με την ολική ανάπτυξη του ατόμου. Έτσι 
με τον όρο «επαγγελματική ανάπτυξη» του ατόμου εννοείται η ανάπτυξη 
και ωρίμαση εκείνης της πλευράς της προσωπικότητάς του, η οποία σχε-
τίζεται με την επαγγελματική του συμπεριφορά. Αυτή όμως, για να είναι 
επιτυχής, προϋποθέτει μια γενικότερη ωρίμαση της προσωπικότητας (πβ. 
Παπαδόπουλος Ν. Γ. 1978, Δημητρόπουλος 1989).

1.2.2. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός
Είναι γεγονός ότι «κάθε εργασία απαιτεί κάποια μάθηση και σχετική προ-
άσκηση (ειδίκευση)» (Παπαδόπουλος Ν. Γ. 1978, 7). Έτσι ο επαγγελματι-
κός προσανατολισμός στο σχολείο (δηλαδή ο σχολικός επαγγελματικός 
προσανατολισμός) έχει ως βασικό σκοπό τη σύνδεση της εκπαίδευσης 
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με την αγορά εργασίας και απασχόλησης. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή 
η σύνδεση αυτή είναι βασικό ζητούμενο για τους νέους, αφού η αγορά 
εργασίας σήμερα, στα πλαίσια της ενοποιημένης Ευρώπης, έχει πολύ ευ-
ρύτερες διαστάσεις από ό,τι άλλοτε. 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ως λειτουργία του εκπαιδευτι-
κού συστήματος είναι ο θεσμός στα πλαίσια του οποίου καταβάλλεται 
προσπάθεια να βοηθηθεί το άτομο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του 
και να κατανοήσει καλύτερα τις επαγγελματικές ευκαιρίες που παρου-
σιάζονται. Προκειται για συμβουλευτική διαδικασία που σκοπό έχει να 
οδηγήσει το μαθητή στην αυτο-εκτίμηση, στην αυτο-γνωσία, στη λήψη 
απόφασης και στην υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά. Ακόμη, ο προσα-
νατολισμός στο σχολείο επιδιώκει να βοηθήσει το μαθητή να επιλέξει την 
κατάλληλη σχολική και επαγγελματική κατεύθυνση, η οποία είναι σύμ-
φωνη με τις επιθυμίες και τις δυνατότητές του (Μαλικιώση – Λοΐζου 1987, 
Αθανασάκης 1991).

Με άλλα λόγια, αυτογνωσία, ολοκληρωμένη και αντικειμενική πληρο-
φόρηση για την αγορά εργασίας, κινητοποίηση του μαθητή για την επε-
ξεργασία των πηγών πληροφόρησης αλλά και συνεργασία ανάμεσα στο 
σχολείο, σε γονείς και παραγωγικές τάξεις είναι οι βασικοί τομείς-στόχοι 
του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού που προσδιορίζονται 
από το αναλυτικό του πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει να ελα-
χιστοποιήσει τις ψυχολογικές και επαγγελματικές δυσκολίες που ο αυρια-
νός πολίτης θα βιώσει στη σκληρή κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. 
Σήμερα, μάλιστα, όπως επισημάνθηκε και στα προηγούμενα, η επιλογή 
επαγγέλματος είναι ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία, τόσο 
για το ίδιο το άτομο και την οικογένειά του όσο και για την πολιτεία και 
ολόκληρη την κοινωνία (Αθανασάκης 1991).

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στα πλαίσια του σχολείου ανα-
φέρεται συνήθως στον προσανατολισμό μαθητών πάνω σε επαγγελματι-
κά θέματα. Ή αναφορά αυτή δίνει την εντύπωση ενός φορέα που ασχο-
λείται αποκλειστικά και μόνο με θέματα που αφορούν τις επαγγελματικές 
επιλογές των μαθητών. Δεν πρόκειται όμως μόνο γι’ αυτό. Ο επαγγελμα-
τικός προσανατολισμός αποτελεί μια διάσταση του θεσμού «συμβουλευ-
τική-προσανατολισμός», η οποία περιλαμβάνει τις λειτουργίες και δρα-
στηριότητες του προσανατολισμού αλλά και της συμβουλευτικής. Μέσα 
σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, περιλαμβάνονται διαδικασίες οι οποίες απο-
σκοπούν στο να βοηθήσουν το άτομο να γνωρίσει τόσο τον εαυτό του, 
όσο και το περιβάλλον του (Νιτσόπουλος 1985, Δημητρόπουλος 1994α).

Οι παραπάνω διευκρινίσεις οδηγούν στη διαφοροποίηση του επαγ-
γελματικού προσανατολισμού στα πλαίσια του σχολείου, έτσι που γίνεται 
λόγος για σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Πρόκειται, δηλαδή, 
για επιμέρους θεσμό που αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας προς το μα-
θητή, ώστε να επιλέξει τη σχολική και επαγγελματική κατεύθυνση που 
ταιριάζει στις ικανότητες και κλίσεις του και στην οποία έχει περισσότε-
ρες πιθανότητες επιτυχίας ως άτομο. Παράλληλα με την ατομική ικανο-
ποίηση από την κατάλληλη επιλογή του κύκλου σπουδών ή (απ’ ευθείας) 
επαγγέλματος, επιδιώκεται έμμεσα και η ικανοποίηση των κοινωνικο-οι-
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κονομικών αναγκών, με την ένταξη στην κοινωνία ενός παραγωγικού και 
χρήσιμου εργατικού δυναμικού (Κασσωτάκης 1988).

Ειδικότερα με την εφαρμογή του θεσμού αυτού επιδιώκεται:
α) Ή υπεύθυνη ενημέρωση του μαθητή για τις μεταγυμνασιακές σχο-

λικές βαθμίδες και κατευθύνσεις, καθώς και για τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις εισόδου σε κάθε επάγγελμα, για τους όρους εργασίας - αμοι-
βής, για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τις ανάγκες, δηλαδή, της 
οικονομίας σε έμψυχο δυναμικό και τις δυνατότητες εξέλιξης.

β) Ή παροχή βοήθειας στο μαθητή για να αποκτήσει ορθή αυτογνω-
σία, δηλαδή σαφή αντίληψη του εαυτού του, έτσι, ώστε να εκτιμήσει τις 
κλίσεις και δεξιότητές του (σωματικές, νοητικές, συναισθηματικές, κοι-
νωνικο-οικονομικές) για να μπορέσει να αξιοποιήσει το πραγματικό του 
δυναμικό και να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες και αδυναμίες του, κα-
θώς και τα πραγματικά του ενδιαφέροντα, τις φιλοδοξίες και γενικά τις 
προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για μια ορθή επιλογή.

γ) Ή υποβοήθηση του ατόμου στην εκμάθηση λήψης αποφάσεων με 
πλήρη συναίσθηση των επιπτώσεων που συνεπάγεται η πράξη αυτή.

 Όπως αναφέρει η Καλογήρου (1986), ο προσανατολισμός δεν είναι 
ένα απλό γεγονός, κάτι, δηλαδή, που γίνεται μια φορά και τελειώνει, αλλά 
διαδικασία, που απαιτεί μια σταδιακή εφαρμογή, όπου ο μαθητής σιγά – 
σιγά αφομοιώνει τις πληροφορίες που παίρνει από τον εαυτό του και τον 
κόσμο της εργασίας και προετοιμάζεται για την τελική απόφαση.

Οι φορείς, οι οποίοι εφαρμόζουν τον εκπαιδευτικό ή σχολικό και επαγ-
γελματικό προσανατολισμό (ΣΕΠ) στη χώρα μας, είναι κυρίως το Υπουρ-
γείο Παιδείας και κατά κάποιο τρόπο το Υπουργείο Εργασίας (Χαρίτου 
– Φατούρου 1979), για τις περιπτώσεις βέβαια, που το τελευταίο δραστη-
ριοπείται σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού στα πλαίσια του 
σχολείου.

Ως προς τη λειτουργία του ΣΕΠ στα σχολεία της χώρας μας διατυ-
πώθηκαν πολλές αντιρρρήσεις και κριτικές. Φαίνεται να έχει πάρει μια 
διαφορετική κατεύθυνση, με τη διαμόρφωσή του σε ένα «μάθημα», το 
οποίο «διδάσκεται» από καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, οι περισσότε-
ροι από τους οποίους δεν έχουν εκπαιδευτεί στον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να καθοδηγήσουν τους μαθητές. Γενικά, φαίνεται να υπάρχει ελ-
λιπής πληροφόρηση σε αυτούς που το διδάσκουν σχετικά με την αγορά 
εργασίας και τελικά ο ΣΕΠ αποτελεί «συμπλήρωμα» στο ωράριο των κα-
θηγητών κάποιων ειδικοτήτων. Από την πλευρά των μαθητών εκφράζεται, 
επίσης, μια γενικά αρνητική στάση σχετικά με το ρόλο που έχει παίξει ο 
ΣΕΠ στις επιλογές τους (Δημητρόπουλος κ.ά. 1985, Πάντα 1990).

Είναι ανάγκη να τονιστεί, ακόμη, ότι για να καταστεί δυνατή η πραγ-
ματοποίηση των παραπάνω στόχων, ο επαγγελματικός προσανατολισμός 
χρειάζεται να λειτουργεί με βάση τους ψυχολογικούς αλλά και τους κοι-
νωνικούς παράγοντες, που επηρεάζουν το άτομο - και εδώ το μαθητή 
- πριν και κατά τη διάρκεια του χρόνου που παίρνει την τόσο σημαντική 
επαγγελματική απόφαση.

Πέρα από όλα αυτά, θεωρείται απαραίτητο, για την καθιέρωση του 
θεσμού του Ε.Π. στα σχολεία, να υπάρχει ομάδα υπευθύνων (καθηγη-



35

ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ ΠΆΠΆΝΗΣ • ΆΓΝΗ ΒΙΚΗ • ΕΛΕΝΗ ΠΡΆΣΣΆ

τές - σύμβουλοι Σ.Ε.Π., ειδικός σχολικός ψυχολόγος) που να ασχολείται 
αποκλειστικά και ουσιαστικά με το θεσμό, δηλαδή, με την ενημέρωση 
των μαθητών σε ό,τι αφορά τη διάσταση της αυτογνωσίας αλλά και τη 
διάσταση των εκάστοτε κοινωνικο - οικονομικών και επαγγελματικών δε-
δομένων (πβ. Παπαδόπουλος Ν. Γ. 1978). 

1.3.  Η επαγγελματική συμβουλευτική  
(έννοια, ορισμός και αποστολή της)

Ή συμβουλευτική είναι κλάδος της Ψυχολογίας με πολύπλευρη αναφο-
ρά. Αυτό σημαίνει ότι η συμβουλευτική, ως διαδικασία, μπορεί να λει-
τουργεί, τόσο σε συνάρτηση με την Παιδαγωγική Ψυχολογία όσο και με 
την Κλινική Ψυχολογία αλλά, ακόμη, και με την Οργανωτική Ψυχολογία. 
Με την τελευταία σχετίζεται στο επιστημονικό σύστημα της σύγχρονης 
Ψυχολογίας η επαγγελματική συμβουλευτική (Career ή Vocational ή Oc-
cupational Counseling). 

 Πρόκειται για επιμέρους κλάδο της συμβουλευτικής, ο οποίος απο-
σκοπεί στο να προσφέρει στο άτομο πληροφορίες και ψυχολογική υπο-
στήριξη, που μπορεί να βοηθήσουν άμεσα τις αποφάσεις του και τις επι-
λογές του αναφορικά με το επάγγελμα. Ή επαγγελματική συμβουλευτική 
εστιάζεται περισσότερο στο άτομο συνολικά κατά τη διαδικασία επιλογής 
ενός επαγγέλματος, παρά στην απλή επιλογή καθαυτή. Είναι κατά πολύ 
ίδια με τις άλλες μορφές συμβουλευτικής εκτός από το ότι αναφέρεται 
κυρίως στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων γύρω από την εκπαίδευ-
ση και το επάγγελμα. Περιλαμβάνει τη διερεύνηση αξιών και στάσεων, 
αλλά και πληροφορίες και ακόμη πραγματικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει 
ότι δεν μπορεί να βοηθηθεί κάποιος σε ένα επαγγελματικό πρόβλημα 
χωρίς να ληφθούν υπόψη διάφορες πλευρές της ζωής του, αλλά και ιδι-
αίτερες ανάγκες του ατόμου και, ακόμη, οι διάφορες σχέσεις του με τους 
άλλους (Γεωργούσης 1995).

 Ο Tolbert (1978) διερεύνησε την έννοια της επαγγελματικής συμβου-
λευτικής προσαρμόζοντάς την στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι καθορίζει το 
σκοπό της επαγγελματικής αγωγής επεκτείνοντας αυτόν σε όλη τη ζωή 
του ατόμου από τα προσχολικά κιόλας χρόνια.

 Τονίζεται η σημασία του στόχου της συμβουλευτικής παρέμβασης για 
μια γενική ευαισθητοποίηση του ατόμου, κατά την οποία αυτό καλείται να 
κατανοήσει όσο γίνεται καλύτερα τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του 
και όχι οπωσδήποτε να πάρει κάποια επαγγελματική απόφαση. Ή επαγ-
γελματική συμβουλευτική θεωρείται παρεμβατική στο βαθμό που οδηγεί 
το άτομο σε αυτογνωσία και συνειδητοποίηση του κόσμου που το περι-
βάλλει. Έτσι, μ’ αυτόν τον τρόπο, θεωρείται ότι παρεμβαίνει στην ομαλή 
πορεία των πραγμάτων. Σήμερα όμως, γίνεται όλο και περισσότερο απο-
δεκτό ότι, η επαγγελματική συμβουλευτική δεν πρέπει να είναι κατευθυ-
ντική και πιεστική για το άτομο (Κάντας & Χαντζή 1991). Αυτό σημαίνει 
ότι το άτομο γίνεται σεβαστό στην προσπάθειά του να εξελιχθεί και να 
επιτύχει την αυτοπραγμάτωσή του χωρίς να εμποδίζεται στην πορεία του 
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«από τις επεμβάσεις και παρεμβάσεις των «σημαντικών άλλων» – γονιών, 
εκπαιδευτικών, κ.λπ. που ξέρουν καλύτερα» (Κοσμίδου 1986, 32).

Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι η επαγγελματική συμβουλευτική δεν 
αναφέρεται σε μια στατική αλλά δυναμική διαδικασία, αφού περικλείει 
«έντονο το στοιχείο της εξέλιξης». Συνήθως δεν αναφέρεται σε μία μόνο 
επιλογή του ατόμου, γιατί ο επαγγελματικός σχεδιασμός περιλαμβάνει 
πολλές αποφάσεις σε χρονική διάρκεια αρκετών ετών (Κοσμίδου 1986, 
Μαλικιώση – Λοΐζου 1987). Για το λόγο αυτό σήμερα χρησιμοποιείται ο 
όρος «επαγγελματική ανάπτυξη» με τον οποίο τονίζεται η έννοια της συ-
νεχούς εξέλιξης την οποία εμπεριέχει η επαγγελματική πορεία του ατόμου 
σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και η οποία συμβαδίζει με την ψυχολογική 
εξέλιξη του ατόμου (Κάντας & Χαντζή 1991, Δημητρόπουλος 1994α).

Μια γενικότερη αναφορά στο συζητούμενο εδώ θέμα, γίνεται με τους 
όρους «Προσανατολισμός – Συμβουλευτική». Πρόκειται για ένα θεσμό 
που περιλαμβάνει περισσότερες διαστάσεις και δραστηριότητες. Οι βα-
σικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η εφαρμογή του θεσμού «Προσανα-
τολισμός – Συμβουλευτική» είναι οι εξής: α) Ο προσανατολισμός και η 
συμβουλευτική αποβλέπουν στην ολική ανάπτυξη του ατόμου, β) ο θε-
σμός στηρίζεται στη συνεργασία με το άτομο, το καθοδηγεί και το βοη-
θά στην πραγμάτωση των επιδιώξεών του, γ) αναγνωρίζεται η ελευθερία 
επιλογής του ατόμου, δ) δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ατομικότητα του 
ατόμου, και ε) απαραίτητη προϋπόθεση του θεσμού είναι ο αυτοκαθορι-
σμός. Το άτομο, δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την πορεία που 
θα ακολουθήσει (Δημητρόπουλος 1994α).

Μέσα από τις διαδικασίες της συμβουλευτικής μπορεί να βοηθηθεί το 
άτομο να γνωρίσει και να εκτιμήσει περισσότερο τον εαυτό του. Ν’ αρχί-
σει να καλλιεργεί και να αναπτύσσει το δυναμικό που διαθέτει, βάζοντας 
ανάλογους στόχους στη ζωή του και προσπαθώντας με τις κατάλληλες 
στρατηγικές να τους υλοποιήσει (Κοσμίδου 1986).

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η επαγγελματική συμβουλευτική, 
στα πλαίσια του σχολείου, είναι μια διαδικασία που διαφέρει από το σχολι-
κό επαγγελματικό προσανατολισμό κατά το ότι η συμβουλευτική δραστη-
ριότητα και ενέργεια περιορίζεται σε ό,τι αφορά την επαγγελματική διά-
σταση ενημέρωσης και προβληματισμού των μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι 
ο όρος της «επαγγελματικής συμβουλευτικής» στο σχολείο είναι μάλλον 
στενότερος απ’ ό,τι ο όρος σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.

1.4. Βασικές έννοιες 

1.4.1. Ο όρος «κίνητρο» γενικά
Ο όρος κίνητρο είναι ένας πολύ γενικός όρος. Παράγεται από το ρήμα 
κινώ(-ούμαι). Χρησιμοποιείται για να δηλώσει καθετί που είναι ικανό να 
«κινήσει» το άτομο, να το ωθήσει σε δράση, να το υποκινήσει σε διάφο-
ρες μορφές συμπεριφοράς (Hilgard 1962, Cofer & Appley 1968, Κωσταρί-
δου - Ευκλείδη 1999). «Τα κίνητρα μπορεί να ωθούν το άτομο ενεργώντας 
από μέσα ή να το έλκουν ενεργώντας από έξω. Κίνητρα, κατά συνέπεια, 
είναι τόσο οι εσωτερικές αιτίες της συμπεριφοράς, όπως τα ένστικτα, οι 
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ορμές, οι σκοποί, τα συναισθήματα, όσο και οι εξωτερικές αιτίες, όπως οι 
αμοιβές, τα θέλγητρα ή φόβητρα, ή οι απωθητικοί ερεθισμοί» (Κωσταρί-
δου - Ευκλείδη 1999, 17).

Στην καθημερινή χρήση ο όρος κίνητρο παίρνει διαφορετικές σημα-
σίες, όπως η δύναμη που τείνει να μετακινήσει το άτομο προς ορισμέ-
νο σκοπό, η επιθυμία για την πραγματοποίηση κάποιου στόχου κ.λπ. «O 
Pieron ορίζει το κίνητρο σαν μια προσαρμοστική κατεύθυνση της συμπε-
ριφοράς που μπορεί να την υπαγορεύουν αίτια, τόσο εσωτερικά όσο και 
εξωτερικά, ενώ ο Wolff ορίζει το κίνητρο ως ένα σύνολο από δυνάμεις 
που ωθούν το άτομο να τείνει προς ένα σκοπό και που καθορίζουν τη 
συμπεριφορά του και τη διαγωγή του» (Αραβανής 1988, 3).

Κατά τον Ν. Γ. Παπαδόπουλο «ο όρος αναφέρεται σε μια συγκεκριμέ-
νη κατάσταση που ενεργοποιεί ατομικές συμπεριφορές και προσανατο-
λίζει σ’ ένα σκοπό. Γενικά, κίνητρο σημαίνει καθετί που αποτελεί βάση ή 
αιτία, κινεί, κατευθύνει και καθορίζει τη συμπεριφορά» (1994, 289).

Σύμφωνα με τον Heckhausen (1991), τα κίνητρα είναι ιδιοσυγκρασια-
κές, προσωπικές προδιαθέσεις προς πράγματα που έχουν αξία. Ή αξία 
αυτή μπορεί να είναι θετική και να οδηγεί το άτομο σε ενέργειες που 
επιτρέπουν την προσέγγιση και επίτευξή της, ή αρνητική και να οδηγεί το 
άτομο σε ενέργειες αποφυγής της. 

Τα κίνητρα παρουσιάζονται και αρχίζουν να διαμορφώνονται ήδη κατά 
την πρώιμη εξέλιξη. Ή σταθεροποίησή τους είναι βαθμιαία, έτσι, που γίνο-
νται σχετικώς μόνιμα συστήματα, τα οποία κατευθύνουν τη συμπεριφορά 
κάθε ατόμου. Ο άνθρωπος έχει για κάθε κατηγορία βασικής κατάστασης 
ένα αντίστοιχο σύστημα κινήτρων (Ζάχαρης 1989).

Στον όρο «κίνητρο» πέρα από το σκοπό ή στόχο, περιλαμβάνεται και 
αναφορά σε μια ορισμένη κατεύθυνση, που ενεργοποιεί και κινητοποιεί 
το άτομο για δράση και αντίδραση, προκαλώντας τρόπους συμπεριφο-
ράς, ανάλογους προς τις φιλοδοξίες του (Μελανίτης 1966, Βάμβουκας 
1977, Χασάπης 1980, Τριλιανός 1988).

Ειδικότερα, ο όρος κίνητρο «σημαίνει τον ψυχολογικό παράγοντα, συ-
νειδητό ή ασυνείδητο, που όχι μόνο δραστηριοποιεί τον οργανισμό, αλλά 
τον προδιαθέτει, τον κινητοποιεί και τον κατευθύνει στην εκτέλεση μιας 
πράξης ή στην επιτυχία ενός σκοπού. Ο σκοπός μπορεί να είναι αρκετά 
υψηλός ή και ιδεώδης. Το άτομο προσπαθεί να τον κατακτήσει. Στην πε-
ρίπτωση που αποτυγχάνει, δίνει εξήγηση της αποτυχίας του ή χαμηλώνει 
το επίπεδο των φιλοδοξιών του ή και τροποποιεί τα αρχικά του σχέδια» 
(Αραβανής 1988, 3). Όλες αυτές οι διαδικασίες που οδηγούν το άτομο 
στην επιτυχία του σκοπού ανήκουν στην έννοια του κινήτρου. Αυτό ση-
μαίνει ότι για να προβούν οι άνθρωποι σε μια ενέργεια ή προσπάθεια, 
χρειάζεται να αυξηθεί η προσδοκία τους για επιτυχία, όπως τονίζει χαρα-
κτηριστικά ο Goleman (1999), επισημαίνοντας έτσι την άμεση σχέση των 
προσδοκιών και των κινήτρων

Από πολλούς ψυχολόγους τονίζεται, ακόμη, ότι η ιδιότητα του κινή-
τρου να ωθεί το άτομο σε συμπεριφορά, αποτελεί τον παράγοντα των 
πράξεων και γενικά κάθε είδους δραστηριότητας. Σύμφωνα με την άπο-
ψη αυτή, η πράξη αποτελεί τη λύτρωση του οργανισμού από την πίεση 
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του κινήτρου. Ο ιδιαίτερα γνωστός για τις έρευνες και τις αναλύσεις του 
Κ. Lewin, εξηγεί το φαινόμενο ως εξής: «Όταν το άτομο αναλάβει να 
εκπληρώσει ένα στόχο, δημιουργούνται μέσα του συστήματα έντασης τα 
οποία ονομάζει «ως εάν ανάγκες». Αυτά ωθούν το άτομο σε δράση. Αν 
ο στόχος επιτευχθεί, η ένταση εξαφανίζεται και η «ως εάν ανάγκη» ικα-
νοποιείται. Αν, όμως, ο στόχος μένει ανεκπλήρωτος, τότε παραμένει το 
σύστημα έντασης και εξαναγκάζει το άτομο να δράσει. Ή πράξη λοιπόν 
αποτελεί τη φυσική κατάληξη των κινήτρων τα οποία, όπως ήδη αναφέρ-
θηκε, δε δραστηριοποιούν μόνο τον οργανισμό, αλλά τον κινητοποιούν 
προς μια ορισμένη κατεύθυνση, προς ένα στόχο» (Αραβανής 1988, 4). Το 
επάγγελμα ως αποκατάσταση και ένταξη στην κοινωνία είναι ένας στό-
χος για το νεαρό άτομο.

1.4.2. Κίνητρα και επιλογή επαγγέλματος
Ή συμπεριφορά του ατόμου είναι το αποτέλεσμα της επενέργειας δύο 
συνήθως παραγόντων, ενός εσωτερικού (εσωτερικό κίνητρο) ή ενός 
εξωτερικού (εξωτερικό κίνητρο) ή και των δύο μαζί, πράγμα που σημαίνει 
ότι ο στόχος που επιλέγει το άτομο εξαρτάται από το ίδιο και από το πε-
ριβάλλον, μέσα στο οποίο ζει και ενεργεί και από το οποίο δέχεται όλες 
τις θετικές ή αρνητικές επιδράσεις. Το άτομο, κατά συνέπεια, βρίσκεται 
σε μια σχέση αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, όταν κάθε φορά εκ-
φράζει τις προτιμήσεις του, προσανατολίζει τις επιθυμίες του ή επιλέγει 
τους στόχους του και επιδιώκει την πραγματοποίησή τους. Ο στόχος που 
επιλέγει το άτομο εξαρτάται από το ίδιο αλλά και από το περιβάλλον, 
σύμφωνα και με τα παραπάνω. Ή επιλογή προσδιορίζεται από μια σειρά 
επαγγελματικών προτιμήσεων, που ενεργούν ως παρωθητικές δυνάμεις 
στην προσωπικότητα του ατόμου. Κάθε προτίμηση θα μπορούσε να θε-
ωρηθεί ότι, λειτουργεί ως μια δύναμη ή κίνητρο που έχει διαφορετικές 
επιδράσεις στο άτομο. Το ποσόν (ένταση) και το ποιόν (κατεύθυνση) των 
επιδράσεων αυτών χαρακτηρίζει την επιθυμία του ατόμου για την επιλο-
γή του επαγγέλματός του (Αραβανής, 1988).

Όμως, εκτός από το διαφορετικό βαθμό προτίμησης που παρουσιά-
ζει η επιλογή του επαγγέλματος, το άτομο παρωθείται στην επιλογή του 
επαγγέλματός του και από διάφορες άλλες μεταβλητές που έχουν σχέση 
και με το περιβάλλον στο οποίο ζει (κοινωνικές συνθήκες, οικονομικές 
δυνατότητες, προσφορά εργασίας, οικονομικά οφέλη που παρουσιάζει 
το επάγγελμα κ.ά.) (Βάμβουκας 1982). Πρόκειται, δηλαδή, για στοιχεία 
που ικανοποιούν ανάγκες και σχετίζονται, κατά συνέπεια, με διάφορα κί-
νητρα. Όσα αναφέρονται στον εσωτερικό κόσμο του ατόμου, δηλαδή τις 
προτιμήσεις, τις αξίες του κ.λπ. αποτελούν για σύγχρονους θεωρητικούς 
της προσωπικότητας «τον εαυτό» (Kuhl 1998).

Με βάση την παραπάνω άποψη της αλληλεξάρτησης ατόμου και πε-
ριβάλλοντος, τα κίνητρα ορίζονται ως εσωτερική πηγή ενέργειας ή δρα-
στηριότητας που κατευθύνουν τη συμπεριφορά του ατόμου, συνειδητά ή 
ασυνείδητα, στις διάφορες επιλογές, ανάλογα με το κοινωνικο - οικονο-
μικό και πολιτιστικό περιβάλλον (Αραβανής 1988). Είναι, κατά συνέπεια, 
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φανερή η άμεση σχέση της επαγγελματικής απόφασης με ό,τι περιλαμ-
βάνει η έννοια του κινήτρου. Ή έννοια αυτή στα πλαίσια της εργασίας μας 
σχετίζεται με τις «πολυθεματικές θεωρίες» (Τομασίδης 1982, 469) για τα 
κίνητρα, τα οποία με πολλαπλή παρουσία και αντίστοιχες επιδράσεις επη-
ρεάζουν και καθορίζουν την επαγγελματική επιλογή.

Με τα τελευταία θίγεται το θέμα της σχέσης των κινήτρων με την επι-
λογή επαγγέλματος. Ή επιλογή επαγγέλματος αποτελεί μια διαδικασία 
της προσωπικότητας του ατόμου σε συνάρτηση με το κοινωνικό του πε-
ριβάλλον. «Ή συμπεριφορά της εκλογής επαγγέλματος προσδιορίζεται 
από πολλά και ποικίλα κίνητρα» (Βάμβουκας 1982, 24) τόσο στην αρχική 
σκέψη ή σύλληψη κάποιου επαγγελματικού σχεδίου όσο και στην οριστι-
κή απόφαση. Όπως όλα τα κίνητρα έτσι και τα επαγγελματικά κίνητρα 
παρουσιάζουν ένταση, κατεύθυνση, αρχή ή προέλευση αλλά και σταθε-
ρότητα ή ευστάθεια και συνέχεια. 1) Ή ένταση του κινήτρου σχετίζεται με 
τη δύναμη με την οποία αυτό παρουσιάζεται ως αδύνατο ή ισχυρό, ή και 
ως πολύ ισχυρό κίνητρο, για την επιλογή ενός επαγγέλματος. 2) Ή κα-
τεύθυνση αναφέρεται στον προσανατολισμό της παρωθητικής δύναμης 
προς διάφορα επαγγέλματα και τις συνθήκες άσκησης επιμέρους επαγ-
γελμάτων (συνθήκες εργασίας, οικονομικές απολαβές, προϋποθέσεις 
απόκτησης ενός επαγγέλματος και επιτυχίας σ’ αυτό κ.λπ.). 3) Η αρχή ή 
προέλευση των κινήτρων αναφέρεται στο απώτερο ή άμεσο παρελθόν 
του ατόμου. Ο Lasarsfeld θεωρεί ότι τα κίνητρα κατευθύνουν το άτομο σε 
δραστηριότητες, τόσο του παρόντος όσο και του μέλλοντος, αυτές που 
σχετίζονται με τον οραματισμό πραγματοποίησης ενός επαγγέλματος. Ή 
αρχή ή προέλευση ενός κινήτρου σχετίζεται με τη «χρονικότητα των κι-
νήτρων», δηλαδή, τη σύλληψη επαγγελματικού σχεδίου και την απόφαση 
πραγματοποίησής του. Έτσι μπορεί κανείς να διακρίνει τέσσερις (4) τύ-
πους κινήτρων: α) τα πολύ πρώιμα, που τοποθετούνται στην ηλικία φοίτη-
σης στο δημοτικό σχολείο, β) τα πρώιμα, που σχετίζονται με την εφηβική 
κυρίως ηλικία, γ) τα όψιμα, που τοποθετούνται στην περίοδο μετά την 
εφηβική ηλικία και δ) τα πολύ όψιμα, που σχετίζονται με αποτυχημένες 
αποφάσεις του ατόμου για επαγγελματική ένταξη.

4) Ή σταθερότητα ή η ευστάθεια ενός κινήτρου στην επαγγελματική 
επιλογή σχετίζεται με «το βαθμό αποφασιστικότητας με την οποία ένα 
άτομο ακολουθεί τον επαγγελματικό δρόμο που έχει επιλέξει» (Βάμβου-
κας 1982, 26), απορρίπτοντας τυχόν άλλες σκέψεις διαφορετικής επαγ-
γελματικής σταδιοδρομίας, δηλαδή επαγγελματικού επαναπροσανατολι-
σμού (Βάμβουκας 1982).

 Ή παραπάνω ανάλυση των επαγγελματικών χαρακτηριστικών διαγρά-
φει τόσο το εύρος όσο και το βάθος των επαγγελματικών κινήτρων.

1.4.3. Ή έννοια της «διαδικασίας»
Στη μελέτη αυτή, στην οποία τα κίνητρα τίθενται σε άμεση συνάρτηση με 
την επιλογή επαγγέλματος, ενδιαφέρει να ερευνήσουμε την πλευρά εκεί-
νη των κινήτρων που αποτελούν τις αξίες και τα εξωτερικά ή εσωτερικά 
στοιχεία που παίζουν ρόλο στην επαγγελματική απόφαση του ατόμου και 
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συγκεκριμένα του μαθητή των 14-18 ετών. Εδώ τίθεται το θέμα της διαδι-
κασίας, δηλαδή, της πορείας του μαθητή που μπορεί να έχει η απόφαση 
για επαγγελματική επιλογή. Αυτό σημαίνει ότι η επαγγελματική επιλογή 
ακολουθεί μια πορεία φάσεων και σταδίων που σχετίζονται με τις διάφο-
ρες ηλικίες του ατόμου. Στα στάδια αυτά σημαντικό ρόλο παίζει η ηλικία 
του σε συνάρτηση με τις γενικότερες εμπειρίες του αλλά και τις γνώσεις 
και πληροφορίες από τον άμεσο και ευρύτερο πολιτισμικό του κύκλο. Με 
τις επισημάνσεις αυτές φθάνουμε στην έννοια της ωριμότητας για λήψη 
απόφασης του ατόμου (Thomae 1960) τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την 
επαγγελματική του κατεύθυνση. Με τα τελευταία επισημαίνονται παρά-
γοντες και στοιχεία που αναφέρονται στη διαδικασία της απόφασης για 
επαγγελματική επιλογή, η οποία, είναι φανερό ότι είναι μια «αυξανόμενη, 
προοδευτική απόφαση» (Thomae 1960, 164).

Ή επιλογή ενός επαγγέλματος ή η επιθυμία απόκτησης μιας επαγγελ-
ματικής θέσης δεν αποτελούν μοναδικές πράξεις, αλλά διαδικασίες με 
διάρκεια ετών και εμπλέκονται με την καθημερινή κοινωνική πράξη, τις 
συνδεδεμένες με αυτήν εμπειρίες και τα αντίστοιχα βιώματα. Είναι απο-
τέλεσμα μιας μακρόχρονης κοινωνικής μαθησιακής διαδικασίας. Ουσι-
αστικά η επαγγελματική διαδικασία δε σταματά ποτέ και συνεχίζεται με 
τη μορφή όχι μόνο της επαγγελματικής αλλά και της κοινωνικοπολιτικής 
επιμόρφωσης (Παπαϊωάννου 1990).

Είναι μάλιστα πολλαπλή η επισήμανση ότι η επαγγελματική επιλογή 
είναι μια συνεχής εξελικτική διαδικασία που ξεκινά από την παιδική ηλι-
κία και εκφράζεται κυρίως κατά την εφηβεία σε συνάρτηση με τη λήψη 
κάποιας αντίστοιχης απόφασης (Κατσαδώρος 1978, Βαρλάς & Καλογή-
ρου 1979, Δημητρόπουλος 1982, Σόφτη - Μπεσμπέα 1983, Παπαϊωάννου 
1990).

Ή επαγγελματική επιλογή ή η λήψη επαγγελματικής απόφασης εντάσ-
σεται χρονικά στην εφηβική ηλικία. Αυτό σχετίζεται με τις υπάρχουσες 
κοινωνικές αντιλήψεις και το εκπαιδευτικό σύστημα, που καλεί τους νέ-
ους να διαλέξουν ένα είδος σπουδών ή να εισέλθουν απευθείας στην 
αγορά εργασίας (Μιχαλάκης 1973, Πιντέρης 1986, Κάντας & Χαντζή 1991).

Εκφράζεται, μάλιστα, η άποψη ότι οι έφηβοι σήμερα καλούνται σχετι-
κά νωρίς να πάρουν αυτή τη σοβαρή απόφαση, που θα επηρεάσει το μέλ-
λον τους, ανεξάρτητα από το αν μερικά παιδιά της ηλικίας αυτής έχουν 
ενδεχομένως την απαιτούμενη ωριμότητα να κάνουν τις σωστές επιλο-
γές (Μελανίτης 1966, Μαλικιώση - Λοΐζου 1987). 

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά, στο πρόβλημα που αναλύεται εδώ, 
των Κυπριωτάκη / Παπαγεωργίου (1999, 100) που επισημαίνουν τα εξής: 
«Ή εκλογή του επαγγέλματος, ενώ πρόκειται για μια βραχύχρονη - στιγμι-
αία διαδικασία, επηρεάζεται και εξαρτάται ουσιαστικά από παραμέτρους 
που επιδρούν μακροχρόνια και που διαμορφώνουν την προσωπικότητα 
του παιδιού».

Από διάφορες έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι επαγγελματικές προτιμή-
σεις και οι στάσεις των νέων στα διάφορα επαγγέλματα αρχίζουν να δι-
αμορφώνονται ήδη από την παιδική ηλικία, κατά την οποία ο ρόλος της 
οικογένειας, πρώτα και του σχολείου αργότερα, είναι πολύ σημαντικός. 
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Τα πιο κρίσιμα χρόνια διαμόρφωσης βασικών στάσεων και γενικού προ-
σανατολισμού των παιδιών είναι η ηλικία των 3-13 ετών στην οποία, είναι 
φανερό ότι τα χρόνια φοίτησης του παιδιού στο δημοτικό σχολείο παί-
ζουν ιδιαίτερο ρόλο (Φλουρής κ.ά. 1981β).

Ή διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι εντελώς προσωπική και συγ-
χρόνως καθημερινή υπόθεση για κάθε άτομο. Ή πιο μικρή απόφαση που 
παίρνει το άτομο επηρεάζει και καθορίζει τις επόμενες αποφάσεις του. 
Ή ποιότητα των αποφάσεων που παίρνει είναι συνάρτηση των πληροφο-
ριών που έχει. Κατά κανόνα όσο περισσότερα δεδομένα έχει υπόψη του 
τόσο πιο αποτελεσματικές αποφάσεις παίρνει. Ή διαπίστωση αυτή οδη-
γεί στην παραπέρα διαπίστωση για την αναγκαιότητα της αυτογνωσίας, 
η οποία σαν διαδικασία διευκολύνει, προκειμένου ν’ αποφασίζει κάποιος 
αποτελεσματικά (Πιντέρης 1986).

Όπως ήδη τονίστηκε, η διαδικασία λήψης απόφασης είναι πολύ ση-
μαντική για όλη τη ζωή του ατόμου. Με το μελλοντικό επάγγελμα εκ-
φράζεται ο εαυτός, ο οποίος όμως αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται ως 
προσωπικότητα με βάση και την επαγγελματική ασχολία. Γι’ αυτό διαλέ-
γοντας κανείς ένα επάγγελμα διαλέγει ένα τρόπο ζωής (Osipow 1973, 
Καλογήρου 1979).

Είναι φανερό ότι η επαγγελματική απόφαση δεν επιτελείται παρορμη-
τικά και χωρίς καμία προηγούμενη επεξεργασία από το άτομο. Αντίθετα, 
η απόφαση αυτή θεωρείται ως μακρόχρονη διεργασία, κατά την οποία 
το άτομο βρίσκεται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του 
και διαμορφώνει, με αυτό τον τρόπο, την αντίληψη, τόσο του ίδιου του 
εαυτού όσο και του προβλήματος, που σχετίζεται με τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό του.

Αυτή, λοιπόν, η πορεία ή η διαδικασία λήψης της απόφασης για επι-
λογή κάποιου επαγγέλματος με τις φάσεις και τις αλλαγές μέσα από τις 
οποίες διέρχεται είναι ένα πρώτο σημείο και στόχος της έρευνας. Ή δια-
δικασία, δηλαδή, με την οποία οι μαθητές παίρνουν τις εκπαιδευτικές και 
συγχρόνως τις επαγγελματικές τους αποφάσεις, αποτελεί ένα ουσιαστι-
κό επιμέρους αντικείμενο αυτής της μελέτης. 

1.4.4. Ή επιλογή επαγγέλματος ως μακροπρόθεσμη διαδικασία
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η επιλογή επαγγέλματος είναι από τη 
μια «βραχυπρόθεσμη διαδικασία, αφού σε μια στιγμή της ζωής παίρνεται 
η απόφαση» αλλά, από την άλλη είναι μια «μακροπρόθεσμη διαδικασία, 
αφού επηρεάζεται και διαμορφώνεται από προηγούμενες εμπειρίες - μα-
θήσεις, κατεύθυνση αγωγής, προσωπικούς και κοινωνικούς παράγοντες 
(ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες)» (Κυπριωτάκη / Παπαγεωργίου 
1999, 97).

Μέχρι τη δεκαετία του ’50 επικρατούσε η αντίληψη ότι η επιλογή επαγ-
γέλματος είναι μια μοναδική πράξη, δηλαδή, επιλογή κάποιας επαγγελ-
ματικής κατεύθυνσης με το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αν η 
επιλογή αποδεικνυόταν λανθασμένη, η αλλαγή επαγγελματικής κατεύ-
θυνσης ήταν σχεδόν αδύνατη. Σήμερα όμως έχουν ήδη επικρατήσει ορ-



42

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

θότερες αντιλήψεις γύρω από το θέμα. Και συγκεκριμένα: η θεμελίωση 
της προσωπικότητας και οι βάσεις του επαγγελματικού μέλλοντος ξεκι-
νούν από την πρώτη παιδική ηλικία, αλλά και η επαγγελματική απόφαση 
όταν αυτή αποδειχθεί λανθασμένη, μπορεί να τροποποιηθεί και να αλλα-
γεί (Βρετάκου 1990).

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα, γιατί η επαγγελματική επιλογή αποτε-
λεί μια μακροπρόθεσμη διαδικασία.

Επαγγελματικές προτιμήσεις και ενδιαφέροντα παρουσιάζονται από 
την προσχολική ηλικία. Τα ενδιαφέροντα αυτά όμως δεν παρουσιάζουν 
σταθερότητα. Διαπιστώνεται, συνήθως, γρήγορη μετάπτωση από το ένα 
ενδιαφέρον στο άλλο. Τα μικρά παιδιά μιμούνται τους ενήλικες του άμε-
σου περιβάλλοντός τους, ταυτίζονται συχνά με αυτούς και υιοθετούν τις 
επαγγελματικές τους ασχολίες. Οι επαγγελματικές επιλογές στην ηλικία 
αυτή αποτελούν στοιχείο έμπνευσης που σχετίζεται κυρίως με το παιχνίδι 
αλλά και τη φαντασία. Το παιδί παίζοντας μιμείται επαγγελματίες, αλλάζει 
διαρκώς προτιμήσεις και δε συνειδητοποιεί την ουσία και ιδιαιτερότητα 
του επαγγέλματος που θέλει να υποδυθεί ή υποδύεται ως ρόλο σε κά-
ποιο παιχνίδι του. Κατά τη σχολική ηλικία εγκαταλείπει αυτή τη μηχανική 
εξωτερική μίμηση των διάφορων επαγγελματιών του στενού περιβάλ-
λοντός του και αποκτά κάποιες ευρύτερες σχετικές γνώσεις. Αλλά και 
στην περίοδο αυτή τα επαγγελματικά του σχέδια είναι πολύ φιλόδοξα και 
εξωπραγματικά. Υπαγορεύονται περισσότερο από το συναίσθημα και τις 
εντυπώσεις του και λιγότερο από τη λογική εξέταση των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων (Κασσωτάκης 1981β, Μιχαηλίδη - Νουάρου 1987). Είναι 
η περίοδος που τα παιδιά συνήθως λένε: θα γίνω αεροπόρος, αστροναύ-
της, ηθοποιός κ.λπ., σύμφωνα με αντίστοιχα πρότυπα που έχουν και τα 
οποία αποτελούν «αντικείμενα θαυμασμού και άμιλλας» για να χρησιμο-
ποιήσουμε τη φράση του K. Gergen (1997, 146) σε αντίστοιχες αναφορές 
του. «Πρόκειται μάλλον για όνειρα παρά για σοβαρές αντικειμενικές επι-
λογές. Γι’ αυτό και τα αρχικά αυτά σχέδια συνήθως εγκαταλείπονται με 
την πρόοδο της ψυχοπνευματικής ωρίμασης» (Κασσωτάκης 1981β, 58).

Το άτομο στην ηλικία των 13-15 ετών βρίσκεται για πρώτη φορά στο 
στάδιο ενός περισσότερου ουσιαστικού προβληματισμού. Ζητεί να πλη-
ροφορηθεί γενικά για τα διάφορα επαγγέλματα, να μάθει τα αντικείμενα 
ασχολίας σ’ αυτά, να μάθει ποια είναι τα οφέλη που παρέχουν και άλλα 
παρόμοια. Όμως, στην ουσία, σπάνια στο στάδιο αυτό οι μαθητές ενδι-
αφέρονται για λεπτομερείς και σε βάθος πληροφορίες. Έτσι σωστά επι-
σημαίνεται από ειδικούς ότι σ’ αυτό το στάδιο, οι μαθητές χρειάζεται να 
γνωρίζουν γενικά για την ποικιλία των επαγγελμάτων που αποτελούν την 
αγορά εργασίας (Miller 1978, Αλεξόπουλος 1981). 

Με την πρόοδο της ηλικίας το άτομο καταλήγει σιγά-σιγά σε κάποιο 
επάγγελμα ή επαγγελματική κατεύθυνση, με κριτήριο τα ενδιαφέροντά 
του τα οποία συγχρόνως σταθεροποιούνται ή αποκρυσταλλώνονται. Στην 
αποκρυστάλλωση και συνειδητοποίηση των ενδιαφερόντων του, παίζουν 
ρόλο οι επιδόσεις του στο σχολείο αλλά και οι ιδιαίτερες ασχολίες του 
(αθλητικές, καλλιτεχνικές κ.λπ.). Το οικογενειακό και το στενό κοινωνικό 
περιβάλλον φαίνεται να ασκούν μια σημαντική επίδραση στον αντίστοιχο 
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προβληματισμό και την αυξανόμενη σταθεροποίηση του ατόμου προς μια 
κατεύθυνση (Κασσωτάκης 1981β).

Με την κατάληξη σε κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες φαίνεται ότι 
τα άτομα αρχίζουν να ζητούν μια πιο λεπτομερή ενημέρωση γύρω από τις 
κατηγορίες αυτές που τα ενδιαφέρουν. Γι’αυτό και πολύ σωστά επισημαί-
νεται ότι «τα επαγγελματικά σχέδιά τους έχουν αποβάλλει τον ονειρώδη 
και αφελή χαρακτήρα τους, είναι πραγματικά, αντίθετα προς τα παιδικά και 
τα προεφηβικά» (Παπαδόπουλος Ν. Γ. 1978, 10, πβ. και Νιτσόπουλος 1985).

Το αργότερο προς το τέλος της εφηβείας το άτομο καλείται από τα 
ίδια τα πράγματα να καταλήξει συνήθως οριστικά σε μια επιλογή. Παρα-
μένει συχνά σταθερό στην απόφασή του αυτή και αρχίζει να προετοιμά-
ζεται για το επάγγελμα που διάλεξε. «Στο στάδιο αυτό απαιτείται να ξέρει 
σε βάθος τον επαγγελματικό χώρο προς τον οποίο αποφάσισε να στρα-
φεί. Είναι ανάγκη να έχει πλήρη επίγνωση όλων των λεπτομερειών που 
αφορούν τις συνθήκες εργασίας, τις προοπτικές του επαγγέλματος, τις 
σπουδές που απαιτούνται, τη διάρκειά τους και τις ενδεχόμενες ίσως δυ-
σκολίες, ώστε, αν είναι ανάγκη, να γίνει έγκαιρα αναπροσανατολισμός» 
(Κασσωτάκης 1981β, 59).

Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερή η σημασία του σχολικού επαγ-
γελματικού προσανατολισμού ως θεσμού αναγκαίου στο λύκειο και ακό-
μη η παροχή δυνατοτήτων για επιλογή δεσμών ή κατευθύνσεων στο εκ-
παιδευτικό σύστημα.

Στο κεφάλαιο αυτό είναι σκόπιμο να γίνει και ένας διαχωρισμός της 
επαγγελματικής επιλογής με την επαγγελματική απόφαση. Ή πρώτη, ως 
μια επιμέρους διαδικασία, περιλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο ή αναφέρε-
ται και σε ένα είδος απόφασης. Αυτή η απόφαση, όμως, μπορεί να είναι 
γενική ως προς μια επαγγελματική κατεύθυνση ή ομάδα επαγγελμάτων. 
Έτσι η επαγγελματική απόφαση ως έννοια αυτοτελής σχετίζεται μάλλον 
ή κυρίως με την τελική απόφαση επιλογής ενός επαγγέλματος. Ή άποψή 
μας αυτή έρχεται σύμφωνη και με τη θέση του A. Huth (1967, 382) ο οποί-
ος σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ή εκλογή του επαγγέλματος κορυφώνε-
ται στην απόφαση του νέου να εκλέξει ένα επάγγελμα, του οποίου το κέ-
ντρο βάρους συμφωνεί, «ταιριάζει» με τις δικές του έμφυτες ικανότητες, 
ώστε να επιτευχθεί ταύτιση μεταξύ προσωπικότητας και επαγγέλματος». 

Ξεκινώντας από τις παραπάνω διευκρινίσεις σημειώνουμε ότι δε συμ-
φωνούμε με την άποψη ότι «εκπαιδευτική επιλογή» και «επαγγελματική 
επιλογή» είναι συνώνυμοι όροι του όρου «απόφαση» (Δημητρόπουλος, 
κ.ά., 1994), αναφέρονται όμως σε αρκετά κοινές επιμέρους διαδικασίες.

1.4.5. Έννοια και σημασία της «απόφασης»
Ή απόφαση ορίζεται ως η διαδικασία επιλογής μιας κατεύθυνσης δρα-
στηριοτήτων ανάμεσα από διάφορες εναλλακτικές λύσεις (Thoresen & 
Mehrens 1967).

Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και επιλογές επηρε-
άζουν αρχικά το ίδιο το άτομο και στη συνέχεια το άμεσο περιβάλλον 
του και κυρίως την οικογένειά του. Ή επιρροή αυτή αφορά λίγο ή πολύ 
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όλες τις παραμέτρους της προσωπικής και κοινωνικής ζωής του ατόμου. 
Γι’ αυτό το λόγο θεωρείται σημαντική η λήψη σωστών ή όσο το δυνατόν 
επιτυχών αποφάσεων (Sinoir 1968, Μάνος 1987).

Οι λανθασμένες αποφάσεις δημιουργούν προβλήματα στην προσωπι-
κή και κοινωνική εξέλιξη του ατόμου, ιδιαίτερα αυτές που συνδέονται με 
την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος, καθώς κάθε προηγούμενη από-
φαση είναι σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις δεσμευτική για κάθε 
επόμενη. Ή δεσμευτική φύση των αποφάσεων φαίνεται από τη σειρά ή 
την ακολουθία των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών των μα-
θητών με βάση το εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπου ο μαθητής καλείται 
κάθε τόσο να αποφασίσει για μορφές εκπαίδευσης και επαγγελματικές 
αντίστοιχες κατευθύνσεις, όπως θα εκτεθεί αναλυτικά παρακάτω (βλ. 
επόμενο κεφάλαιο). 

Ή διαδικασία λήψης απόφασης είναι βασικά διαδικασία μη αναστρέ-
ψιμη. Το άτομο οδηγείται προς τα εμπρός με μια σειρά αποφάσεων. Τα 
αποτελέσματα των αποφάσεών του μπορούν να μεταβληθούν με τη λήψη 
νέων αποφάσεων, καθώς εμφανίζονται νέες εναλλακτικές λύσεις. Γι’ 
αυτό και επισημαίνονται τα εξής: «Ή ποιότητα των αποφάσεων επηρεά-
ζεται από τις πληροφορίες που χρησιμοποιούμε για να πάρουμε τις απο-
φάσεις. Ή έλλειψη ορθών πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. 
Από την άλλη μεριά, αν δεν μπορέσουμε να λάβουμε προσεκτικά υπόψη 
μας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, μπορεί να περιορίσουμε τον αριθ-
μό των εναλλακτικών λύσεων ή να κάνουμε μια ανώριμη επιλογή» (Σιδη-
ροπούλου - Δημακάκου 1993β, 25).

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν έχουν όλες την ίδια σημαντικό-
τητα.

Ο Tolbert (1974) επισημαίνει κάποια κριτήρια σχετικά με τη σημαντικό-
τητα μιας απόφασης, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

Μια απόφαση είναι δύσκολη, όταν όλες οι εναλλακτικές λύσεις φαί-
νονται το ίδιο ελκυστικές ή δημιουργούν τα ίδια προβλήματα. Όσο πιο 
δύσκολη είναι μια απόφαση, τόσο πιο σημαντική είναι.

Ή σημαντικότητα μιας απόφασης εξαρτάται ακόμη από την αναγκαιό-
τητα της απόφασης, την επένδυση που κάνει το άτομο σχετικά με αυτή, 
τον κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων απ’ την απόφαση αυτή, τις δεσμεύ-
σεις που συνεπάγεται κ.λπ.

Τονίζονται, όμως, και άλλες πτυχές της σημασίας και των επιπτώσεων 
που μπορεί να έχει μια απόφαση. Πρόκειται για ορισμένες πρακτικές και 
άμεσα επίκαιρες (για τη χώρα μας) πτυχές των επιπτώσεων αυτής της 
απόφασης. Και συγκεκριμένα: Οι λανθασμένες αποφάσεις έχουν μάλι-
στα αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στον ίδιο τον μαθητή, αλλά και σε 
άλλα πρόσωπα που συνδέονται άμεσα, ή έμμεσα μαζί του. Π.χ. οι γονείς 
του μαθητή επενδύουν οικονομικά για πολλά χρόνια και μια αποτυχία του 
παιδιού τους μπορεί να τους αναγκάσει να επιβαρυνθούν και πάλι με και-
νούργιες προσπάθειες. Είναι γενικότερα γνωστό ότι οι περισσότεροι μα-
θητές λυκείου, οι οποίοι δε θα πετύχουν την είσοδό τους στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, θα κάνουν τουλάχιστον μια δεύτερη προσπάθεια, σύμ-
φωνα με το μέχρι πρόσφατα ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα. Εκτός από τις 
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αρνητικές επιδράσεις στους γονείς και το άμεσο περιβάλλον του μαθητή, 
οι λανθασμένες αποφάσεις των μαθητών μπορούν να επηρεάσουν όλο 
το εκπαιδευτικό σύστημα με την πληθώρα προτιμήσεων και προσφυγής 
σε ορισμένες σχολές, την αποφυγή και, κατά συνέπεια, την υποβάθμιση 
άλλων σχολών, αλλά και του γενικότερου κοινωνικού - οικονομικού συ-
στήματος, με τη διατάραξη των σχέσεων προσφοράς και ζήτησης. Για 
όλους αυτούς τους λόγους, οι μελέτες που αφορούν τις επιλογές των 
μαθητών είναι πολύ σημαντικές, όχι μόνο για τον ίδιο τον μαθητή και το 
άμεσο περιβάλλον του, αλλά και για την πολιτεία γενικά (πβ. Δημητρό-
πουλος 1994α). 

1.5. Στάδια επαγγελματικής απόφασης 
Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως αυτό τουλάχιστο στα τελευ-
ταία χρόνια έχει διαμορφωθεί, ο Έλληνας μαθητής καλείται σε διάφορες 
βαθμίδες της εκπαίδευσης να πάρει κάποια απόφαση αρχικά γενικότα-
της και στη συνέχεια περισσότερο καθορισμένης κατεύθυνσης. Έτσι δια-
κρίνονται τέσσερα περίπου στάδια που σχετίζονται με την επαγγελματική 
κατεύθυνση του μαθητή. Το πρώτο σημαντικό σημείο ή στάδιο απόφασης 
βρίσκεται στη γ΄ τάξη του γυμνασίου.

Με αυτή την απόφαση ο μαθητής κάνει μια γενικότατη επιλογή τόσο 
εκπαιδευτικής όσο και επαγγελματικής κατεύθυνσης. Καλείται δηλαδή, 
να επιλέξει μεταξύ γενικού και τεχνικού – επαγγελματικού λυκείου. Στο 
σημείο αυτό όμως γίνονται αρκετές κριτικές επισημάνσεις. Και συγκε-
κριμένα: Ο μαθητής στην ηλικία των 14-15 ετών είναι υποχρεωμένος να 
προγραμματίσει κατά κάποιο τρόπο το μέλλον του και να πάρει μια από-
φαση, σε μια ηλικία κατά την οποία το άτομο θεωρείται γενικά ακόμη 
ανώριμο. Σε αυτή τη φάση, το ίδιο το παιδί πολύ λίγο συμμετέχει ορθολο-
γιστικά σ’ αυτόν τον αρχικό προγραμματισμό και δεν προβαίνει ελεύθερα 
και αβίαστα στην απόφαση που υποτίθεται ότι παίρνει. Ή επιλογή αυτή 
αντικατοπτρίζει τις επιθυμίες κυρίως των γονέων ή τις επιδράσεις άλλων 
παραγόντων. 

Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να 
είναι δυνατή η λήψη τέτοιων αποφάσεων. Μια τέτοια προϋπόθεση, είναι η 
ύπαρξη νοητικής και συναισθηματικής ωριμότητας. «Ή νοητική ωριμότητα 
είναι απαραίτητη γιατί κατά τη διαδικασία λήψεως αποφάσεως απαιτείται 
ένας λογικός συνδυασμός δεδομένων, μια λογική αλληλουχία σταδίων, 
μια εκτίμηση και αξιολόγηση καταστάσεων, ιδιοτήτων, χαρακτηριστικών, 
πραγμάτων, προσώπων, και εαυτού. Ή συναισθηματική ωριμότητα είναι 
απαραίτητη, γιατί σπάνια ένα συναισθηματικά ανώριμο άτομο είναι σε 
θέση να πάρει συνετή απόφαση σ’ οποιονδήποτε τομέα. Αυτό το άτομο 
συνήθως μετατρέπει την απόφαση σε συναισθηματική αντίδραση, ενώ η 
συνετή απόφαση είναι μια λογική ενέργεια. Ένα συνετό μάλιστα άτομο 
αποφεύγει να πάρει σημαντικές αποφάσεις όταν βρίσκεται σε κατάστα-
ση συναισθηματικής εντάσεως» (Δημητρόπουλος 1994α, 117).

Το δεύτερο στάδιο ή χρονικό σημείο απόφασης του μαθητή σχετίζεται 
με μια ειδικότερη επιλογή εκπαιδευτικής - επαγγελματικής κατεύθυνσης. 
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Μπορεί να υποστηριχτεί ότι είναι μια προέκταση της πρώτης, αλλά γίνεται 
σε στενότερα πλαίσια, γιατί ο μαθητής βρίσκεται ήδη μέσα σε μια εκπαι-
δευτική κατεύθυνση, είτε τη γενική είτε την τεχνική - επαγγελματική. Ο 
μαθητής της α΄ τάξης του γενικού λυκείου έχει να πάρει διπλή απόφαση: 
αν θα συνεχίσει σπουδές μετά το λύκειο, και ανεξάρτητα απ’ αυτό, ποια 
κατεύθυνση θα επιδιώξει ν’ ακολουθήσει, αφού τελειώσει την α΄ τάξη. 

Με το τέλος της α΄ τάξης της τεχνικής - επαγγελματικής σχολής, ο 
μαθητής πρέπει να επιλέξει ποια από τις ειδικότητες που προσφέρονται 
θ’ ακολουθήσει.

Το τρίτο στάδιο σχετίζεται με την αποφοίτησή του από το λύκειο. Ανα-
φέρεται στο ότι ο μαθητής καλείται να επιλέξει τη σχολή την οποία θέλει 
να ακολουθήσει ή, αλλιώς, να συνεχίσει σε μη δημόσια ιδρύματα ή να 
προχωρήσει στην αγορά εργασίας. 

Το τέταρτο στάδιο είναι αυτονόητο ότι αφορά λιγότερο αριθμό ατό-
μων και σχετίζεται με την απόφαση επιλογής μιας μορφής συγκεκριμένης 
εργασίας. Με την επιλογή εργασίας το άτομο επιλέγει τον ειδικότερο το-
μέα που θέλει ν’ ακολουθήσει μέσα σε ένα γενικό επαγγελματικό πλαίσιο 
(Δημητρόπουλος 1982). Π.χ. ο δικηγόρος που μπορεί να επιλέξει ελεύθε-
ρο επάγγελμα, δικαστικό κλάδο, διπλωματικό κλάδο, ιδιωτικό τομέα ως 
σύμβουλος επιχειρήσεων, εταιρειών κ.λπ. 

1.6.  Μορφές και στρατηγικές λήψης απόφασης:  
Γενική και ειδική θεώρηση

Ή λήψη απόφασης έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται το 
άτομο όταν είναι ανάγκη να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορες δυνατότητες. 
Ή επιλογή αυτή προϋποθέτει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο εναλλακτι-
κές εκδοχές από τις οποίες θα προτιμηθεί η μία. Οι αποφάσεις μπορούν 
να αφορούν το ίδιο το άτομο και τις ενέργειές του. Ακόμη και αν πρέπει 
να πάρει μια απόφαση μόνο του, επηρεάζεται από τις απόψεις των άλλων 
στις εκδοχές δράσης και στα ενδεχόμενα αποτελέσματα. «Ή λήψη απο-
φάσεων λαμβάνει χώρα πάντοτε μέσα σε κάποιο πλαίσιο αναφοράς και 
επηρεάζεται τόσο από τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε εμείς τα πράγ-
ματα όσο και από κοινωνικούς περιορισμούς ή προκαταλήψεις» (Κωστα-
ρίδου - Ευκλείδη 1997, 177).

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λαμ-
βάνονται οι αποφάσεις, γενικά, από ένα άτομο. Ή πίεση για τη λήψη από-
φασης μπορεί να προέρχεται από το ίδιο το άτομο ή από το περιβάλ-
λον του και μερικές φορές και από τα δύο. Ή αποτελεσματικότητα μιας 
απόφασης εξαρτάται από τη γνώση του εαυτού αλλά και από τη γνώση 
του περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται αρκετές πληροφορίες 
τόσο από την πλευρά του εαυτού όσο και από το περιβάλλον στη στενή 
και ευρύτερη έννοια. Ανάλογα με το βαθμό ενημέρωσης του ατόμου και 
την ικανότητά του να αποφασίζει το ίδιο για τη μελλοντική επαγγελματική 
του κατεύθυνση, διακρίνονται διάφορες μορφές και στρατηγικές λήψης 
απόφασης. Αυτές βασικά είναι οι εξής:
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1) Εξαρτημένη απόφαση: Φαίνεται να είναι η πιο εύκολη, αφού περι-
ορίζεται κατουσίαν στο να αποδεχθεί κανείς την επιλογή των άλλων. Μια 
εξαρτημένη απόφαση, όμως, μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστα αποτελέ-
σματα, εξαιτίας της αποδοχής της επιλογής των άλλων και της αναποφα-
σιστικότητας του ίδιου του ατόμου. Τα αποτελέσματά της επηρεάζουν τη 
ζωή του ατόμου, ανεξάρτητα από το ποιος είχε κάνει την επιλογή. 

2) Διαισθητική απόφαση: Το άτομο που αποφασίζει με διαισθητικό 
τρόπο, βασίζεται στις εσωτερικές του αντιδράσεις. Οι διαισθητικές απο-
φάσεις είναι συνήθως αυθόρμητες, λαμβάνονται μέσα σε λίγο σχετικά 
χρόνο και βασίζονται σε περιορισμένη συγκέντρωση στοιχείων ή πληρο-
φοριών. Για τους λόγους αυτούς μπορεί να έχουν και δυσάρεστα αποτε-
λέσματα.

3) Ορθολογική απόφαση: Ή προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει διερεύ-
νηση των αναγκών του ατόμου και του περιβάλλοντος στα πλαίσια μιας 
προσεκτικής εκτίμησης των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων (κόστος, 
οφέλη). Ή λήψη μιας τέτοιας απόφασης απαιτεί πολύ χρόνο κυρίως για 
τη συλλογή πληροφοριών και γενικά την εξερεύνηση του προβλήματος 
της αντιστοιχίας αναγκών ή και ενδιαφερόντων του ατόμου και δυνατο-
τήτων του περιβάλλοντος. Με αυτή τη προσέγγιση λαμβάνονται υπόψη 
τόσο τα προσωπικά συναισθήματα και οι προτιμήσεις, όσο και οι γνώμες 
των ειδικών και οικείων προσώπων και αναζητούνται οι κατάλληλες για 
την προσωπικότητα και την ιδιοσυγκρασία στρατηγικές.

Από μια συνεκτίμηση των παραπάνω δεν μπορεί παρά να καταλήξει 
κανείς στο ότι η ισορροπημένη απόφαση χρειάζεται να περιλαμβάνει 
στοιχεία και από τα τρία είδη αποφάσεων (Σιδηροπούλου - Δημακάκου 
1993β). 

Παρόμοια, αλλά αναλυτική ταξινόμηση των τρόπων ή μορφών λήψης 
απόφασης βρίσκουμε και σε σχετική έρευνα της T. Arroba (1977) η οποία 
διακρίνει τους εξής τρόπους:

1. τον «χωρίς σκέψη» τρόπο λήψης απόφασης, με τον οποίο παίρνο-
νται οι καθημερινές αποφάσεις («ρουτίνας»),

2. τον «συμβιβαστικό» τρόπο, που περιλαμβάνει αποφάσεις, που βα-
σίζονται συνήθως στις προσδοκίες των άλλων,

3. το «λογικό» τρόπο, που περιλαμβάνει αποφάσεις που παίρνονται 
ψύχραιμα και χωρίς συναισθηματισμούς,

4. το «συναισθηματικό» τρόπο, που περιλαμβάνει αποφάσεις, οι 
οποίες βασίζονται κυρίως στις επιθυμίες του ατόμου, 

5. το «διστακτικό» τρόπο, που περιλαμβάνει αποφάσεις, οι οποίες 
παίρνονται μετά από μακρά περίοδο αναβλητικότητας και

6. το «διαισθητικό» τρόπο, που περιλαμβάνει αποφάσεις, οι οποίες 
φαίνονται στο άτομο μοιραίες, αναπόφευκτες και χωρίς απαραίτη-
τα να απαιτούν αιτιολόγηση (Σιδηροπούλου - Δημακάκου 1993β). 

Οι Hodkinson και Sparkes (1993) μελέτησαν στην Αγγλία τις επαγγελ-
ματικές επιλογές των νέων και το «σχεδιασμό δράσης επαγγελματικής 
καθοδήγησης» (CGAP). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αναφέρεται 
στην ενδυνάμωση των μαθητών, ώστε να αυξηθούν οι ικανότητές τους 
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και να μεγιστοποιηθούν οι δεξιότητές τους. Υποστηρίζουν ότι οι πλη-
ροφορίες που έχουν οι μαθητές προέρχονται συνήθως από γονείς και 
φίλους που εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα ή από προσωπική 
εμπειρία. Υποστηρίζουν, ακόμη, ότι η απόφαση μπορεί να είναι:

-Συγκεκριμένη στο περιεχόμενο: Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση δε 
μπορεί να διαχωριστεί από το οικογενειακό περιβάλλον, το πολιτισμικό 
πλαίσιο και το ειδικό πλαίσιο ζωής των μαθητών. 

-Ευκαιριακή: Ή απόφαση βασίζεται σε τυχαίες επαφές ή εμπειρίες.
-Βιωμένη – πολυχρονική: Ο χρόνος που λαμβάνεται η απόφαση είναι 

σποραδικός και η απόφαση αποτελεί αντίδραση στις εκάστοτε ευκαιρίες, 
όπως αυτές παρουσιάζονται. Γίνεται μάλιστα αναφορά στο Hall (1984, 
βλ. στους ίδιους 1993) που χαρακτηρίζει το χρόνο στον οποίο λήφθηκε 
η απόφαση ως «βιωμένο», γιατί δεν ορίζεται σε μια χρονική στιγμή αλλά 
εξελίσσεται ανάλογα με τη ζωή του μαθητή. Ή επιλογή, δηλαδή, γίνεται σε 
επανειλημμένη διάρκεια χρόνου.

-Περιορισμένη: Ή επιλογή επηρεάζεται από τα συναισθήματα και γενι-
κά από το τι νιώθουν οι μαθητές.

 Στο «σχεδιασμό δράσης επαγγελματικής καθοδήγησης» (CGAP), το 
οποίο βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και αναφέρεται σε μαθητές 16-19 
ετών, οι σύμβουλοι δίνουν στα παιδιά πολλές και ολοκληρωμένες πληρο-
φορίες για τα επαγγέλματα. Αυτές δεν περιορίζονται τοπικά και δεν είναι 
σχετικές μόνο με τη ζωή και το περιβάλλον των μαθητών. Αντίθετα, τους 
δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν άλλα πράγματα πέρα από τις εμπειρί-
ες τους και το στενό τους περιβάλλον. Επίσης, όλη η διαδικασία επιλογής 
βασίζεται σ’ ένα σχέδιο στο οποίο η επιλογή γίνεται σε συγκεκριμένο 
χρόνο ή με βάση τη λογική επεξεργασία.

 Όμως, η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται ως τεχνικά λογική (μηχανι-
στική), αφού κατά βάση υπάρχει η άποψη ότι οι άνθρωποι λειτουργούν 
σαν μηχανές. Ή αδυναμία του συστήματος είναι ότι «βλέπει» την επιλο-
γή της σταδιοδρομίας ως τεχνικό θέμα, το οποίο απαιτεί απόκτηση των 
κατάλληλων γνώσεων και κατανόηση για να μπορέσουν οι μαθητές να 
κάνουν μια λογική επιλογή.

1.7.  H λήψη επαγγελματικής απόφασης ως πρόβλημα 
της εφηβικής ηλικίας – Βασικές επισημάνσεις

Ή εφηβική ηλικία συμπίπτει βασικά με τη σχολική φοίτηση του μαθητή. 
Αυτή γίνεται για όλους τους μαθητές, όπως είναι γνωστό στο γυμνάσιο, 
και είναι υποχρεωτική τουλάχιστο σε ό,τι αφορά την πρώτη εφηβική ηλι-
κία (13-15 περίπου ετών). Αλλά και στη δεύτερη εφηβική ηλικία (16-18 πε-
ρίπου ετών) σχεδόν η πλειοψηφία των μαθητών βρίσκεται ακόμη σε κά-
ποια μορφή σχολικής φοίτησης και αντίστοιχης προετοιμασίας (άμεσης 
ή έμμεσης και μικρής ή μεγαλύτερης) για το επάγγελμα. Έτσι η σχολική 
φοίτηση αυτής της περιόδου αποτελεί κατά κάποιο τρόπο προετοιμασία 
και γέφυρα ανάμεσα στη σχολική ζωή του μαθητή και στην επικείμενη 
επαγγελματική και κοινωνική ζωή του. Τα κίνητρα και τα κριτήρια που θα 
παίξουν ρόλο στην επαγγελματική απόφαση και κατεύθυνση του μαθητή 
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καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα δεδομένα και τις καταστάσεις της 
σχολικής του ζωής. Για το σημείο αυτό είναι χαρακτηριστικές και άμεσα 
σχετικές οι επισημάνσεις που γίνονται από τον Ν. Γ. Παπαδόπουλο (1998, 
94): «Ή ενεργοποίηση του μαθητή προκαλείται από ποικίλους παράγοντες 
και παίρνει, επίσης, ποικίλες μορφές, όπως: α) εμπλοκή του μαθητή στα 
δρώμενα της σχολικής τάξης, β) ενθάρρυνση του μαθητή να αυτονομηθεί 
και να αναλάβει την ευθύνη της συμπεριφοράς του απέναντι στη μάθη-
ση και τη σχολική κοινότητα διεκδικώντας ένα ρόλο μέσα στην κοινωνία 
των συνομιλήκων του, γ) σύνδεση της μάθησης με την καθημερινή ζωή 
και πράξη. Πρόκειται για μερικά στοιχεία και διαδικασίες βασικής ενερ-
γοποίησης ή παρώθησης του μαθητή, προκειμένου να επιτευχθεί ουσια-
στική μάθηση. Ο μαθητής παρωθείται να επιδιώξει την εφαρμογή όσων 
αποκομίζει από το σχολείο σε in vivo καταστάσεις». Μια πολύ σημαντική 
πτυχή αυτής της εφαρμογής σχετίζεται με την επαγγελματική απόφαση 
και κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο μαθητής σ’ αυτή την ηλικία.

Ή χρονική, κατά συνέπεια, περίοδος στην οποία λαμβάνονται αποφά-
σεις σχετικές με το επάγγελμα συμπίπτει με την εφηβεία, η οποία χα-
ρακτηρίζεται από ραγδαίες και απότομες αλλαγές στο βιοσωματικό, νο-
ητικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα της ανάπτυξης του ατόμου 
(Παρασκευόπουλος 1983).

Ορισμένοι λαμβάνοντας προφανώς υπόψη το χαρακτήρα της εφηβικής 
ηλικίας με την ανασφάλεια και την αστάθεια που τη διακρίνει (Παπαδόπου-
λος Ν. Γ. 1984) υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικές - επαγγελματικές αποφά-
σεις παίρνονται στη χειρότερη χρονική περίοδο (Ήλιάδης 1988). Πράγματι, 
στην εφηβεία ο νέος καλείται να αποφασίσει για σοβαρά θέματα, όπως για 
τη σταδιοδρομία του, τους στόχους του, αλλά και τον τόπο που θα εργαστεί 
και θα ζήσει. Οι αποφάσεις που παίρνει στα θέματα αυτά του δημιουργούν 
περιορισμούς για το μέλλον του και καθορίζουν τα όρια, μέσα στα οποία θα 
κινηθεί ενδεχομένως κατά τη μεγαλύτερη περίοδο της ζωής του. Τα θέματα 
αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι οποιαδήποτε αναβολή 
στη λήψη των αποφάσεων μάλλον δυσκολεύει τα πράγματα. 

Οι αλλαγές στους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και 
το γεγονός ότι ο έφηβος βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, δηλαδή, 
ανάμεσα στην παιδική ηλικία και στην ενηλικίωση, δημιουργεί συχνά συ-
γκρούσεις ενδοατομικές και ενδοοικογενειακές. Ή δομή της οικογένειας 
η οποία έχει αλλάξει και ο έντονος ρυθμός της σημερινής κοινωνίας δη-
μιουργούν προβλήματα και στο ρόλο του γονέα, ο οποίος δυσκολεύεται 
συχνά να επικοινωνήσει με το παιδί του και να κατανοήσει τα προβλή-
ματά του (Παρασκεύοπουλος 1983). Με όλα τα παραπάνω, είναι φανερό 
ότι, παραμένει ανοικτό το ερώτημα κατά πόσο οι μαθητές είναι έτοιμοι, 
δηλαδή ώριμοι για όλες αυτές τις σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να 
πάρουν σε αυτή τη φάση της ζωής τους. 

Με την πλευρά των επαγγελματικών επιλογών και αποφάσεων ασχο-
λήθηκαν αξιόλογοι ερευνητές, όπως ο Super (1957), οι Tiedeman και 
O’Hara (1963) κ.ά. Ή ωριμότητα πάντως του ατόμου είναι αρκετά σύνθετο 
θέμα, αφού περιλαμβάνει ποικίλες πτυχές όπως, εκτός από τη σωματική - 
βιολογική, την ψυχική, νοητική και κυρίως συναισθηματική, την κοινωνική 
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και την πολιτισμική - αξιολογική πτυχή, όπως σημειώνει ο Ν. Γ. Παπαδό-
πουλος για να τονίσει ότι πρόκειται για την «κατάσταση της εξελιγμένης 
και σταθεροποιημένης σωματικής και ψυχικής πλευράς του ατόμου και 
ακόμη της ικανότητας για ικανοποίηση των αναγκών και υποχρεώσεων» 
(1991,150). Και ο ίδιος αλλού: «Σημαίνει απόκτηση των προϋποθέσεων και 
ικανοτήτων που χρειάζονται για μια συζυγική συμβίωση, για επαγγελματι-
κή και πολιτική τοποθέτηση και για αναγνώριση των ικανοτήτων και αδυ-
ναμιών χωρίς υπερεκτίμηση ή υποτίμησή τους» (1991, 151).

Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι μια παραπέρα πτυχή της ωριμότη-
τας είναι η επαγγελματική ωριμότητα (career maturity), που θα μπορού-
σαμε να τη συσχετίσουμε περισσότερο και κυρίως με την κοινωνική πτυ-
χή της ωριμότητας. Ως επαγγελματική ωριμότητα ορίζεται ο βαθμός στον 
οποίο το άτομο έχει κατακτήσει τις δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να 
επεξεργαστεί τις πληροφορίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να πάρει τις πιο σω-
στές αποφάσεις για τον εαυτό του. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν ειδικές 
γνώσεις και πληροφορίες που χρειάζεται να έχει το άτομο, καθώς και κά-
ποιες συμπεριφορές ανάλογες με το στάδιο επαγγελματικής ανάπτυξης 
στο οποίο βρίσκεται (Super 1957).

Πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι πριν από την εφηβεία, τα παιδιά 
ενθουσιάζονται με επαγγέλματα τα οποία φαίνονται συναρπαστικά και 
δυναμικά, π.χ. αστροναύτης, ηθοποιός κ.λπ. (Super 1957, Ginzberg 1972). 
Καθώς όμως ωριμάζουν οι γνωστικές ικανότητες, οι νέοι προσπαθούν να 
συνδυάσουν τα ενδιαφέροντά τους με τις δυνατότητές τους και τις πραγ-
ματικές ευκαιρίες που υπάρχουν στον επαγγελματικό χώρο. Στην ηλικία 
των 15-16 ετών αρχίζει για τους εφήβους μια περίοδος εντονότερης ή και 
συγκεκριμένης διερεύνησης. Αυτό σημαίνει ότι συνειδητοποιούν σταδια-
κά την ανάγκη να επιλέξουν ένα επάγγελμα (Χαρίτου - Φατούρου 1979).

Ο Κ. Μάνος διαφοροποιείται κάπως από τη θέση αυτή με βάση μια 
αρκετά εκτεταμένη, τόσο χωρικά όσο και από άποψη αριθμού δείγματος, 
έρευνά του (1987) σε εφήβους μαθητές (13-20 ετών) όλης της Ελλάδας. 
Διαπίστωσε ότι τα αγόρια άρχιζαν να ασχολούνται με το θέμα της επαγ-
γελματικής αποκατάστασής τους από την ηλικία των 14,5 ετών, ενώ τα 
κορίτσια λίγο νωρίτερα, γύρω στα 14. Ειδικότερα οι έφηβοι (13-17 ετών), 
αγόρια και κορίτσια, έχουν ήδη αποφασίσει σε ποσοστό 67%, για το επάγ-
γελμα που θα ακολουθήσουν. 

Στην ηλικία των 17-18 ετών οι έφηβοι έχουν συνήθως μια παραπλανη-
τική εικόνα για τις πραγματικές συνθήκες εργασίας των διαφόρων επαγ-
γελμάτων. Αυτό συμβαίνει μάλλον επειδή δεν έχουν άμεση επαφή με τα 
επαγγέλματα. Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται τόσο συχνά στους 
μαθητές της τεχνικής εκπαίδευσης που έχουν τη δυνατότητα να γνωρί-
ζουν τα διάφορα στάδια εκτέλεσης εργασίας. Μεταξύ των ηλικιών 18-21 
ετών οι επαγγελματικές επιλογές τείνουν σταδιακά να αποκρυσταλλώ-
νονται και να γίνονται πιο συγκεκριμένες. Οι έφηβοι αποφασίζουν να πα-
ρακολουθήσουν την αντίστοιχη εκπαίδευση που απαιτείται για το επάγ-
γελμα που έχουν επιλέξει και διαμορφώνουν τα μελλοντικά τους σχέδια 
(Τζέπογλου 1984).

Ή συνεχής και βαθμιαία ωρίμαση της επαγγελματικής σκέψης, κατά 
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τη διάρκεια της εφηβείας, είναι κάτι που επισημάνθηκε και από αρκετές 
ξένες εμπειρικές έρευνες (Borrow 1964, Herr & Cramer 1984). 

Καθώς πλησιάζει η ενηλικίωση, τα νεαρά άτομα καταλήγουν συνήθως 
σε ένα επάγγελμα, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα συνδυασμό ανάμεσα 
στο τι θέλουν να κάνουν και στο τι είναι ικανά να κάνουν. Μέχρι πρόσφα-
τα, οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι πίστευαν ότι η επαγγελματική σταθερότη-
τα επιτυγχάνεται με την είσοδο και την εμπειρία κάποιου σε μια συγκεκρι-
μένη εργασία (Ginzberg 1972, Borrow 1964). 

Oι ειδικοί πάνω στο θέμα τονίζουν ότι οι επαγγελματικές επιλογές 
αποτελούν μια δια βίου διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτή η διαδικασία 
είναι ιδιαίτερα εμφανής για πρώτη φορά στην εφηβική ηλικία. Γι’ αυτό 
και επισημαίνονται, ως αναγκαίες προϋποθέσεις στη λήψη επαγγελμα-
τικής απόφασης, ορισμένες σχετικές «ετοιμότητες» και δεξιότητες των 
εφήβων. Αυτές εκφράζονται στην προσπάθεια για διαρκή πραγματοποί-
ηση των επαγγελματικών στόχων του ατόμου με το να λαμβάνει υπόψη 
του τις αλλαγές που παρατηρούνται στο χώρο της εργασίας. Παράλληλα 
επισημαίνεται η ανάπτυξη σειράς από δεξιότητες που θα επιτρέψουν στο 
άτομο να ανταποκριθεί στις παρουσιαζόμενες μεταβολές. Ως βασικές 
δεξιότητες σχεδιασμού μιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας θεωρούνται 
οι εξής: α) η δεξιότητα λήψης αποφάσεων, β) η δεξιότητα δημιουργίας 
προσωπικής επαγγελματικής εικόνας, γ) η δεξιότητα συγκέντρωσης και 
εκτίμησης επαγγελματικών πληροφοριών, δ) η δεξιότητα παρουσίασης 
των επαγγελματικών προσόντων κάποιου στους υποψήφιους εργοδότες 
του και ε) η δεξιότητα επαγγελματικής προσαρμογής (Ginzberg 1972).

Με όλα τα παραπάνω, και για να γίνει μια συνοπτική θεώρηση του 
θέματος της λήψης επαγγελματικής απόφασης ως προβλήματος της 
εφηβικής ηλικίας, είναι αναντίρρητο ότι εδώ υπάρχει μια αντινομία. Αυτή 
συνίσταται στο ότι το άτομο καλείται να πάρει μια σημαντική για τη ζωή 
του απόφαση σε μια ηλικία, όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα και η ταλά-
ντευση και δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί τα κριτήρια που θα το βοηθή-
σουν να λάβει μια επιτυχή ή ώριμη απόφαση. Το παράδοξο είναι μάλιστα 
ότι καλείται να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα ως συγκεκριμένη «αφορμή» 
και βάση να «προβληματιστεί» γενικότερα, έτσι που με την απόφασή του 
αυτή να συμβάλει στην αύξηση - ενίσχυση της ωριμότητάς του (πβ. Πα-
παδόπουλος Ν. Γ. 2001α).

1.7.1.  Νεότερες εμπειρικές ερευνητικές διαπιστώσεις  
και διαφοροποιήσεις. Σχετικές επισημάνσεις

Τα προβλήματα που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, σχετικά 
με το θέμα της λήψης επαγγελματικής απόφασης κατά την εφηβική ηλι-
κία, έρχονται να επιβεβαιώσουν και τα πορίσματα ορισμένων νεότερων 
εμπειρικών ερευνών. Σ’ αυτές γίνεται λόγος για τις δυσκολίες που υπάρ-
χουν και που οδηγούν σε ορισμένες περιπτώσεις σε αναποφασιστικότητα 
αλλά και για διαφοροποιήσεις με βάση δεδομένα όπως π.χ. το φύλο.

Οι Multon, Heppner και Lapan (1995) σε έρευνά τους (μαθητές λυκεί-
ου 14-18 ετών με τη χρήση ερωτηματολογίου και συνέντευξης και σε ένα 
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ποικίλο εθνικό δείγμα) αναφέρουν ότι τα χρόνια στο λύκειο είναι κρίσιμη 
περίοδος για τη διαδικασία απόφασης επαγγέλματος, γιατί οι μαθητές 
τότε παίρνουν αποφάσεις για το πανεπιστήμιο ή εισέρχονται στο χώρο 
εργασίας και αυτές οι επιλογές επηρεάζουν δραματικά τη ζωή τους. Αυτό 
φαίνεται ότι κάνει πολλούς μαθητές να είναι αναποφάσιστοι.

Ή αναποφασιστικότητα των μαθητών, όσον αφορά την επαγγελματική 
επιλογή, τονίστηκε και από άλλη (πολύ αξιόλογη μεθοδολογικά και αξιό-
πιστη ως προς το δείγμα) έρευνα σε Νοτιοαφρικανούς εφήβους. Στη γ΄ 
γυμνασίου οι μαθητές πρέπει να πάρουν μια τελική απόφαση για το αντικεί-
μενο που θέλουν να σπουδάσουν. Μια τέτοια επιλογή έχει επιδράσεις στη 
μετέπειτα εκπαίδευσή τους και στις μελλοντικές επαγγελματικές επιλογές 
τους, γι’ αυτό πολλές φορές δεν είναι εύκολο να αποφασίσουν. Ή αναπο-
φασιστικότητα αυτή μειώνεται στην α΄ λυκείου, όπου εμφανίζεται μια «πρό-
ωρη πίεση» για το μελλοντικό σχολικό αντικείμενο και τα επίπεδα επιλογής 
που οι μαθητές έχουν κάνει. Πάντως, η σημαντικότερη αύξηση αναποφασι-
στικότητας ως προς τα επαγγελματικά σχέδια των μαθητών διαπιστώθηκε 
όταν οι μαθητές βρίσκονταν στην α΄ λυκείου (Watson & Stead 1994).

Παρόμοια είναι και τα συμπεράσματα άλλης έρευνας σε κορίτσια 
εφήβους, Μουσουλμάνες και μη στη Σκωτία, οι οποίες κατά τη διάρκεια 
φοίτησής τους στο λύκειο σκέπτονται σοβαρά το πρόβλημα της επαγγελ-
ματικής επιλογής και αντιμετωπίζουν δυσκολίες σ’ αυτό (Siann & Knox 
1992).

Σε ό,τι αφορά το φύλο διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια περισσότερο 
από τα αγόρια είναι αναποφάσιστα και χρειάζονται υποστήριξη στη λήψη 
απόφασης της σταδιοδρομίας τους (Hartman et al. 1987).

Αλλά και άλλες έρευνες κατέληξαν στα ίδια πορίσματα (Larson et al. 
1994) επισημαίνοντας σημαντικές διαφορές μεταξύ αγοριών και κορι-
τσιών σχετικά με τη διαδικασία λήψης απόφασης. Αναλυτικότερα: Ή κύ-
ρια διαφορά στην επιλογή επαγγέλματός τους είναι η μια και μόνη από-
φαση που παρουσιάζεται στα αγόρια, σε αντίθεση προς τη διχοτομημένη 
απόφαση που παρουσιάζεται στα κορίτσια. Τ’ αγόρια συνειδητοποιούν 
νωρίτερα από τα κορίτσια ότι θα γίνουν οι προμηθευτές της οικογένειας. 
Ή σύσταση της οικογένειας που συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με τον 
άνδρα αλλά και η σταδιοδρομία του είναι υποχρεώσεις που πηγαίνουν 
παράλληλα. Έτσι η λήψη απόφασης αναφέρεται ταυτόχρονα και στα δύο, 
τα οποία και θεωρούνται απαραίτητα για τους άνδρες. Αντίθετα, τα κο-
ρίτσια συνειδητοποιούν ότι οικογένεια και σταδιοδρομία δεν πηγαίνουν 
παράλληλα. Τα κορίτσια με το γάμο αναμένεται να αποτραβηχτούν προ-
σωρινά από την επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Αναφορές που σχε-
τίζονται με χαμηλή αυτοεκτίμηση ανάμεσα στα κορίτσια και τα αγόρια, 
υποστηρίζουν ότι τα κορίτσια έχουν υψηλότερο επίπεδο άγχους, όταν 
πρόκειται να αποφασίσουν για την επιλογή του επαγγέλματός τους. Επί-
σης, έχουν περιορισμένο αριθμό εναλλακτικών λύσεων εξαιτίας του ότι 
κάποια επαγγέλματα θεωρούνται «ανδρικά» και γενικά ότι τα κορίτσια 
εισχωρούν δυσκολότερα σ’ αυτά. Πάντως τα κορίτσια που βάζουν πρώτα 
την προτεραιότητα της οικογένειας, αισθάνονται λιγότερο άγχος και πίε-
ση και συνήθως οδηγούνται σε μια ρεαλιστική λήψη απόφασης. 
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Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια διάφοροι παρά-
γοντες, που μάλλον σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της κοινωνικής και 
οικονομικής ζωής, τις απαιτήσεις της και τις δυσκολίες να ανταποκριθεί 
κανείς σ’ αυτές παρουσιάζονται να ενισχύουν μια τάση αναποφασιστικό-
τητας στην επαγγελματική επιλογή. Ή έκταση που μπορεί να έχει αυτή η 
αναποφασιστικότητα είναι θέμα ειδικών εμπειρικών ερευνών και μέχρις 
ενός σημείου και της παρούσας έρευνας.

1.8. Θεωρίες επαγγελματικής επιλογής
Όπως για κάθε θέμα ή πρόβλημα υπάρχει μία ή και περισσότερες απόψεις 
και θεωρήσεις έτσι και για το θέμα της επιλογής και απόφασης επαγγέλ-
ματος υπάρχουν διάφορες απόψεις και κατηγορίες απόψεων ή θεωρίες.

Πολλές θεωρίες και μοντέλα έχουν διαμορφωθεί κατά καιρούς σε μια 
προσπάθεια να βρεθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματι-
κή ανάπτυξη γενικότερα, καθώς και την επιλογή επαγγέλματος κάθε ατό-
μου. Απώτερος σκοπός όλων των θεωριών είναι να εντοπίσουν τους πα-
ράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική συμπεριφορά του ατόμου, 
ώστε να γίνεται μια σωστή και αποτελεσματική καθοδήγησή του από τους 
υπεύθυνους φορείς προσανατολισμού. Με την επισήμανση του Leyens για 
τις επιστημονικές θεωρίες (1996, 222), ότι «δεν αντιστοιχούν παρά μόνο 
σε μια όψη της εμπειρίας μας», θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε μια σύντο-
μη παρουσίαση και ανάλυση των βασικών σχετικών θεωριών.

Με τις θεωρίες που θα αναλυθούν εδώ επιχειρείται να ερμηνευθούν: 
α) το πώς τα άτομα επιλέγουν κάποιο επάγγελμα και β) γιατί το επιλέ-
γουν. Σε κάθε θεωρητικό μοντέλο θεωρούνται περισσότερο ή λιγότερο 
καθοριστικοί για την επιλογή διάφοροι συντελεστικοί παράγοντες. 

Γενικά, οι θεωρίες διακρίνονται σε κοινωνικο - οικονομικές (ή μη ψυ-
χολογικές), σε ψυχολογικές (όπως οι εξελικτικές και ψυχοδυναμικές, οι 
θεωρίες μάθησης και λήψης απόφασης) και σε γενικές (Χαντζή 1987, Δη-
μητρόπουλος 1994α).

Αναλυτικότερα, για τις θεωρίες αυτές μπορούν να σημειωθούν τα 
εξής: Οι κοινωνικο - οικονομικές θεωρίες αποδίδουν την επιλογή του 
επαγγέλματος σε κάποιο σύστημα έξω από το άτομο, το οποίο μπορεί να 
είναι είτε ο παράγοντας «τύχη», είτε παράγοντες βασισμένοι στις οικονο-
μικές αρχές της προσφοράς και της ζήτησης. Μάλιστα, οι κοινωνιολογι-
κές θεωρίες τοποθετούν το κέντρο βάρους της επιλογής στην κοινωνική 
διαστρωμάτωση ή στο πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει το άτομο. 
Σύμφωνα με τον Wills, η πολιτιστική ατμόσφαιρα, μέσα στην οποία κοινω-
νικοποιείται το νεαρό άτομο, το προσανατολίζει ώστε να προεξοφλεί το 
μέλλον του ανάλογα με το συγκεκριμένο σύστημα αξιών που μοιράζεται 
με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Ή κριτική που γίνεται για τις κοινωνικο – οικονομικές θεωρίες είναι ότι 
αγνοούν το ρόλο που παίζουν οι αξίες, η προσωπικότητα, τα ενδιαφέ-
ροντα και άλλα ατομικά χαρακτηριστικά στις επαγγελματικές αποφάσεις 
των ατόμων (Μαρκουλής 1981, Κάντας & Χαντζή 1991).

Οι ψυχολογικές θεωρίες έχουν ως πυρήνα ανάλυσής τους το ίδιο το 
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άτομο, χωρίς όμως να αποκλείουν την έμμεση επίδραση περιβαλλοντι-
κών μεταβλητών στην τελική απόφαση. Οι κυριότερες ψυχολογικές θεω-
ρίες, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, χωρίζονται σε δύο υποκατηγορί-
ες: α) στις εξελικτικές και β) στις ψυχοδυναμικές.

Σύμφωνα με τις εξελικτικές θεωρίες, η επιλογή επαγγέλματος είναι μια 
αναπτυξιακή διαδικασία, η οποία έχει τα δικά της ξεχωριστά στάδια από 
την πρώτη παιδική ηλικία μέχρι την ώριμη ηλικία. Οι ψυχοδυναμικές δίνουν 
έμφαση στα κίνητρα που παρωθούν το άτομο στην επαγγελματική επιλογή. 

Οι γενικές θεωρίες, όπως αυτές του Blau και των συνεργατών του 
(1956), υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική επιλογή είναι μια δυναμική δια-
δικασία, η οποία επηρεάζεται από κοινωνικούς, οικονομικούς, βιολογικούς 
και ψυχολογικούς παράγοντες. Οι θεωρίες αυτές αποφεύγουν να προσδιο-
ρίσουν μια συγκεκριμένη κατηγορία παραγόντων που να ασκούν την κύρια 
επίδραση στις επαγγελματικές επιλογές. Έτσι παρουσιάζουν γενικά σχή-
ματα για την επαγγελματική συμπεριφορά του ατόμου (Μαρκουλής 1981).

Μια συνοπτική παρουσίαση - ανάλυση των διαφόρων επιμέρους θε-
ωριών που αναφέρονται στα θέματα της επαγγελματικής επιλογής, έτσι, 
όπως αυτή θα ακολουθήσει, θα δώσει αρκετές βάσεις για πληρέστερη 
ενημέρωση πάνω στο θέμα της έρευνάς μας και θα συμβάλει σε μια 
επαρκή θεωρητική πλαισίωση του θέματός μας. Αυτή είναι αναγκαία προ-
ϋπόθεση για μια ουσιαστικότερη ανάλυση και των δικών μας εμπειρικών 
πορισμάτων που θα ακολουθήσουν.

1.8.1. Ή θεωρία του E. Ginzberg
Ο Ginzberg (1951), υποστηρίζει ότι η επιλογή επαγγέλματος δεν είναι 
απόφαση της στιγμής αλλά απαιτείται μια εξελικτική διαδικασία ανάπτυ-
ξης με μεγάλη διάρκεια που αρχίζει από την ηλικία των 6 περίπου ετών 
μέχρι την ωριμότητα του ατόμου (ηλικία 22-24 ετών). Επίσης, υποστηρίζει 
ότι η επαγγελματική επιλογή είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ των 
ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, των αξιών και των ευκαιριών απασχό-
λησης. Στη θεωρία του Ginzberg αναφέρονται τρία στάδια που είναι τα 
εξής: φαντασίας, δοκιμαστικό, ρεαλιστικό.

Ή αναπτυξιακή διαδικασία, κατά τον Ginzberg, στο στάδιο της φαντα-
σίας (fantasy period) καλύπτει την ηλικία των 6-11 ετών. Το παιδί παρουσι-
άζει επαγγελματικές προτιμήσεις που δεν είναι ρεαλιστικές και οι οποίες 
εκφράζονται περισσότερο, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι γονείς και 
οι δάσκαλοί του. Κατά την περίοδο αυτή, το παιδί έχει την τάση για ταύτι-
ση με τον ενήλικα, μιμείται στο παιχνίδι του επαγγελματικούς ρόλους των 
ενηλίκων και οι επιλογές του στηρίζονται στις επιθυμίες των γονέων ή 
των δασκάλων του. Ακολουθεί το πειραματικό ή δοκιμαστικό στάδιο (ten-
tative period) που καλύπτει την ηλικία των 11-18 ετών. Σ’ αυτό το στάδιο το 
άτομο αναρωτιέται για τα ενδιαφέροντά του, ανακαλύπτει τις ικανότητές 
του και προσπαθεί να προσαρμόσει τα εκάστοτε νέα δεδομένα σε μια 
ρεαλιστική επαγγελματική επιλογή. Οι έφηβοι κυρίως συνειδητοποιούν 
σταδιακά τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους και αναπτύσσουν μια 
πιο ρεαλιστική εικόνα για τον εαυτό τους και για τον κόσμο της εργασίας. 
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Τέλος, εμφανίζεται το ρεαλιστικό στάδιο (realistic period) που καλύπτει 
την ηλικία των 19-22 ετών. Σ’ αυτό οι επαγγελματικοί στόχοι είναι περισ-
σότερο αποσαφηνισμένοι και σιγά σιγά το άτομο καταλήγει σε ένα απο-
κρυσταλλωμένο επαγγελματικό πρότυπο που οδηγεί στην επαγγελματική 
επιλογή (Miller 1978, Λιάντας 1996). Αυτή είναι η περίοδος που λαμβάνει 
χώρα ο συμβιβασμός με την πραγματικότητα (Δημητρόπουλος 1994α).

O Ginzberg υποστήριξε ότι η επαγγελματική επιλογή είναι μια μακρό-
χρονη διαδικασία που χαρακτηρίζεται, όπως σημειώθηκε, από μια σειρά 
συμβιβασμών που κάνει το άτομο ανάμεσα στις επιθυμίες του και στις 
συνθήκες του κόσμου της εργασίας. Ή θεωρία του στηρίχθηκε ουσιαστι-
κά σε τρεις βασικές αρχές: α) Ή επαγγελματική επιλογή είναι εξελικτική 
διαδικασία που εκτείνεται σε μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του ατό-
μου (περίπου 10 χρόνια). β) Ή διαδικασία επαγγελματικής επιλογής είναι 
μη αναστρέψιμη και γ) η διαδικασία ολοκληρώνεται με συμβιβασμό (το 
άτομο προσπαθεί να συμβιβάσει τις επιθυμίες και τις ικανότητές του με 
την πραγματικότητα) (Κρίβας 1987, Tinsley 1992, Λιάντας 1996).

Σε γενικές γραμμές, ο Ginzberg, τονίζει την ανάγκη για ουσιαστική 
ενημέρωση σχετικά με την πραγματικότητα του κόσμου της εργασίας, 
όπως διαφαίνεται από την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασί-
ας (Κάντας & Χαντζή 1991).

Αν και ο Ginzberg εμπλούτισε την έρευνα, έχουν διατυπωθεί ορισμέ-
νες κριτικές στη θεωρία του. Το αναπτυξιακό μοντέλο του αναφέρεται 
σε μη αντιπροσωπευτικό δείγμα ερευνών, μη επιτρέποντας έτσι γενί-
κευση για όλους τους νέους. Επίσης, αποδείχθηκε ότι τα αποτελέσματα 
των ερευνών του δεν μπορούσαν να επιβεβαιωθούν σε ό,τι αφορά την 
περίοδο της φανταστικής και της πραγματικής επιλογής, όχι όμως και 
την περίοδο της δοκιμαστικής επιλογής. Ο χαρακτηρισμός του «συμβιβα-
σμού» μεταξύ ατόμων και κοινωνίας είναι μια άλλη θέση της θεωρίας του 
Ginzberg που έγινε, επίσης, αντικείμενο κριτικής. Εστιάζεται στην άποψη 
ότι μόνο τότε, όταν το άτομο δεν έχει επαρκή σχέση με τον κοινωνικό 
περίγυρο, όταν η διαδικασία ένταξής του στο στενό και ευρύτερο κοινω-
νικό περιβάλλον παρουσιάζει προβλήματα και ελλείψεις, μιλά κανείς για 
συμβιβασμό. Δεν μπορεί όμως κανείς να αποκλείσει τη συνεχή, δυναμική 
και αρμονική προσαρμογή των ατόμων στις κοινωνικές συνθήκες, οπότε 
δεν πρόκειται για συμβιβασμό, αλλά για διαλεκτική σχέση μεταξύ της 
κοινωνικής πραγματικότητας και των ατομικών απαιτήσεων και δυνατοτή-
των. Ή κύρια κριτική πάντως του Ginzberg αναφέρεται στην ερμηνεία που 
δίνει στην επαγγελματική επιλογή σαν μια κλειστή αναπτυξιακή διαδικα-
σία, που τελειώνει τη στιγμή που το άτομο αρχίζει την επαγγελματική του 
δραστηριότητα (Κρίβας 1987).

1.8.2. Ή θεωρία του D. Super
Ενώ ο Ginzberg περιορίζει τη θεωρία του μέχρι την ώριμη ηλικία, ο Su-
per (1963), αντίθετα, ανέπτυξε ένα μοντέλο επαγγελματικής επιλογής, 
σύμφωνα με το οποίο η επαγγελματική επιλογή είναι μια δια βίου διαδι-
κασία μέσα από την οποία πραγματώνεται η αυτοαντίληψη του ατόμου. 
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Περιλαμβάνει πέντε στάδια, ως εξής: ανάπτυξη, διερεύνηση, δημιουργία, 
συντήρηση και παρακμή (Χαριστού 1991).

Αναλυτικότερα, στο στάδιο της ανάπτυξης (0-14 ετών) κύρια δραστη-
ριότητα είναι ο σχηματισμός της εικόνας του εαυτού και ο προσανατολι-
σμός προς τον κόσμο της εργασίας. Το στάδιο της διερεύνησης (14-24 
ετών) χαρακτηρίζεται από αυξημένη διερεύνηση προς ένα επάγγελμα. 
Στο στάδιο της δημιουργίας (25-44 ετών) το άτομο προσαρμόζεται και 
προσπαθεί να επιτύχει στο επάγγελμα που επέλεξε. Κατά το στάδιο της 
συντήρησης (45-64 ετών) το άτομο προσπαθεί να διατηρήσει όσα έχει 
κατακτήσει στον επαγγελματικό τομέα και προετοιμάζεται να αποχωρή-
σει. Τέλος, στο στάδιο της παρακμής (μετά τα 65 έτη) το άτομο αποδε-
σμεύεται σταδιακά από τις προηγούμενες επαγγελματικές του δραστηρι-
ότητες αναζητώντας νέους ρόλους που θα αντικαταστήσουν αυτούς που 
του παρείχε η εργασία (Miller 1978, Κρίβας 1987).

Στη θεωρία του Super το θέμα της αυτοαντίληψης είναι κεντρικό. Το 
άτομο εκφράζοντας μια επαγγελματική προτίμηση μεταφράζει σε επαγ-
γελματική ορολογία την ιδέα που έχει για το τι είδους άτομο είναι. Με την 
είσοδό του σε κάποιο επάγγελμα αναζητά μια έμπρακτη έκφραση της 
αντίληψης που έχει για τον εαυτό του και με την επαγγελματική σταθερο-
ποίησή του επιτυγχάνει την αυτοπραγμάτωσή του.

Τελευταία ο Super αναδιατύπωσε τη θεωρία του, δίνοντας μεγαλύτερη 
έμφαση στους ρόλους που παίζει κάθε άτομο σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο 
τόσο στην οικογένεια, όσο και στην κοινότητα, στο σχολείο - πανεπιστήμιο 
ή στον εργασιακό χώρο. Στην αναθεώρησή του επισημαίνει ότι η επαγγελ-
ματική ανάπτυξη είναι αναστρέψιμη. Το άτομο δηλαδή μπορεί να ξεκινά 
νέες πορείες από όλες τις φάσεις-στάδια (Λεβέντης 1977, Κωστάκος 1981, 
Κασιμάτη 1991, Κάντας & Χαντζή 1991, Χαριστού 1991, Tinsley 1992).

Ο Super αναφέρει ότι η επιλογή είναι στην πράξη μάλλον μια πορεία 
παρά ένα γεγονός. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά επιλογών στη ζωή μας. 
Όταν το άτομο επιλέγει το επάγγελμα, καλείται να καθορίσει τον εαυτό 
του. Είναι πράξη αυτοκαθορισμού. Είναι σαν να δηλώνει: «Είμαι αυτό ή 
εκείνο το είδος ανθρώπου». Κάθε απόφαση και επιλογή έχει σοβαρές 
συνέπειες για όλη τη ζωή και σχετίζεται οπωσδήποτε με ό,τι θα ακολου-
θήσει στο μέλλον (Σμυρλής 1981).

Ο Super δέχεται κατά βάση ότι οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους 
σε ικανότητες, ενδιαφέροντα, προσωπικότητα. Κάθε άνθρωπος έχει τη 
δυνατότητα να επιτύχει σε πολλά επαγγέλματα, γιατί έχει ποικίλες και 
ποικιλότροπα δομούμενες ικανότητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα 
και μοναδικό επάγγελμα που να είναι κατάλληλο για ένα άτομο αλλά σε 
κάθε άτομο ταιριάζουν εξίσου καλά περισσότερα επαγγέλματα. Είναι 
γνωστή η τάση που διακρίνει τα διάφορα άτομα να ταυτίζονται με άλλα 
άτομα που τα θεωρούν σπουδαία. Ή τάση αυτή τονίζεται ιδιαίτερα στη 
θεωρία του Super. Τέλος, για το Super, οι επαγγελματικές προτιμήσεις 
του ατόμου αλλάζουν, καθώς αυτό μεγαλώνει, ανάλογα με την πείρα που 
αποκτά. Ό,τι μένει σχετικά σταθερό από τη νεανική ηλικία και μετά, εί-
ναι η εικόνα που το άτομο έχει σχηματίσει για τον εαυτό του. Ή φύση 
του επαγγέλματος που το άτομο επιλέγει, καθορίζεται από το κοινωνικο-
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οικονομικό επίπεδο της οικογένειάς του, από τις δυνατότητές του, την 
προσωπικότητά του και τις ευκαιρίες απασχόλησης (Miller 1978, Χαριστού 
1991, Λιάντας 1996). 

Σε γενικές γραμμές, ο Super διατύπωσε την άποψη ότι η επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία του ατόμου αποτελείται από μια ολόκληρη σειρά επι-
λογών στα μεταβατικά σημεία, αρχικά του εκπαιδευτικού και αργότερα 
του επαγγελματικού κύκλου. Οι έρευνες που βασίζονται στη θεωρία του, 
έχουν επικεντρωθεί κυρίως στον τομέα της επαγγελματικής ωριμότητας, 
η οποία ορίζεται ως ετοιμότητα για την επιτέλεση των καθηκόντων της 
επαγγελματικής δραστηριότητας και ανάπτυξης (Δημητρόπουλος 1994α).

 Πολλά σημεία της θεωρίας του Super δεν έχουν διατυπωθεί συγκε-
κριμένα σε ικανοποιητικό βαθμό και δεν έχουν τεθεί σε εμπειρικό ερευ-
νητικό έλεγχο (Κρίβας 1987). Είναι φανερό, όμως, ότι η θεωρία του έχει 
αρκετά αξιοπρόσεκτα και επικοδομητικά στοιχεία. Δεν μπορεί, πάντως, 
να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική ή συνθετική θεωρία, όπως θα φανεί 
και από τα παρακάτω.

1.8.3. Ή θεωρία των D. Tiedeman και R. O’ Hara
Στη θεωρία των Tiedeman και O’ Hara (1963) έχουμε στοιχεία και των δύο 
προηγούμενων θεωριών (Cinzberg και Super) και ακόμη ένα θεωρητικό 
εξελικτικό πρότυπο (μοντέλο) επαγγελματικής επιλογής, σύμφωνα με το 
οποίο η επαγγελματική ανάπτυξη είναι διαδικασία οικοδόμησης προσω-
πικής επαγγελματικής ταυτότητας που συντελείται κατά τη διάρκεια δύο 
εξελικτικών περιόδων: α) της περιόδου προσμονής (anticipation) ή προε-
τοιμασίας (preoccupation) και β) της περιόδου υλοποίησης (implementa-
tion) ή προσαρμογής (adjustment).

Ή περίοδος της προσμονής ή προετοιμασίας περιλαμβάνει τις βαθ-
μίδες: α) της διερεύνησης, κατά την οποία το άτομο ενημερώνεται και 
εξετάζει διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές, β) της αποκρυστάλλωσης, 
κατά την οποία το άτομο εστιάζει την προσοχή του σε μια μόνο περιοχή 
ή ομάδα λύσεων, αποδεχόμενο κάποιες ως πιθανές και απορρίπτοντας 
άλλες μη πραγματοποιήσιμες, γ) της επιλογής, κατά την οποία το άτομο 
καταλήγει σε μια επαγγελματική επιλογή και δ) της διασάφησης, κατά την 
οποία το άτομο οριστικοποιεί τις σκέψεις του και καταστρώνει ένα σχέδιο 
δράσης για την υλοποίησή τους. Ή περίοδος της υλοποίησης και προσαρ-
μογής αποτελείται από: α) την είσοδο του ατόμου στο επάγγελμα και την 
προσπάθειά του να ενσωματωθεί και να γίνει αποδεκτό από την ομάδα, 
β) την αναμόρφωση, κατά την οποία το άτομο προσπαθεί να προβάλει 
τον εαυτό και τις πεποιθήσεις του στην ομάδα και γ) την ολοκλήρωση, 
όπου επιτυγχάνεται ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις της ομάδας και 
τις ανάγκες του ατόμου (Δημητρόπουλος 1994α, Tinsley, 1992).

Οι Tiedeman & O’ Hara (1963) περιγράφουν μια διαδικασία η οποία 
αφορά το πέρασμα ή την εξέλιξη, μέσα από τα στάδια που προτείνουν. 
Πρόκειται για διαδικασία ανοίγματος και περιορισμού, η οποία καταλήγει 
στη συγκεκριμένη επιλογή με την οποία το άτομο προσαρμόζεται. Σημα-
ντικό είναι ότι και εδώ η επιλογή του ατόμου δε θεωρείται τελική, καθώς 
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το άτομο μπορεί να επανέλθει σε προηγούμενο στάδιο. Τα παραπάνω 
μοντέλα, όμως, επικρίθηκαν ως προς την προσπάθεια που παρουσιάζουν 
να περιγραφεί ο «σωστός» τρόπος με τον οποίο πρέπει να παίρνονται 
οι αποφάσεις ή να καθοδηγούνται τα άτομα μέσα από τα στάδια λήψης 
αποφάσεων και ως προς το ότι παρέβλεψαν τις επιδράσεις άλλων πα-
ραγόντων, όπως κοινωνικών και ατομικών. Επιπλέον, τα μοντέλα αυτά 
επικρίθηκαν για προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης και επιλογής με έναν μαθηματικά - λογικό τρόπο, δίνο-
ντας έμφαση στη συλλογή πληροφοριών και στην ποσοτική εκτίμηση των 
προτιμήσεων του ατόμου. Δηλαδή, τα μοντέλα αυτά υποστηρίζουν ότι, αν 
ένα άτομο ακολουθήσει τα στάδια που περιγράφονται σ’ αυτά, θα μπο-
ρεί να προσδιορίσει την καλύτερη λύση και να πάρει τη σωστή απόφαση 
(Μαρούδα – Χατζούλη 1996).

Ή παραπάνω θεωρία φαίνεται να είναι περισσότερο συνθετική, αφού 
περιλαμβάνει αρκετές βαθμίδες προετοιμασίας και ακόμη αναφορά σε 
θέματα προσαρμογής του ατόμου στην ομάδα γενικά.

1.8.4. Ή θεωρία της A. Roe
Ή A. Roe (1956) στη θεωρία της έχει ως κύριο άξονα την οικογένεια. Το 
πρότυπο (μοντέλο) της Roe συνδυάζει τη διαδικασία της λήψης επαγ-
γελματικής απόφασης με γενικότερα γνωρίσματα της προσωπικότητας. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο που παίζουν οι σχέσεις μέσα στην 
οικογένεια, σε συνδυασμό με τις πιέσεις που ασκούν οι μη ικανοποιη-
μένες ανάγκες, οι οποίες μετατρέπονται σε κίνητρα. Ή Roe κατέταξε τα 
επαγγέλματα σε οκτώ κατηγορίες ανάλογα με την ένταση και το είδος 
των διαπροσωπικών σχέσεων που θα υπάρξουν κατά την άσκησή τους: 
1) Επαγγέλματα υπηρεσιών, 2) επαγγέλματα επιχειρηματικών επαφών, 
3) επαγγέλματα οργάνωσης, 4) τεχνολογικά επαγγέλματα 5) υπαίθρια 
επαγγέλματα, 6) επιστημονικά επαγγέλματα, 7) επαγγέλματα γενικής 
παιδείας, 8) επαγγέλματα τεχνών και ψυχαγωγίας (καλλιτεχνικά).

Οι κατηγορίες 1,2,3,7,8 (επαγγέλματα υπηρεσιών, επιχειρηματικών 
επαφών οργάνωσης, γενικής παιδείας και τεχνών και ψυχαγωγίας) οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από προσανατολισμό προς τα άτομα, επιλέγο-
νται συνήθως από ανθρώπους που προέρχονται από «θερμό», όπως το 
χαρακτηρίζει, οικογενειακό κλίμα το οποίο έχει έντονα στοιχεία αποδο-
χής, στοργής και υπερπροστασίας. Οι επαγγελματικές κατηγορίες 4,5,6 
(επαγγέλματα τεχνολογικά, υπαίθρια και επιστημονικά), αντίθετα, επιλέ-
γονται από άτομα που προέρχονται από «ψυχρό» οικογενειακό κλίμα, στο 
οποίο επικρατεί απόρριψη, παραμέληση ή υπερβολικές απαιτήσεις από 
την πλευρά των γονέων (Κάντας & Χαντζή 1991, 22). 

Στη θεωρία της η Roe αναφέρεται στη συνάρτηση μεταξύ παιδικών 
οικογενειακών εμπειριών και επιλογής επαγγέλματος. Υποστηρίζει, δη-
λαδή, ότι το κλίμα που επικρατεί στο οικογενειακό περιβάλλον και ο τρό-
πος ανατροφής του παιδιού συνδέεται με τις μετέπειτα επαγγελματικές 
επιλογές του. Άτομα που μεγαλώνουν σε ζεστό οικογενειακό περιβάλ-
λον προτιμούν τις σχέσεις με πρόσωπα και επιλέγουν ανθρωποκεντρικά 
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επαγγέλματα σε αντίθεση με τα άτομα που προέρχονται από περιβάλλον, 
όπου επικρατεί ψυχρότητα και προσανατολίζονται σε μη ανθρωποκεντρι-
κά επαγγέλματα (Κάντας & Χαντζή 1991).

Τα βιώματα της παιδικής ηλικίας προδιαθέτουν ανάλογα το άτομο. Οι 
θετικές π.χ. σχέσεις των παιδιών με τους γονείς τους, οδηγούν τα παιδιά 
σε επαγγέλματα που αναφέρονται στον άνθρωπο. Αντίθετα, η παραμέλη-
ση και η απόρριψη τους εκ μέρους των γονέων τα οδηγεί σε επαγγέλμα-
τα που συνδέονται με ιδέες και πράγματα (Κρίβας 1987). 

Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι η Α. Roe ασχολήθηκε πιο διεξοδικά από 
οποιοδήποτε άλλο ερευνητή, με την προσωπικότητα του ατόμου και την 
εξέλιξή του, σε σχέση με το επάγγελμα. Ή ζεστασιά των γονέων προς 
τα παιδιά τους ή η απομάκρυνση τους από αυτά είναι καθοριστικός πα-
ράγοντας. Δηλαδή, τα επαγγέλματα διαφοροποιούνται με γνώμονα την 
αμεσότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας. 

Τα αποτελέσματα της Α. Roe, αν και υπήρξαν σημαντικά, δεν μπορούν 
να γενικευθούν, γιατί δεν έχουν επαληθευτεί εμπειρικά. Επιπλέον στην 
έρευνά της δεν λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές συνθήκες που ασκούν 
επίδραση κατά την επαγγελματική επιλογή (Κρίβας 1987).

Είναι φανερό ότι η κατεύθυνση που ακολουθεί στη θεωρία της είναι 
ψυχαναλυτική. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα και με τη γενικότερη κριτική θε-
ώρηση της ψυχανάλυσης, ότι δύσκολα μπορεί να βοηθήσει σε μια πραγ-
ματιστική συσχέτιση και ερμηνεία των σύγχρονων νέων και επίκαιρων 
δεδομένων της επιλογής επαγγέλματος.

1.8.5. Ή τυπολογική θεωρία του J. Holland
Ή θεωρία του Holland για την επαγγελματική επιλογή είναι πλατιά δια-
δεδομένη και γενικότερα αποδεκτή. Πρόκειται για τυπολογική θεωρία. Ο 
Holland θεωρεί την επαγγελματική επιλογή σαν μια διαδικασία κατά την 
οποία το άτομο ζητά ένα επαγγελματικό περιβάλλον που ανταποκρίνεται 
περισσότερο στο δικό του τύπο προσωπικότητας.

Ή διαδικασία της επαγγελματικής επιλογής, περιλαμβάνει την ακριβή και 
ρεαλιστική κατανόηση και εκτίμηση, τόσο του εαυτού όσο και του κόσμου 
της εργασίας. Μόνο μέσω μιας τέτοιας προσέγγισης είναι δυνατό η επαγ-
γελματική επιλογή να αποτελέσει πηγή ικανοποίησης για τον άνθρωπο.

Ανέπτυξε δύο βασικές υποθέσεις της θεωρίας του, που είναι οι εξής: 
•	 Τα άτομα αναζητούν περιβάλλοντα και επαγγέλματα που θα επι-

τρέψουν να εξασκήσουν τις ικανότητες και το δυναμικό τους, να 
εκφράσουν τις αξίες και τις στάσεις τους, να αναλάβουν ικανοποιη-
τικούς ρόλους και να αποφύγουν μη ικανοποιητικούς.

•	 Ή συμπεριφορά ενός ατόμου μπορεί να ερμηνευθεί μέσω της αλλη-
λεπίδρασης του τύπου της προσωπικότητας και του περιβάλλοντος.

Ή περιγραφή των επαγγελματικών ενδιαφερόντων ενός ατόμου απο-
τελεί ταυτόχρονα και περιγραφή της προσωπικότητας του ατόμου αυτού. 
Κι αυτό, γιατί τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα είναι μια επιμέρους διά-
σταση αυτού που καλείται προσωπικότητα (Κρίβας 1987, Ήλιάδης 1988).

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή τα περισσότερα άτομα θα μπορούσαν να 
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ταξινομηθούν στους εξής έξι (6) τύπους προσωπικότητας: Ρεαλιστικός, 
Ερευνητικός - Διανοητικός, Κοινωνικός, Συμβατικός, Επιχειρηματικός και 
Καλλιτεχνικός. Κάθε τύπος προσωπικότητας παρουσιάζει συγκεκριμένα 
γνωρίσματα, καθώς και τύπους – μορφές συμπεριφοράς.

Στο ρεαλιστικό - πρακτικό τύπο (Realistic) ανήκουν άτομα που προτι-
μούν ρεαλιστικές και πρακτικές ασχολίες και δραστηριότητες, χρησιμο-
ποιούν πρακτικούς τρόπους για να λύνουν τα προβλήματά τους, εκτιμούν 
πράγματα, όπως ισχύ, χρήμα και κοινωνική τάξη.

Στον ερευνητικό - διανοητικό τύπο (Investigative) ανήκουν άτομα που 
διαθέτουν ικανότητες παρατήρησης αλλά και συμβολικές ή οργανωτικές 
ικανότητες και αποφεύγουν τις κοινωνικές δραστηριότητες.

Στον κοινωνικό τύπο (Social) ανήκουν άτομα που αποστρέφονται τις 
συστηματικές(στερεότυπες) δραστηριότητες ή εκείνες που απαιτούν χει-
ρωνακτική χρήση μηχανών, υλικών, εργαλείων. Αντίθετα, προτιμούν το-
μείς που σχετίζονται με κοινωνικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Στο συμβατικό τύπο (Conventional) εντάσσονται τα άτομα που αγα-
πούν την τάξη, τη συστηματική τήρηση πραγμάτων, όπως αρχείων ή υλι-
κών, και αποστρέφονται τις ελεύθερες και γενικά ασυστηματοποίητες 
δραστηριότητες. Άτομα αυτού του τύπου προτιμούν κυρίως υπαλληλικά 
επαγγέλματα.

Στον επιχειρηματικό τύπο (Enterprising) ανήκουν εκείνοι που έχουν 
την τάση να εκμεταλλεύονται άλλους για την απόκτηση αγαθών. Στρέφο-
νται προς ηγετικές θέσεις, επιζητούν πολιτικές επιρροές και επιδιώκουν 
αναγνώριση και εξέλιξη με κάθε μέσο.

Στον καλλιτεχνικό τύπο (Artistic) εντάσσονται τα άτομα που κλίνουν 
προς ελεύθερες, απρογραμμάτιστες δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν 
σε δημιουργικά και πρωτότυπα αποτελέσματα. Ή μουσική, η συγγραφή, η 
γλώσσα, η τέχνη είναι μερικές δραστηριότητες που προτιμώνται από τα 
άτομα αυτού του τύπου (Holland 1985).

Κατά τον Holland, υπάρχουν αντίστοιχα έξι (6) κατηγορίες περιβάλλο-
ντος: το ρεαλιστικό - πρακτικό, το ερευνητικό - διανοητικό, το κοινωνικό, 
το συμβατικό, το επιχειρηματικό και το καλλιτεχνικό. 

Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες περιβάλλοντος αντιστοιχεί και 
ένας τύπος προσωπικότητας από τους παραπάνω. Ή κατάταξη των επαγ-
γελμάτων γίνεται με βάση τους τύπους και τις αντίστοιχες ασχολίες. Ο 
Holland υποστηρίζει, ακόμη, ότι κάθε άτομο κατευθύνεται στα διάφορα 
επαγγέλματα ανάλογα με τον προσανατολισμό της προσωπικότητάς του 
(Κάντας & Χαντζή 1991, Meier 1991, Farmer et al. 1998). 

Οι διαφορετικοί τύποι προσωπικότητας έχουν διαφορετικά ενδιαφέ-
ροντα και ικανότητες στην εργασία. Τα περισσότερα άτομα μπορούν να 
κατηγοριοποιούνται σε έναν από τους έξι τύπους προσωπικότητας, που 
αναφέρονται παραπάνω, και τείνουν να διαμορφώνουν συνθήκες εργα-
σίας που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους (Μαρκουλής 1981, Κρίβας 
1987, Δημητρόπουλος 1994α).

Ο J. Holland περιέγραψε ένα διάγραμμα τύπων πάνω στο οποίο μπο-
ρούν να χαρτογραφηθούν όλα τα είδη επαγγελμάτων και όλοι οι τύποι 
προσωπικότητας.
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Γενικά, η θεωρία του είναι περισσότερο σαφής και ευκολόχρηστη και 
διευκολύνει το έργο του προσανατολισμού. Επίσης, ο Holland προσφέρει 
τα μέσα με τα οποία ο σύμβουλος προσανατολισμού ή το ίδιο το άτομο 
μπορούν εύκολα να διαπιστώσουν τον τύπο της προσωπικότητας στον 
οποίο ανήκει κάποιος (Δημητρόπουλος 1994α).

H θεωρία του Holland έχει επηρεάσει τη σχετική έρευνα για την επαγ-
γελματική πρακτική, αν και βασίστηκε σε αμερικανικά δεδομένα. Γενικά, 
θεωρείται ότι συνέβαλε στο χώρο. Όμως, δε θεωρούνται ικανοποιητικά 
επιβεβαιωμένα τα αποτελέσματα που αναφέρονται στη σχέση μεταξύ 
ομοιογένειας του τύπου προσωπικότητας και αντιστοιχίας επαγγελματι-
κού περιβάλλοντος. Ούτε επίσης, στη σχέση μεταξύ του αντίστοιχου με 
τον τύπο προσωπικότητας επαγγέλματος και της επιτυχίας και ικανοποίη-
σης σ’ αυτό (Κρίβας 1987).

1.8.6.  Το μοντέλο δομής κοινωνικών παραγόντων  
του Κ. Roberts

Ή προσκόλληση στο άτομο και στην ψυχική δυναμική αμφισβητήθηκε από 
το Βρετανό Κ. Roberts (1977) που παρουσίασε μια κοινωνιολογική αντί-
ληψη για την επιλογή επαγγέλματος. Με βάση το μοντέλο του Roberts 
η είσοδος στο επάγγελμα καθορίζεται από το εκπαιδευτικό σύστημα, 
την οικογένεια, την ομάδα συνομιλήκων, την κοινωνική προέλευση και 
τη «δομή των ευκαιριών». Με τη θεωρία του αυτή υποστηρίζει ότι κύριος 
καθοριστικός παράγοντας της επαγγελματικής διοχέτευσης είναι περισ-
σότερο η «δομή των ευκαιριών» παρά η ατομική επιλογή και φιλοδοξία. 
Εξάλλου, και οι ατομικές φιλοδοξίες, επηρεάζονται αναμφίβολα από την 
οικονομική και πολιτική δομή. Συνεπώς, η επαγγελματική διοχέτευση κα-
θορίζεται περισσότερο από δομικούς παράγοντες (αγορά εργασίας, οι-
κονομία κ.λπ.) παρά από προσωπικά κίνητρα. Σε μια μελέτη του γράφει: 
«Δεν είναι η επιλογή, αλλά οι ευκαιρίες που κυβερνούν τον τρόπο με τον 
οποίο πολλοί νέοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας». Και συνεχίζει: «Οι 
φιλοδοξίες των νέων προσαρμόζονται στην κατεύθυνση που οι ευκαιρίες 
τούς οδηγούν και δεν αποτελούν τον κύριο καθοριστικό παράγοντα της 
επαγγελματικής επιλογής των νέων» (Χαριστού 1991, 54).

Τα άτομα δεν επιλέγουν ουσιαστικά το επάγγελμά τους, αλλά παίρ-
νουν ό,τι είναι διαθέσιμο, σύμφωνα με τις κοινωνικές συνθήκες που επι-
κρατούν και που διαφοροποιούνται ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες. Γι’ 
αυτό οι κοινωνικές ομάδες έχουν διαφορετικό βαθμό προσπέλασης στα 
διάφορα επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα 
έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα ανώτερα (από άποψη κοινωνικού γο-
ήτρου) επαγγέλματα σε σύγκριση με τα εργατικά στρώματα (Βρετάκου 
1990, Κασιμάτη 1991).

Ο Roberts σχετικά με την επιλογή του επαγγέλματος διαφοροποιείται 
από τις απόψεις των Ginzberg και Super οι οποίοι την ερμηνεύουν με 
βάση τις φιλοδοξίες των ατόμων. Παράγοντες, όπως είναι η εκπαίδευση ή 
η οικογένεια επηρεάζουν την επαγγελματική τοποθέτηση στο βαθμό που 
επιδρούν στην ανάπτυξη των επαγγελματικών φιλοδοξιών. Ο Roberts 
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προτείνει το μοντέλο ευκαιριών στο πλαίσιο των κοινωνικών διαρθρώ-
σεων. Σύμφωνα με αυτό υποστηρίζει ότι «η χρονική στιγμή και η κατεύ-
θυνση της σταδιοδρομίας των αποφοίτων προκύπτουν από τον τρόπο με 
τον οποίο οι επαγγελματικές ευκαιρίες διαρθρώνονται συσσωρευτικά και 
οι νέοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας, ανάλογα με τους ποικίλους 
βαθμούς κοινωνικής προσέγγισης με διαφορετική, κατά περίπτωση, ευ-
κολία προσέλευσης στους διαφορετικούς τύπους απασχόλησης» (Κασι-
μάτη 1991, 40).

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι ο Roberts αποδίδει μεγάλη σημα-
σία στις κοινωνικές διαρθρώσεις, τις οποίες θεωρεί «υπεύθυνες» για τη 
δημιουργία των επαγγελματικών φιλοδοξιών, αλλά και για τις ευκαιρίες 
υλοποίησής τους (Κασιμάτη 1991).

Θεωρεί ότι οι νέοι κατά την είσοδό τους στο επάγγελμα δεν μπορούν 
να βοηθηθούν από τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελ-
ματική συμβουλευτική. Έτσι προσανατολίζονται στα εκάστοτε διαθέσιμα 
επαγγέλματα και ενθαρρύνονται σε εξωπραγματικές προσδοκίες (Βρε-
τάκου 1990).

Ή θέση του Roberts κατά συνέπεια, είναι μονομερής αλλά οπωσδή-
ποτε ρεαλιστική με το ότι τονίζει τον παράγοντα των κοινωνικών συνθη-
κών και της «δομής των ευκαιριών». Μένει πάντως ανοικτό το θέμα της 
μεταβολής αυτών των συνθηκών και της ρύθμισης των πραγμάτων κατά 
τέτοιο τρόπο, που οι προσωπικές επαγγελματικές φιλοδοξίες προωθού-
νται στην επιθυμητή από το άτομο κατεύθυνση και το αντίστοιχο επίπεδο.

Όπως ήδη σημειώθηκε, υπάρχουν ψυχολογικές και κοινωνιολογικές 
θεωρίες για τη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος. Οι ψυχολογικές θεω-
ρίες (εξελικτικές, όπως Ginsberg 1951, Super 1953, θεωρίες προσωπικό-
τητας, όπως Roe 1956, Holland 1959) δίνουν έμφαση στο άτομο και στις 
ατομικές διαδικασίες, ενώ οι κοινωνιολογικές θεωρίες (Roberts 1967, 
Blau et al. 1956) τονίζουν τους κοινωνικούς περιορισμούς (κοινωνική 
τάξη και «δομή των ευκαιριών» στην αγορά εργασίας). Όμως, τόσο οι ψυ-
χολογικές όσο και οι κοινωνιολογικές θεωρίες, έχουν ένα κοινό σημείο: 
Συμφωνούν ότι μερικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του ατόμου 
παίρνονται από το ίδιο το άτομο και ότι οι εκπαιδευτικές αποφάσεις, μο-
λονότι δεν είναι επαγγελματικές αποφάσεις, επηρεάζουν το εύρος και το 
είδος των μετέπειτα επαγγελματικών ευκαιριών (Χαντζή 1987).

1.9.  Η επαγγελματική επιλογή ως καίριο πρόβλημα 
και η πολλαπλότητα των παραγόντων σε αυτή 
Συνοπτική θεώρηση

Όπως τονίστηκε ήδη, η επιλογή επαγγέλματος είναι μια από τις πιο ση-
μαντικές αποφάσεις που παίρνει ο άνθρωπος στη ζωή του. Το επάγγελμα 
που επιλέγει το άτομο είναι δείκτης προσωπικής και κοινωνικής ταυτότη-
τας. Μια από τις πρώτες ερωτήσεις που θέτουμε σε κάποιον είναι «ποιο 
είναι το επάγγελμά σας» ή σε απλούστερη μορφή «τι δουλειά κάνετε;». 
Ή απάντηση στην παραπάνω ερώτηση μάς δίνει μια εικόνα για το κοινω-



63

ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ ΠΆΠΆΝΗΣ • ΆΓΝΗ ΒΙΚΗ • ΕΛΕΝΗ ΠΡΆΣΣΆ

νικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο του ατόμου, καθώς και άλλα χα-
ρακτηριστικά τα οποία πιστεύουμε ότι συνδέονται με το επάγγελμα αυτό. 
Πολλαπλά έχει επισημανθεί ότι η επιλογή επαγγέλματος είναι επιλογή 
τρόπου ζωής (life style), διότι καθορίζει το χώρο στον οποίο θα εργαστεί 
κανείς, την ψυχική ικανοποίηση που θα παίρνει από την εργασία του ως 
δημιουργία ή και ως προσφορά του στο σύνολο, τα άτομα με τα οποία 
θα συνεργαστεί, τις ώρες εργασίας του κ.λπ. Ορισμένοι, μάλιστα, ειδικοί 
θεωρούν ότι το επάγγελμα επιδρά στην επιλογή και τη διατήρηση των 
φίλων, στη διαμόρφωση προσωπικών αξιών και ιδανικών και ακόμη, βοη-
θά να καθοριστούν χαρακτηριστικά της προσωπικής και κοινωνικής ζωής 
του ατόμου (Καλογήρου 1979, Σμυρλής 1981, Κάντας & Χαντζή 1991).

Με την επιλογή του επαγγέλματος καθορίζονται, επίσης, οι οικονομι-
κές απολαβές ως ένα βαθμό, η κοινωνική θέση και γενικά ο τρόπος της 
ζωής του ατόμου, όπως ήδη τονίστηκε, αφού αφιερώνει κανείς για αυτό 
περίπου το 1/3 έως και το 1/2 του χρόνου του (Πόρποδας χχ).

Ή επιλογή επαγγέλματος δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αντίθετα, είναι 
μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που χρειάζεται να πάρει ο άνθρω-
πος, γιατί από τη μια μεριά οι δυνατότητες επιλογής είναι περισσότερες 
και από την άλλη, η ορθή επιλογή του επαγγέλματος θα καθορίσει τη 
μετέπειτα εξέλιξή του. Γι’ αυτό και τονίζεται από πολλούς ότι η απόφα-
ση πρέπει να είναι συνέπεια μελέτης και ώριμης σκέψης και όχι ζήτημα 
τύχης ή αποτέλεσμα συμπτώσεων. Ή επιτυχής επιλογή δίνει τη δυνατό-
τητα να αποκτήσει το άτομο τη μορφωτική και οικονομική αυτονομία του, 
πράγμα που συμβάλλει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του και 
επηρεάζει τη νοοτροπία και τη στάση του απέναντι στη ζωή. Σε κάθε τύπο 
ανθρώπου ταιριάζουν διάφορα επαγγέλματα, όχι όμως όλα. Έχει πολλα-
πλά τονιστεί ότι το επάγγελμα που ασκεί κάποιος πρέπει να του αρέσει, 
να ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά του και τις προτιμήσεις του και ότι στο 
επάγγελμα επιτυγχάνει κανείς μόνο όταν αξιοποιεί τις ικανότητές του 
(Κατσαδώρος 1980, Μοστρίου - Σουγιουλτζόγλου 1981, Δημητρόπουλος 
1986, Δημητρόπουλος κ. ά. 1994, Λιάντας 1996).

Στην επιλογή επαγγέλματος του εφήβου, κι αν ακόμη υπάρχουν αρ-
γότερα δυνατότητες αλλαγής, επειδή ακριβώς είναι σοβαρή υπόθεση, 
επισημαίνεται η ανάγκη αποφυγής κάθε βιαστικής απόφασης. Ένα επάγ-
γελμα ασκείται όχι μόνο για να κερδίσει κανείς χρήματα και να ζήσει 
αλλά και για να αναπτύξει, να ολοκληρώσει και να εκφράσει την προσω-
πικότητά του μέσα από την εργασία του.

Ακόμη και με τη γενική επιλογή ενός είδους σπουδών, στην ουσία οι 
έφηβοι επιλέγουν μια συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελμάτων. Συνεπώς, 
η απόφαση επιλογής επαγγελματικής σχολής που καλούνται να πάρουν 
οι έφηβοι, οι οποίοι φοιτούν στη γ΄ γυμνασίου, καθώς και οι αποφάσεις 
που πρέπει να πάρουν στη γ΄ λυκείου για την περαιτέρω επαγγελματική ή 
εκπαιδευτική τους εξέλιξη είναι αποφασιστικής σημασίας για το προσω-
πικό τους μέλλον, την ψυχολογική τους ισορροπία και την επιτυχία τους 
στη ζωή γενικότερα (Βάζος 1980).

Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί 
πρόβλημα στο κατά πόσο είναι επιτυχής ή ταιριαστή και ορθή για το άτο-



64

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

μο. Έτσι, τονίζεται ότι βασικές προϋποθέσεις για επιλογή του επαγγέλμα-
τος αποτελούν η σωστή και ακριβής κατά το δυνατό αυτοαξιολόγηση των 
ικανοτήτων που διαθέτει, η γνώση δηλαδή, του εαυτού του, και ο βαθμός 
της επιθυμίας του ν’ ασχοληθεί με αυτό (Μακρή 1994).

Ή καλή γνώση του εαυτού αποτελεί μαζί με άλλους παράγοντες, ου-
σιαστική προϋπόθεση για μια επιτυχή απόφαση. Γενικά, η επαγγελματική 
επιλογή είναι το αποτέλεσμα μιας μορφής «συμβιβασμού» μεταξύ των 
ικανοτήτων, των κλίσεων και προτιμήσεων του ατόμου για μια κατηγο-
ρία επαγγελμάτων και των αντικειμενικών δυνατοτήτων εισαγωγής του σ’ 
αυτή (Πόρποδας χχ). 

Ένας παραπέρα αξιόλογος παράγοντας είναι οι πληροφορίες και η ενη-
μέρωση του ατόμου γύρω από τον επαγγελματικό κόσμο και τη λεγόμενη 
αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα: Ή έλλειψη ορθών πληροφοριών μπορεί να 
προκαλέσει σύγχυση. Από την άλλη μεριά, αν το άτομο δε μπορέσει να λά-
βει υπόψη του όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, μπορεί να περιορίσει τον 
αριθμό των εναλλακτικών λύσεων ή να οδηγηθεί σε μια ακατάλληλη για 
το ίδιο επιλογή. Μερικές φορές, οι πληροφορίες που χρησιμοποιεί, μπορεί 
να μην είναι πρόσφατες ή να μην παρουσιάζονται σωστά από την πηγή 
τους, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση να παραποιήσει ασυνείδητα 
τις πληροφορίες εξαιτίας των προσωπικών του στάσεων, πεποιθήσεων και 
αξιών. Όχι σπάνια, νέες πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν τις αποφάσεις 
του ατόμου (Σιδηροπούλου - Δημακάκου 1995β).

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η ορθή επιλογή επαγγέλματος χρειάζεται 
να στηριχτεί και στα δεδομένα της αγοράς εργασίας, δηλαδή στην προ-
σφορά και ζήτηση κάθε επαγγέλματος και μάλιστα σε δεδομένα όχι του 
χρόνου λήψης της απόφασης, αλλά σε δεδομένα προοπτικής. Αυτό πα-
ραπέμπει στο χρόνο κατά τον οποίο προβλέπεται να ασκηθεί το επάγγελ-
μα (Βαρλάς & Καλογήρου 1979, Παπαδόπουλος Ν. Γ. 1980).

Με βάση την παραπάνω θεώρηση των παραγόντων της επιλογής 
επαγγέλματος είναι φανερό ότι πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρε-
άζουν τον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι επαγγελματικές αποφάσεις, 
με κύρια σημεία και πλαίσια την οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον 
στο οποίο ζει ο έφηβος. Πρόκειται για παράγοντες που ασκούν την επιρ-
ροή τους στο άτομο, από τη μικρή του, μάλιστα, ηλικία, και διαμορφώνουν 
τον τρόπο με τον οποίο αυτό αντιλαμβάνεται και κρίνει ή αιτιολογεί τα 
εκάστοτε δεδομένα. 

Ή επαγγελματική επιλογή είναι αποτέλεσμα εκπαιδευτικών, κοινωνι-
κοοικονομικών, οικογενειακών παραγόντων και παραγόντων προσωπικό-
τητας. Ή σπουδαιότητα αυτών των παραγόντων επιλογής επαγγέλματος 
τονίζεται από πολλούς ερευνητές.

Θα αναπτυχθούν εδώ απόψεις και έρευνες που αναφέρονται στους 
βασικότερους παράγοντες κάθε κατηγορίας και οι οποίοι έχουν αποφα-
σιστική σημασία για τη σταδιοδρομία του ατόμου, αφού προταχθεί η εξέ-
ταση των παραγόντων του εκπαιδευτικού συστήματος.
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2.1. Παράγοντες του εκπαιδευτικού συστήματος

2.1.1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες και επαγγελματικές επιλογές
Το θέμα των εκπαιδευτικών - επαγγελματικών επιλογών των μαθητών 
είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της εκπαίδευσης αλλά και της 
κοινωνίας γενικότερα. Έτσι οι μελέτες για θέματα εκπαίδευσης δε μπο-
ρούν να αγνοήσουν το κοινωνικό πλαίσιο μέσα από το οποίο οι μαθητές 
παίρνουν τις επαγγελματικές αποφάσεις τους (Μαλικιώση - Λοΐζου 1987, 
Γεώργας και συν. 1991, Κάντας & Χαντζή 1991). 

Ή κοινωνία, ως γνωστό, δεν είναι κάτι στατικό. Ή γρήγορη εξέλιξη σε 
πολλούς τομείς της σημερινής κοινωνίας, όπως στην οικογένεια, στο σχο-
λείο, στην τεχνολογία και στην αγορά εργασίας, δεν αφήνει το άτομο ανε-
πηρέαστο. Τα αποτελέσματα αυτών των εξελίξεων δεν είναι όλα θετικά. 
Κυριαρχεί το συναίσθημα της αβεβαιότητας για το μέλλον, ειδικά στους 
εφήβους, οι οποίοι πρέπει να επιλέξουν το επάγγελμα που θα ακολουθή-
σουν και αντιμετωπίζουν το δίλημμα του να επενδύσουν αρκετά χρόνια σε 
σπουδές, χωρίς τη σιγουριά ότι με αυτή την επιλογή τους εξασφαλίζουν 
κατά κάποιο τρόπο το μέλλον τους. Ή λογική «πτυχίο-θέση εργασίας», που 
επικρατούσε παλαιότερα, δεν ισχύει σήμερα (Τζέπογλου 1987).

Με βάση και τα παραπάνω, ο έφηβος καλείται να αναλάβει ενεργητικό 
και συνειδητό ρόλο. Αυτός ο ρόλος συγκεκριμενοποιείται, όταν συνειδη-
τοποιήσει τα κίνητρά του, τις προτιμήσεις του, τις ικανότητές του και κάνει 
ο ίδιος την επιλογή του (Καλογήρου 1986).

Ένα πρώτο καθοριστικό σημείο για την πορεία επαγγελματικής επι-
λογής είναι το τέλος της γ΄ τάξης γυμνασίου, γιατί εκεί πρέπει να απο-
φασίσει, αν θα συνεχίσει, ή όχι, τις σπουδές του (Δημητρόπουλος 1987). 
Δηλαδή, στην τάξη αυτή ο μαθητής θα αποφασίσει:

	− Αν θα αφήσει το σχολείο, για να εργασθεί.
	− Αν θα συνεχίσει το γενικό λύκειο.
	− Αν θα συνεχίσει το τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο.
	− Αν θα εγγραφεί σε μια τεχνική επαγγελματική σχολή, κ.ά. 

Ή γ΄ τάξη λυκείου, είναι ένας δεύτερος σταθμός της προετοιμασίας 
που κάνει ο μαθητής, για έναν άλλο τύπο επιλογής που είναι δυνατό να 
οδηγήσει:

	− Σε μια εργασία.
	− Σε μια ανώτερη εκπαίδευση.
	− Σε μια ανώτατη εκπαίδευση (Μαυροματάκος 1978, Λιάντας 1996, 

Κυπριωτάκης / Παπαγεωργίου 1999).
Οι παραπάνω σταθμοί και διακανονισμοί στην πορεία του εκπαιδευτι-

κού συστήματος, σε σχέση με την επαγγελματική επιλογή, δεν αποτελούν 
μοναδικούς παράγοντες στην επιλογή αυτή.

Ένας παράγοντας που φαίνεται να παίζει ουσιαστικότερο ρόλο είναι 
οι υπάρχουσες εκάστοτε ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης. Ή 
είσοδος σ’ ένα επάγγελμα και η σταδιοδρομία εξαρτώνται περισσότερο 
από αυτές παρά από την επιλογή. Την άποψη αυτή συμμερίζονται διάφο-
ροι ειδικοί ερευνητές (χαρακτηριστική είναι η επιμονή στην άποψη της 
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Βρετάκου και του K. Roberts στον οποίο και στηρίζεται σύμφωνα με τα 
όσα αναφέρθηκαν ήδη σε σχετικό κεφάλαιο). Συγκεκριμένα, υποστηρί-
ζεται ότι ούτε οι απόφοιτοι των σχολείων ούτε οι ενήλικοι επιλέγουν το 
επάγγελμά τους ορθολογικά, αλλά απλώς παίρνουν ό,τι είναι διαθέσιμο. 
Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές καθορίζονται από παρα-
μέτρους που έχουν ήδη διαμορφωθεί μέσα από δομικές διαδικασίες. Οι 
διαδικασίες αυτές έχουν οριστεί από τον τρόπο που συναρθρώνονται

α) η οικογενειακή καταγωγή, β) οι μηχανισμοί εκπαιδευτικής επιλογής 
και γ) οι προτιμήσεις των εργοδοτών. Σύμφωνα με αυτές τις θέσεις οι 
ατομικές φιλοδοξίες και προτιμήσεις είναι απλώς και μόνο η αντανάκλα-
ση της οικογενειακής και εκπαιδευτικής κατάστασης. Με άλλα λόγια, τα 
παιδιά από τη μια μεριά, έχουν την τάση να επαναλαμβάνουν τις εκπαι-
δευτικές και επαγγελματικές εμπειρίες των γονέων τους. Από την άλλη 
μεριά, δεν είναι δυνατόν παρά να προσαρμοστούν σιγά-σιγά στην αγορά 
εργασίας.

Όπως διαφαίνεται και από τα παραπάνω, το εκπαιδευτικό σύστημα με 
τις επιμέρους ρυθμίσεις και διαδικασίες του παίζει σημαντικό ρόλο στις 
επαγγελματικές επιλογές των μαθητών. Αυτές μπορεί να είναι περισσό-
τερο ή λιγότερο επιτυχείς γι’ αυτούς ανάλογα με την πολλαπλότητα αλλά 
και την ουσία των πληροφοριών που παρέχονται. Στο θέμα αυτό φαίνεται 
να είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Ιαπωνίας. Στην Ιαπωνία (σύμ-
φωνα με έρευνα του K. ΟKaηο 1995) τα σχολεία χρησιμοποιούν ένα δι-
αφορετικό σύστημα σχετικά με την επιλογή επαγγέλματος των παιδιών. 
Σχεδόν όλοι οι μαθητές επιλέγουν επαγγέλματα μέσω αυτού του συστή-
ματος. Το σύστημα αυτό περιορίζει την ελεύθερη επιλογή κάποιων μαθη-
τών, μέσω των περιορισμών που θέτει και βοηθά άλλους να υπομείνουν 
μια λογική διαδικασία απόφασης με το να τους προσφέρει ένα μεγάλο 
αριθμό επιλογών και πληροφόρηση. Με αυτόν τον τρόπο η εκπαίδευση 
στην Ιαπωνία επηρεάζει τα άτομα, ώστε να πάρουν μια απόφαση. Στην 
αρχή του τελευταίου χρόνου του λυκείου, τα αρχικά σχέδια των μαθητών 
για το μέλλον τους είναι ακαθόριστα και συχνά με περιορισμένη γνώ-
ση για τις εξωτερικές συνθήκες. Καθώς οι μαθητές προχωρούν στο να 
αποφασίσουν για το επάγγελμά τους, το σύστημα αυτό παρέχει περισ-
σότερη πληροφόρηση για το εργατικό δυναμικό και πληροφόρηση για 
κάθε επιλογή. Παράλληλα βοηθά τους μαθητές να μάθουν τη σημαντική 
διαδικασία απόφασης προσφέροντας ένα μεγάλο αριθμό επιλογών ερ-
γασίας και αντίστοιχη πληροφόρηση. Ή κριτική για το σύστημα αυτό είναι 
ότι επηρεάζει την ελευθερία επιλογής των μαθητών. Όμως, για μαθητές 
με λιγότερες διεξόδους προσφέρει ένα μεγαλύτερο αριθμό ευκαιριών. 
Παρόμοιες, με αυτές της Ιαπωνίας ρυθμίσεις φαίνεται να υπάρχουν και 
σε ορισμένες Δυτικές Ευρωπαικές χώρες (π.χ. στη Γερμανία).

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και έχοντας υπόψη ότι από τη μια μεριά, η 
επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα συνδεόμενη με τα απλά τεχνικά 
επαγγέλματα και κατά κάποιο τρόπο με μια ανώτερης μορφής χειρωνα-
κτική εργασία, δεν απέκτησε ως τώρα κάποιο γόητρο, μπορούμε να πού-
με, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί μονόδρομο προς τις ανώτερες 
και ανώτατες σπουδές. Από την άλλη μεριά, η δομή του εκπαιδευτικού 
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συστήματος με τον περιορισμένο αριθμό επιλογών κατευθύνσεων και 
επιλογών μαθημάτων αλλά και η ανεπαρκής οργάνωση και ακόμη η περι-
ορισμένη ενημέρωση στα πλαίσια του σχολικού επαγγελματικού προσα-
νατολισμού, αφήνουν να εντείνεται περισσότερο το ρεύμα του μονόδρο-
μου προς τις πανεπιστημιακές σπουδές. Ο μονόδρομος, μάλιστα, αυτός 
χαρακτηρίζεται από την τάση κυρίως προς τα επαγγέλματα με το γνωστό 
παραδοσιακό γόητρο και την καθιέρωση (π.χ. γιατρός, δικηγόρος).

2.1.2.  Τα εκπαιδευτικά – επαγγελματικά κριτήρια, οι μορφές 
συμπεριφοράς και η σημασία της επαγγελματικής 
απόφασης

Στις διάφορες «θεωρίες επαγγελματικής επιλογής» με τις οποίες επιδι-
ώκεται να ερμηνευθεί η συμπεριφορά του ατόμου, σχετικά με τις εκπαι-
δευτικές - επαγγελματικές επιλογές, είναι φανερή η πολυπλοκότητα της 
διαδικασίας της απόφασης. Αυτή η πολυπλοκότητα θα φανεί και από τα 
παρακάτω που αφορούν μεθόδους και μορφές συμπεριφοράς ή κριτή-
ρια με βάση τα οποία λαμβάνεται μια επαγγελματική απόφαση. Ειδικοί 
ερευνητές, όπως οι Gelatt, A. (1962) και Gelatt, H., Varenhorst, Carey και 
Miller (1973) από τη δεκαετία ήδη του ’60, στα πλαίσια της συμβουλευ-
τικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας των κινήτρων και ειδικότερα της 
απόφασης, έχουν αρκετά αναλυτικά αναφερθεί στις αντίστοιχες διαδικα-
σίες. Επισημαίνουν, μάλιστα, πρότυπα της συμπεριφοράς που είναι σκό-
πιμο να αναφερθούν εδώ συνοπτικά. Πρόκειται για πρότυπα, για τα οποία 
η έρευνα έχει δείξει, ότι επαναλαμβάνονται με σταθερότητα και συνέπεια 
στη λήψη αποφάσεων. Αυτά τα πρότυπα – κριτήρια παρουσιάζονται σε 
μια αρκετά συστηματική μορφή με δύο προσεγγίσεις, τη γνωστική και τη 
συναισθηματική.

Σύμφωνα με τη γνωστική θεώρηση, το άτομο κατά τη λήψη των απο-
φάσεων μπορεί να χρησιμοποιεί μια από τις παρακάτω μεθόδους ή κρι-
τήρια:

α. Το κριτήριο του «επιθυμητού». Το άτομο έχει αναπτύξει μια συγκε-
κριμένη επιθυμία και αυτή είναι η καθοριστική μεταβλητή στη λήψη από-
φασης.

β. Το κριτήριο της «αποφυγής». Το άτομο συνειδητοποιώντας την ανε-
πιθύμητη έκβαση προσπαθεί να την αποφύγει. 

γ. Το κριτήριο της «ασφάλειας». Κάποια από τις εναλλακτικές λύσεις 
που προσφέρονται δίνει περισσότερες πιθανότητες στο άτομο για να επι-
τύχει και αυτήν επιλέγει το άτομο.

δ. Το κριτήριο του «συνδυασμού». Το άτομο εδώ επιλέγει βασιζόμε-
νο σ’ ένα συνδυασμό των παραπάνω προσεγγίσεων, προσαρμόζοντας τη 
συμπεριφορά του ανάλογα. 

Είναι αυτονόητο, ότι το άτομο είναι ελεύθερο να χρησιμοποιήσει, όπως 
αυτό νομίζει, ένα από τα παραπάνω κριτήρια. Κανένα από τα κριτήρια 
αυτά δεν είναι «καλό» ή «κακό», «καλύτερο» ή «χειρότερο» κ.λπ. Μπο-
ρεί απλώς να είναι «καταλληλότερο» ή «μη καταλληλότερο» για συγκε-
κριμένα άτομα και συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μπορεί, ακόμη, να είναι 
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«επιθυμητό» ή «ανεπιθύμητο», ίσως και «δυνατό» ή «αδύνατο» για κάποια 
άτομα.

Σύμφωνα με τη συναισθηματική θεώρηση, έχει διαπιστωθεί ότι οι συ-
νήθεις μορφές συμπεριφοράς κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εί-
ναι οι παρακάτω: 

α. Συμπεριφορά αυθόρμητη. Το άτομο σ’ αυτή την περίπτωση αποφα-
σίζει χωρίς πολλή σκέψη, ακολουθώντας την έμπνευση της στιγμής. «Έτσι 
μού ’ρθε», θα πει το άτομο αν ρωτηθεί.

β. Συμπεριφορά μοιρολατρική. Το άτομο μοιρολατρικά δέχεται τις κα-
ταστάσεις ή τις αποφάσεις των άλλων. «Ήταν η μοίρα μου…» ή «ήταν γρα-
φτό…» κ.λπ. είναι εκφράσεις που αντιστοιχούν σ’ αυτή τη συμπεριφορά.

γ. Συμπεριφορά συμμόρφωσης. Το άτομο συμμορφώνεται με τις απο-
φάσεις ή τις επιθυμίες άλλων.

δ. Συμπεριφορά αναβολής ή καθυστέρησης (αναβλητική). Το άτομο 
κάνει ό,τι μπορεί για να αναβάλλει τις αποφάσεις ή να καθυστερήσει όσο 
είναι δυνατόν τις επιλογές.

ε. Συμπεριφορά σύγκρουσης-αγωνίας (εναγώνια). Το άτομο έχει κα-
τακυριευτεί από την κατάσταση απόφασης, έχει πολλές πληροφορίες, 
δεδομένα και εναλλακτικές λύσεις και γι’ αυτό βρίσκεται σε δίλημμα.

στ. Συμπεριφορά σχεδίασης και προγραμματισμού (προγραμματισμέ-
νη). Το άτομο σχεδιάζει με προσοχή τις ενέργειές του και ακολουθεί έναν 
ορισμένο προγραμματισμό στη διαδικασία λήψης αποφάσεων έτσι, ώστε 
η έκβαση της διαδικασίας να αντιπροσωπεύει την πιο συνετή απόφαση.

ζ. Συμπεριφορά ενόρασης (ενορατική). Το άτομο επιλέγει χωρίς χρο-
νοτριβή και σκέψη αλλά και με εντελώς ενορατικό τρόπο ανάμεσα στις 
εναλλακτικές δυνατότητες.

η. Συμπεριφορά παράλυσης (παραλυτική). Πρόκειται για προβληματι-
κές καταστάσεις, στις οποίες το άτομο δεν μπορεί ν’ αντιμετωπίσει την 
κατάσταση της απόφασης. 

Θεωρείται ότι καθεμιά από τις παραπάνω συμπεριφορές εφαρμόζεται 
συνήθως από συγκεκριμένους τύπους ατόμων (προσωπικότητας) σε συ-
γκεκριμένες συνθήκες.

Τέλος, τονίζεται ότι αυτές οι εκπαιδευτικές - επαγγελματικές αποφά-
σεις δεν είναι δυνατόν να ληφθούν σε μια στιγμή. Αντίθετα, είναι απο-
φάσεις στις οποίες θεωρείται σκόπιμο να καταλήγει ο μαθητής μετά από 
μελέτη και σκέψη. Πρόκειται για διαδικασία που έχει ξεκινήσει πολύ πριν 
αρχίσει να συζητείται η απόφαση (Δημητρόπουλος 1984 και 1994α). 

Οι εκπαιδευτικές - επαγγελματικές αποφάσεις είναι, όπως σημειώθη-
κε και παραπάνω, σημαντικότατες για τη σταδιοδρομία του ατόμου για 
πολλούς λόγους. Οι κυριότεροι απ’ αυτούς μπορούν να συνοψιστούν 
στους εξής:

1. Από την επαγγελματική απόφαση του μαθητή θα εξαρτηθεί κατά 
πόσο εξασφαλίζεται η μελλοντική απασχόληση, γιατί υπάρχουν πολλά 
επαγγέλματα στα οποία η απασχόληση είναι αβέβαιη (π.χ. ανεργία), ενώ 
εμφανίζονται κάποια άλλα στη θέση τους. Υπάρχουν τομείς που η ανερ-
γία φτάνει σε υψηλά επίπεδα.

2. Από την απόφαση αυτή θα εξαρτηθεί, κατά μεγάλο μέρος η επαγ-
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γελματική επιτυχία ή αποτυχία του ατόμου. Πολλοί παράγοντες συντε-
λούν στην επαγγελματική επιτυχία. Ένας από αυτούς είναι η σωστή αξι-
οποίηση των ικανοτήτων του ατόμου. Αξιοποιώντας τις ικανότητές του το 
άτομο αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας του.

3. Από την απόφαση θα καθοριστεί, ακόμη, αν το άτομο θα αγαπήσει ή 
θα μισήσει την εργασία του και ίσως την εργασία γενικότερα. Αν η επαγ-
γελματική κατεύθυνση που το άτομο προτίμησε ν’ ακολουθήσει, δεν ται-
ριάζει με τα ατομικά του χαρακτηριστικά, τις προσωπικές του φιλοδοξίες, 
τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του, είναι μάλλον δύσκολο να δοκιμάσει 
επαγγελματική ικανοποίηση. 

4. Ή επιλογή εκπαιδευτικής - επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι στην 
ουσία επιλογή τρόπου ζωής. Ο τρόπος που θα ζήσει το άτομο, το κοι-
νωνικό του περιβάλλον, οι οικονομικές απολαβές, το είδος οικογένειας 
που θα δημιουργήσει, πόσο συχνά θα μετακινείται, είναι όλα συνάρτηση 
αυτής της απόφασης. Ακόμα και η ψυχική και φυσική του υγεία μπορεί να 
επηρεαστούν αποφασιστικά. 

5. Όλες οι επιμέρους αποφάσεις των διαφόρων ατόμων έχουν αποφα-
σιστική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο το οικονομικό σύστημα θα χρη-
σιμοποιήσει και θα αξιοποιήσει το εργατικό δυναμικό της χώρας. Επίσης, 
από το σύνολο αυτών των αποφάσεων εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος το 
ποσοστό ανεργίας, το ποσοστό υποαπασχόλησης και υπεραπασχόλησης.

6. Τέλος, από την απόφαση αυτή, εξαρτάται το επίπεδο στο οποίο κι-
νείται το άτομο μέσα σε κάποια επαγγελματική κατεύθυνση ή μέσα σε 
κάποια «εσωτερική αγορά εργασίας», αν δηλαδή θα εξελίσσεται κατακό-
ρυφα ή απλώς θα κινείται οριζόντια.

 Ο τρόπος λήψης απόφασης από κάθε άνθρωπο θεωρείται μια εντε-
λώς προσωπική του υπόθεση (Κωστάκος 1983, Δημητρόπουλος 1982 και 
1984). Είναι όμως φανερό, ότι οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης δεν 
περιορίζονται μόνο στο ίδιο το άτομο. Αφορούν την κοινωνία και διάφο-
ρους τομείς της ζωής και οργάνωσής της και κυριότερα τον τομέα της 
οικονομίας.

2.1.3. Ή τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση

Οι μαθητές που επιλέγουν τα Τ.Ε.Λ. και οι λόγοι αυτής  
της επιλογής

Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας εφαρμόζει δύο κατευθύνσεις 
σπουδών για τους απόφοιτους γυμνασίων, τη γενική και την τεχνική - 
επαγγελματική εκπαίδευση. Ο χωρισμός αυτός δε φαίνεται να είναι χω-
ρίς προβλήματα. Και συγκεκριμένα: Ορισμένοι βλέπουν, από τη μια μεριά, 
την τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση απογυμνωμένη από γνώσεις γε-
νικές με κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο και προσαρμοσμένη στις ανά-
γκες της αγοράς, από την άλλη, τη γενική εκπαίδευση «ξεκομένη από το 
πραγματικό κοινωνικό είναι και γίγνεσθαι (να) εμμένει σε κενές θεωρη-
τικολογίες, εγκυκλοπαιδισμούς και ηθικοπλαστικά περιεχόμενα» (Παπαϊ-
ωάννου 1989, 176).
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Την παραπάνω κριτική, που γίνεται από θεωρητική εκπαιδευτική αλλά 
και πολιτισμική δεοντολογική άποψη, έρχονται να συμπληρώσουν τα πο-
ρίσματα ορισμένων ερευνών με επισημάνσεις που αφορούν τα δεδομένα 
της πράξης. Διαπιστώσεις αρκετών ερευνών αναφέρουν ότι, μαθητές και 
γονείς επιθυμούν ανώτατες σπουδές και μάλιστα για επαγγέλματα υψη-
λού κοινωνικού γοήτρου. Για να το επιτύχουν αυτό οι έφηβοι χρειάζεται 
να ακολουθήσουν το γενικό λύκειο, γιατί αυτός κυρίως ο τύπος σχολείου 
οδηγεί σε πανεπιστημιακές σπουδές. Όπως έχει εμπειρικά διαπιστωθεί 
(έρευνα της Σιδηροπούλου – Δημακάκου 1993α, σε ένα αρκετά εκτετα-
μένο δείγμα γονέων, σε περιορισμένες όμως περιοχές της χώρας), η ελ-
ληνική κοινωνία υπερεκτιμά τις σπουδές στο πανεπιστήμιο και υποτιμά τα 
τεχνικά επαγγέλματα (βλ. και Τσολακίδου 1997), όπως σημειώθηκε και 
παραπάνω (κεφ. 2.1.1).

Πέρα από τις διαπιστώσεις ερευνών, είναι γενικότερα γνωστό ότι, οι 
περισσότεροι μαθητές στην Ελλάδα, σταθερά και με επιμονή προτιμούν 
το γενικό λύκειο. Μάλιστα σε σύγκριση με άλλες χώρες, έχουμε το με-
γαλύτερο ποσοστό μαθητών που φοιτούν στο γενικό λύκειο. Πιθανότατα 
παραδοσιακοί είναι οι λόγοι που τους ωθούν σ’ αυτή την επιλογή. Στη χώρα 
μας επικρατεί η αντίληψη ότι παιδεία προσφέρουν μόνο τα γενικά λύκεια. 
Ή αντίληψη αυτή συνοδεύεται από την κοινωνική προκατάληψη για τα μη 
υπαλληλικά επαγγέλματα. Πολύ δύσκολα ένας έφηβος θα ακολουθήσει 
ένα επάγγελμα που δεν προϋποθέτει πανεπιστημιακές σπουδές ή που δεν 
οδηγεί σε μια δημόσια υπηρεσία. Οι περισσότεροι από τους νέους που 
κάνουν ανώτατες σπουδές, αποβλέπουν στην κατάληψη μιας δημόσιας - 
μόνιμης θέσης. Τα παιδιά που οι γονείς τους (ιδιαίτερα ο πατέρας) τυχαίνει 
να είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, «πρέπει» κι αυτά να πάρουν κάποιο 
πτυχίο. Είναι αναγκασμένα έμμεσα από την οικογένεια, να ακολουθήσουν 
μια πορεία, πολλές φορές διαφορετική, από τις ικανότητες και τα ενδιαφέ-
ροντά τους. Άλλος λόγος, για τον οποίο οι έφηβοι ακολουθούν τη γενική 
εκπαίδευση, είναι η κατάσταση που επικρατεί στην τεχνική - επαγγελματι-
κή εκπαίδευση. Αφενός τα τεχνικά μέσα και ο σύγχρονος εξοπλισμός είναι 
ανύπαρκτα ή υποτυπώδη, αφετέρου απουσιάζει η οργάνωση που υποτίθε-
ται ότι υπάρχει στη γενική εκπαίδευση και το προσωπικό, πολλές φορές, 
δεν έχει την κατάλληλη παιδαγωγική - επιστημονική κατάρτιση. Ίσως και 
για τους παραπάνω λόγους, οι μαθητές με αρκετές ικανότητες θεωρούν 
υποτιμητικό να φοιτούν σε τεχνικά σχολεία. Συγκεκριμένα, σε έρευνα με 
δείγμα 823 μαθητές διαπιστώθηκε ότι οι λόγοι που οι μαθητές αποφεύ-
γουν τα τεχνικά λύκεια ήταν: α) Μέσα από αυτό τον τύπο σχολείου θα 
δυσκολευτούν να εισαχθούν σε μια ανώτατη σχολή (72%). β) Οι απόφοιτοι 
των λυκείων αυτών δεν έχουν κοινωνική εκτίμηση (41%). γ) Ο φόβος της 
ανεργίας (18%). δ) Οι γονείς των μαθητών δε θέλουν τα παιδιά τους να 
ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση (10%) (Εργολάβος 1986).

Σε διάφορες έρευνες διαπιστώθηκαν ακόμη τα εξής: Ένα μεγάλο πο-
σοστό μαθητών και γονέων θεωρεί ότι τα Τ.Ε.Λ. είναι ανοργάνωτα και 
έχουν κακή φήμη (Δημητρόπουλος 1990) και ότι η προσέλευση σε αυτά 
θα ήταν πολύ λιγότερη, αν δε δινόταν το κίνητρο της εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι. 
άνευ εξετάσεων σε ποσοστό μέχρι 35% (Δημητρόπουλος 1994γ).
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Σε έρευνα των Παπά και Ψαχαρόπουλου (1990) μελετήθηκαν το 1985-
86 οι επιθυμίες 482 τελειόφοιτων γενικών λυκείων των Αθηνών. Διαπι-
στώθηκε ότι 86% των μαθητών της γ΄ λυκείου ήθελε να σπουδάσει σε 
Α.Ε.Ι. και μόνο 5% σε Τ.Ε.Ι. 

Ο Τσουκαλάς (1987) μάλιστα, αναφέρει ότι η τάση του Έλληνα για 
μόρφωση εκδηλώνεται από τον 19ο αιώνα. Επισημαίνει ότι το πτυχίο, έχει 
μια ιδιάζουσα κοινωνική λειτουργία και αποτελεί μέσο, τόσο για κοινωνι-
κή αναγνώριση, όσο και για οικονομική εξασφάλιση.

Χαρακτηριστικές, σε σχέση με τα παραπάνω, είναι οι διαπιστώσεις και 
άλλων ερευνών ότι, το γενικό λύκειο είναι το σχολείο που οδηγεί στα 
Α.Ε.Ι. Το τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο, αντίθετα, εκπληρώνει κάποιες 
από τις φιλοδοξίες των γονέων που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να 
στείλουν τα παιδιά τους στα Α.Ε.Ι., δηλαδή, εκείνων που ανήκουν στα κα-
τώτερα κοινωνικά στρώματα. Έτσι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες 
ωθούν τους λιγότερο προνομιούχους προς τα σχολεία αυτά, ανεξάρτητα 
πολλές φορές από τις ικανότητες των παιδιών (Χουρδάκη 1985, Κασσω-
τάκης 1990). 

Από έρευνα σε μαθητές δημοτικού σχολείου και γυμνασίου, καθώς 
και στις οικογένειες από τις οποίες προέρχονται (Μπασλής 1983), προέ-
κυψε ότι, το τεχνικό λύκειο το επέλεξαν αποκλειστικά μαθητές εργατικής 
προέλευσης. Οι γονείς ανώτερης κοινωνικής τάξης δήλωσαν ως απο-
κλειστική προτίμηση το γενικό λύκειο. Αλλά και γονείς από την εργατική 
τάξη (80%), προτιμούσαν το γενικό λύκειο. Το τεχνικό λύκειο δεν έχει 
καταξιωθεί στη συνείδηση ούτε των μαθητών, ούτε των γονέων τους. Οι 
μαθητές αντιλαμβάνονται ότι οι φιλοδοξίες τους για συνέχιση των σπου-
δών στα Α.Ε.Ι. μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο αν ακολουθήσουν το 
γενικό λύκειο. Πρόκειται, βέβαια, για διαπιστώσεις που προέρχονται από 
ένα μάλλον ανεπαρκές για τη σοβαρότητα αυτών των θεμάτων δείγμα 
(278 μαθητές δημοτικού και γυμνασίου).

Όμως, είναι πολλαπλές οι επισημάνσεις που γίνονται για το θέμα αυτό. 
Έτσι, άλλοι ειδικοί τονίζουν ότι, όσοι βλέπουν την εκπαίδευση ως μέσο 
κοινωνικής ανόδου, οδηγούνται αναπόφευκτα στο γενικό λύκειο από έλ-
λειψη εμπιστοσύνης προς το τεχνικό λύκειο. Αλλά, ακόμα και όσοι μαθη-
τές και γονείς εργατικής προέλευσης δήλωσαν προτίμηση του τεχνικού 
λυκείου, είχαν ως αιτία, είτε το ότι οι φιλοδοξίες τους δεν έφταναν μέχρι 
το πανεπιστήμιο, είτε το ότι υπήρχαν άλλοι παράγοντες (οικονομικοί, οι-
κογενειακοί), ανασχετικοί για την πραγματοποίηση αυτών των φιλοδοξι-
ών (Κασιμάτη, Πιλαφτζόγλου, Τσακίρης 1984). 

Ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτες είναι οι διαπιστώσεις άλλης έρευνας (Σιδη-
ροπούλου - Δημακάκου 1991) από την οποία προκύπτει ότι, σχεδόν όλοι 
οι γονείς (ποσοστό 98,4%) φιλοδοξούν να συνεχίσουν τα παιδιά τους τις 
σπουδές τους μετά το γυμνάσιο. Συγκεκριμένα, ποσοστό 63,2% των γο-
νέων επιθυμεί τη φοίτηση του παιδιού τους στο γενικό λύκειο, 18,8% στο 
τεχνικό επαγγελματικό λύκειο, 11,3% στο ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο και 
μόνο 6,7% στην τεχνική επαγγελματική σχολή. Παρατηρήθηκε μάλιστα 
ότι, μεγαλύτερη προτίμηση στο Τ.Ε.Λ. και στην Τ.Ε.Σ. έχουν οι πατέρες, 
οι χαμηλού εκπαιδευτικού και οικονομικού επιπέδου γονείς και οι μη ερ-
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γαζόμενες μητέρες. Ή τάση των γονέων αυτών για τη φοίτηση των παι-
διών τους στα Τ.Ε.Λ. είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας τους για γρήγορη 
επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους, αφού οι ίδιοι λόγω της 
οικονομικής τους κατάστασης δε μπορούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα 
μακροχρόνιων σπουδών. Ή άποψη που έχουν οι Έλληνες γονείς για το 
Τ.Ε.Λ. είναι ότι πρόκειται για ένα θεσμό υποβαθμισμένο, τόσο από πλευ-
ράς εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας όσο και από πλευράς γενικότε-
ρου εκπαιδευτικού πλαισίου. 

Αλλά και από την περιορισμένη σε χώρο (Τ.Ε.Λ. του νομού 
Θεσσαλονίκης και των γειτονικών νομών) έρευνα του Αποστολίδη και 
συν. (1989) διαπιστώθηκε ότι, οι μαθητές που έχουν τους λιγότερο μορ-
φωμένους γονείς, προτίμησαν τα Τ.Ε.Λ. σε ποσοστό 71,7%, για να εξα-
σφαλιστούν επαγγελματικά. Επίσης τα αγόρια, σε μεγαλύτερο ποσοστό 
από τα κορίτσια, προτίμησαν τα Τ.Ε.Λ. για επαγγελματική ειδίκευση.

Σε παρόμοια πορίσματα κατέληξε και η έρευνα του Κόκκου (1982) που 
έδειξε ότι 49,4% των μαθητών των Τ.Ε.Λ. έχουν πατέρα αγρότη ή εργάτη, 
ενώ μόλις 0,2% έχουν ελεύθερο επαγγελματία ή απόφοιτο Α.Ε.Ι.

Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας, οι κάτοικοι των ολιγάριθμων περιο-
χών προτιμούν για τα παιδιά τους τα Τ.Ε.Λ. σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ 
ό,τι οι κάτοικοι αστικών κέντρων (Αποστολίδη και συν. 1989, Σιδηροπού-
λου - Δημακάκου 1993α).

Από έρευνα στην περιοχή των Αθηνών προέκυψε ότι, μόνο 5% των μα-
θητών γενικών λυκείων επιθυμούν να σπουδάσουν στα Τ.Ε.Ι. Σημαντικός 
αριθμός απ’ αυτούς που εισάγονται σ’ αυτά, προσπαθούν τον επόμενο 
χρόνο να επιτύχουν σε πανεπιστημιακές σχολές του εσωτερικού ή εξωτε-
ρικού, λόγω έλλειψης κοινωνικής καταξίωσης των Τ.Ε.Ι. (Δημητρόπουλος 
1990). Αλλά και από τους τελειόφοιτους των Τ.Ε.Ι. διαπιστώθηκε ότι, οι μι-
σοί σχεδόν σκόπευαν μετά την αποφοίτησή τους να συνεχίσουν σπουδές 
στα Α.Ε.Ι. (Karmas, Kostaki, Dragona 1990).

Έχει ακόμη διαπιστωθεί σχετικά ότι, το Τ.Ε.Λ. προσελκύει κυρίως από-
φοιτους γυμνασίου που έχουν χαμηλή επίδοση και απόφοιτους γενικού 
λυκείου που απέτυχαν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πα-
ναγιωτοπούλου 1988, Κασσωτάκης 1991).

Έτσι, φαίνεται να αληθεύει η άποψη ότι τα παιδιά που επιλέγουν το 
Τ.Ε.Λ. είναι παιδιά ενός «κατώτερου Θεού», όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο Δημητρόπουλος (1994γ, 49).

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι, ο διαχωρισμός της εκπαίδευσης 
σε γενική και τεχνική-επαγγελματική, ανταποκρίνεται στο διαχωρισμό 
μεταξύ «πνευματικής» και «χειρωνακτικής» εργασίας, διαχωρισμός ο 
οποίος συνεχίζει να παρουσιάζεται με αρκετή οξύτητα από τα αρχαιότα-
τα χρόνια μέχρι σήμερα, όπως σημειώθηκε και στην εισαγωγή. Ή έλλειψη 
κάποιων έντονων συνδετικών στοιχείων στη δομή των σπουδών μεταξύ 
των δύο κατευθύνσεων (πβ. την αναφορά του Σ. Παπαϊωάννου σε «δια-
παιδαγωγική» γνώση και διαδικασία, 1989, 176) οξύνει περισσότερο το 
πρόβλημα της αντίθεσης μεταξύ των κατευθύνσεων αυτών και συντελεί 
στη δημιουργία εκπαιδευτικού μονόδρομου, προς τη γενική κατεύθυνση 
με την παράλληλη υποτίμηση και αποφυγή της τεχνικής-επαγγελματικής 
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από τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών. Στο φαινόμενο αυτό, που 
φαίνεται να σχετίζεται με μια σταθερή αντίστοιχη νοοτροπία, το εκπαι-
δευτικό σύστημα, τουλάχιστον ως σήμερα, δεν μπόρεσε να φέρει διαφο-
ρετικό αποτέλεσμα.

2.2. Παράγοντες της οικογένειας

2.2.1.  Ο ρόλος της οικογένειας γενικά στις εκπαιδευτικές  
και επαγγελματικές επιλογές των νέων

Ή πραγματοποίηση των ατομικών φιλοδοξιών και επιθυμιών των νέων, οι 
προτιμήσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και οι αξίες τους φαί-
νεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή επαγγέλματος. 
Συχνά, όμως, όλα αυτά επηρεάζονται αποφασιστικά από το οικογενειακό 
περιβάλλον, όπως διαπιστώνεται από έρευνες τόσο της δεκαετίας του ’70 
όσο και της δεκαετίας του ’80 (Μελανίτης 1966, Λαμπίρη – Δημάκη 1974, 
Νασιάκου 1980, Τζάνη 1983, Μυλωνάς 1981, Μπασλής 1983, Μουστάκα & 
Κασιμάτη 1984, Γεδεών 1986, Μαλικιώση – Λοΐζου1987). 

Το οικογενειακό περιβάλλον προσδιορίζεται από πολλούς παράγο-
ντες. Ανάμεσα σ’ αυτούς είναι: η κοινωνικό - οικονομική θέση και η μόρ-
φωση των γονέων, η νοοτροπία και τα ιδανικά τους, το μέγεθος της οικο-
γένειας, τα πρότυπα ανατροφής των παιδιών, τα επαγγελματικά πρότυπα 
των γονέων, οι φιλοδοξίες και οι επιθυμίες τους για την επαγγελματική 
αποκατάσταση των παιδιών, η φιλοσοφία των γονέων για τη ζωή, η στάση 
τους απέναντι σε ορισμένα επαγγέλματα ή οι προκαταλήψεις τους για 
κάποια άλλα, καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις. Όλα τα παραπάνω δημι-
ουργούν «κατεστημένες» δομές και οδηγούν το νέο στην επιλογή επαγ-
γέλματος που έμμεσα ή και άμεσα επιβάλλεται σ’ αυτόν από τους γονείς. 
Έτσι, σωστά επισημαίνεται γενικά ότι, ο νέος δεν ακολουθεί οπωσδήποτε 
το επάγγελμα που θα ακολουθούσε κάτω από ελεύθερες σχέσεις ανά-
πτυξης και πληροφόρησης (Sewell & Shah 1968, Πατέρας 1980, Πάντα 
1988, Fouad 1994, Γεωργούσης 1995).

Ή επίδραση που ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον είναι σχεδόν καθο-
ριστική, όχι μόνο για την επιλογή επαγγέλματος, αλλά και για τον τρόπο 
ζωής που θα ακολουθήσει το άτομο, αφού επηρεάζει τη συναισθηματική 
και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, τα κίνητρα και τις αξίες που θα κα-
τευθύνουν τη ζωή τους (Κωστάκος 1981, Κωστάκη 1988, Kασιμάτη 1991, 
Λιάντας 1996). Ή επίδραση αυτή πραγματοποιείται συνειδητά αλλά και 
ασυνείδητα, αφού το παιδί συμμετέχει στη ζωή της οικογένειας μέσα από 
την οποία αποκτά αξίες, κίνητρα και υιοθετεί ρόλους αλλά και στερεό-
τυπα. Κατά συνέπεια, ο έφηβος ο οποίος καλείται να προβεί σε κάποια 
επιλογή επαγγέλματος, φέρει μαζί του πληροφορίες αλλά και συνήθειες 
που αποκτήθηκαν πολύ πιθανά μέσα στην οικογένεια και που θα επηρε-
άσουν τις επιλογές του (Κονδυλάκη 1981, Breakwell et. al. 1988, Γιώργας 
κ.ά. 1991, Κάντας & Χαντζή 1991).

Χαρακτηριστικές είναι οι σχετικές παρατηρήσεις του Super (1957), ο 
οποίος προχωρεί ακόμη περισσότερο, τονίζοντας ότι η οικογένεια, ως 
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κοινωνική, ψυχολογική και οικονομική οντότητα, παίζει σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση τόσο της ατομικής όσο και της επαγγελματικής ταυτό-
τητας του ατόμου. Ή τεράστια δυνατότητα της οικογένειας να παρέχει 
ποικιλία δραστηριοτήτων, πληροφοριών και προτύπων που σχετίζονται 
με τα επαγγέλματα, την καθιστά ικανή να διαμορφώνει σημαντικά τις 
επαγγελματικές προτιμήσεις του ατόμου. Ή οικογένεια, κατά συνέπεια, 
καλλιεργεί αξίες, στάσεις και πρότυπα συμπεριφοράς που επηρεάζουν 
τη μετέπειτα επαγγελματική συμπεριφορά του ατόμου και επιδρά στη δι-
αμόρφωση της σταδιοδρομίας του.

Υποστηρίζεται, ακόμη, ότι, η οικογένεια ανάλογα με τη δομή και τον 
ταξικό της χαρακτήρα, (συν)αποφασίζει για τη μελλοντική πορεία του 
ατόμου στο σχολείο, στην εργασία και στην υπόλοιπη ζωή. Ή οικογένεια 
είναι, σύμφωνα με τη θέση αυτή, αλλά και γενικότερα, ένα αντίγραφο της 
κοινωνίας. Έτσι, ως φορέας κοινωνικοποίησης, μεταφέρει στα άτομα όχι 
μόνο αξίες αλλά και αντιλήψεις και γενικά πρότυπα ζωής και τα βοηθά 
να αναπτύξουν αντίστοιχες ικανότητες και δεξιότητες, παρ’ όλη τη «φαι-
νομενική» αυτονομία της σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία (Παπαϊω-
άννου 1990). 

Ανεξάρτητα από την κοινωνική - οικονομική θέση και το μορφωτικό 
επίπεδό τους, οι γονείς ασκούν σημαντική επιρροή στην επιλογή του 
επαγγέλματος των παιδιών τους. Ιδιαίτερα στην ελληνική πραγματικό-
τητα, η επίδραση της οικογένειας στην επιλογή επαγγέλματος του εφή-
βου, είναι σχεδόν πάντα δεδομένη. Άλλοτε έμμεσα και διακριτικά, άλλοτε 
άμεσα και επιτακτικά, οι περισσότεροι Έλληνες γονείς φανερώνουν την 
προσδοκία τους να προχωρήσουν τα παιδιά τους σε σπουδές πανεπιστη-
μιακού επιπέδου, αναζητώντας επαγγέλματα με κοινωνική καταξίωση και 
κύρος (Κασσωτάκης 1979, Κατάκη 1984, Πάντα 1988, Παπάς & Ψαχαρό-
πουλος 1989).

Μάλιστα, ορισμένες φορές η παρέμβαση των γονέων παίρνει τη μορ-
φή ισχυρής πίεσης. Ο νέος εξαναγκάζεται να ακολουθήσει το επάγγελμα 
που του υπαγορεύεται. Έτσι, στην πραγματικότητα, αυτοί που επιλέγουν 
το επάγγελμα είναι οι γονείς και όχι τα ίδια τα παιδιά. Τους επαγγελματι-
κούς στόχους που δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν οι ίδιοι, τους μεταθέ-
τουν στα παιδιά τους, αφού τα βλέπουν σαν προέκταση του εαυτού τους 
για να πραγματοποιήσουν τα ανεκπλήρωτα επαγγελματικά τους όνειρα 
και σχέδια. Είναι μάλιστα πολλαπλή η διαπίστωση ότι η ελληνική οικογέ-
νεια ταυτίζει την κοινωνική της άνοδο και επιτυχία με την επαγγελματική 
καταξίωση των παιδιών της (Βάμβουκας 1982, Χριστομάνος 1982, Τζάνη 
1983, Φραγκουδάκη 1985, Πάντα 1988).

Αλλά και σε άλλες χώρες φαίνεται να παίζει αξιοπρόσεκτο ρόλο η 
οικογένεια στην επαγγελματική επιλογή των παιδιών. Έρευνα ειδικής 
κατεύθυνσης και περιορισμένου δείγματος (κυρίως κορίτσια), σε τεχνι-
κές - επαγγελματικές σχολές της Βουδαπέστης, έδειξε ότι, οι μαθητές 
επηρεάζονται από άλλους, όταν πρόκειται να επιλέξουν το επάγγελμα 
που θα σπουδάσουν. Δηλώνουν, συγκεκεριμένα, ότι έχουν επηρεαστεί 
περισσότερο από γονείς, γνωστούς, φίλους και συγγενείς. Στην ερώτηση 
«γιατί διάλεξες αυτό το επάγγελμα;» αρκετοί μαθητές έδωσαν απαντή-
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σεις όπως, «…σ’ αυτό με κατευθύνουν», «..ο πατέρας μου αυτό ήθελε», 
«οι γονείς μου αυτό διάλεξαν για μένα» (Κάκουρος 1987). 

Αντίστοιχο είναι το αποτέλεσμα μιας παλαιότερης μελέτης (1964-65) 
της Λαμπίρη -Δημάκη (1974) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου η πλειοψη-
φία των φοιτητών δέχτηκε ότι δεν αποφάσισαν μόνοι τους ν’ ακολουθή-
σουν ανώτατες σπουδές αλλά καθοριστικός στην απόφασή τους ήταν ο 
ρόλος των γονέων και συγκεκριμένα του πατέρα. 

Ο Κιντής (1980), παρατήρησε ότι οι περισσότεροι Έλληνες γονείς, που 
δεν κατέχουν επιστημονικά επαγγέλματα, φιλοδοξούν να δουν τα παιδιά 
τους επιστήμονες. Αποδίδει μάλιστα την αιτία – κίνητρο στο ότι οι ίδιοι 
δεν μπόρεσαν να δοκιμάσουν τα αγαθά της παιδείας.

Σε έρευνα των Μουστάκα και Κασιμάτη (1984) με θέμα «Φιλοδοξίες 
και επιθυμίες γονέων για την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών 
τους», μόνο 5,33 % των γονέων θα άφηναν τα παιδιά τους να αποφασί-
σουν μόνα τους για τις σπουδές τους και τις επαγγελματικές τους επιλο-
γές. Οι υπόλοιποι, στις επιθυμίες που εξεδήλωσαν για την επαγγελματική 
αποκατάσταση των παιδιών τους, δεν άφησαν σ’ αυτά περιθώρια επιλο-
γής, καθώς οραματίζονταν την επαγγελματική ταυτότητα που θα ήθελαν 
να έχουν τα παιδιά τους. 

Αλλά το πρόβλημα δεν σταματά μόνο στις περιπτώσεις πίεσης. Πολ-
λές φορές οι γονείς έχουν εξωπραγματικές προσδοκίες και απαιτήσεις 
σχετικά με τις επιλογές των παιδιών τους ως προς τις σπουδές και τα 
επαγγέλματα. Οι φιλοδοξίες των γονέων δεν είναι μόνο υψηλές αλλά, 
αρκετές φορές, δε συμπίπτουν με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις 
ικανότητες των παιδιών τους (Μουστάκα & Κασιμάτη 1984, Δημητρόπου-
λος 1985, Φραγκουδάκη 1985, Πάντα 1988, Τέττερη 1992).

Σύμφωνα με το Φλουρή (1983α), υπάρχει μια τάση των Ελλήνων γονέ-
ων να είναι υπερβολοκοί ως προς τα προσόντα και τις δυνατότητες των 
παιδιών τους, να τα υπερπροστατεύουν και να δημιουργούν, έτσι σ’ αυτά, 
ένα, όχι μόνο μη ρεαλιστικό αλλά ιδεαλιστικό αυτοσυναίσθημα, που δεν 
ανταποκρίνεται σχεδόν καθόλου στις πραγματικές ικανότητες του εφήβου. 

Ο Φίλιας (1980) υποστηρίζει ότι η ελληνική οικογένεια καθοδηγεί τα 
παιδιά προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί έχει επικρατήσει μια στά-
ση εχθρική απέναντι σε κάθε «μουντζούρικη» μορφή εργασίας, με αποτέ-
λεσμα να παρουσιάζεται ανεργία στο χώρο των επιστημόνων. 

Σε σχετική έρευνα, οι γονείς ρωτήθηκαν, αν τα παιδιά τους θα έπρεπε 
να υπολογίζουν τον παράγοντα ανεργία, για να επιλέξουν το επάγγελμα 
που θα ακολουθήσουν. Το 92% του δείγματος, απάντησε ότι δε θεωρεί 
τον παράγοντα αυτό σοβαρό, ώστε να επηρεάζει τα παιδιά στην επιλο-
γή επαγγέλματος (Κανδυλάκη & Βαλλιανάτου 1988). Πρόκειται, όμως, 
για έρευνα με πολύ περιορισμένο (σε αριθμό και περιοχές), για το θέμα 
αυτό, δείγμα.

Αλλά και σε έρευνα του Marjoribanks (1993) σε εθνικές ομάδες στην 
Αυστραλία, οι Έλληνες γονείς, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις άλλες 
εθνικές ομάδες της έρευνας, υποδείκνυαν στα παιδιά τους πανεπιστη-
μιακή εκπαίδευση και εξέφραζαν υψηλότερες εκπαιδευτικές και επαγ-
γελματικές φιλοδοξίες. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και η Mali-
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kiosi (1974) μελετώντας τις επαγγελματικές προτιμήσεις των Ελλήνων και 
Αμερικανών. Οι Έλληνες ηλικίας 17-77 ετών, ως προς τις επαγγελματικές 
προτιμήσεις τους γενικά, έκλιναν προς την εκπαίδευση και προτιμούσαν 
επαγγέλματα, όπως καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και καθηγητές πανε-
πιστημίου. Οι Αμερικανοί στρέφονταν σε επαγγέλματα, όπως αυτό του 
νοσηλευτή, του κληρικού κ.λπ., ενώ και οι δύο ομάδες συμφωνούσαν ότι 
οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι είναι δυναμικά επαγγέλματα.

Οι Φλουρής, Μαντζάνας, Σπυριδάκης (1981) διαπίστωσαν σημαντική 
επίδραση της οικογένειας στις αποφάσεις γενικά παιδιών του δημοτικού 
σχολείου. Συγκεκριμένα, οι γονείς παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρ-
φωση στάσεων ή πεποιθήσεων σχετικά με την επαγγελματική αποκατά-
σταση των παιδιών τους.

Επίσης, σε μια εκτεταμένη έρευνα που έγινε στην Κύπρο (Χριστοδου-
λίδης 1981), με σκοπό να διαπιστωθεί η δομή της κυπριακής οικογένειας 
και η θέση του εφήβου σ’ αυτή, διαπιστώθηκε ότι: α) Οι έφηβοι, για θέ-
ματα, όπως σπουδές και επαγγελματική επιλογή, φαίνεται να έχουν την 
ευθύνη των αποφάσεων, τόσο οι ίδιοι όσο και οι γονείς τους (συνεργασία 
γονέων – εφήβων). β) Περίπου 7% των γονέων δήλωσαν ότι προέκυψαν 
οικογενειακά προβλήματα, λόγω διαφορών με τα παιδιά τους, σχετικά με 
τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους και γ) 86 % των γο-
νέων εξέφρασαν την επιθυμία τους για ανώτερες σπουδές των παιδιών 
τους τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών για ανώτερες 
σπουδές περιοριζόταν στο 41%.

Οι συμβουλές και παροτρύνσεις, αλλά και τα συγκεκριμένα επαγγελ-
ματικά πρότυπα των Ελλήνων γονέων, αποσκοπούν στο να κατευθύνουν 
τα παιδιά τους στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Γίνεται μάλιστα 
λόγος για ένα είδος «πανεπιστημιομανίας» των γονέων, η οποία είναι πε-
ρισσότερο έντονη και επίμονη από εκείνη των μαθητών. Ελάχιστοι είναι 
οι γονείς που δεν «επενδύουν» στην εισαγωγή των παιδιών τους στο πα-
νεπιστήμιο. Οι πιο πολλοί, μάλιστα, «επενδύουν» και πάνω από τις δυνα-
τότητές τους. Πιστεύουν ότι, αν το παιδί τους εισαχθεί στο πανεπιστήμιο, 
ανεβαίνουν κοινωνικά οι ίδιοι αλλά και το γόητρο ολόκληρης της οικογέ-
νειας (Δημητρόπουλος 1987 και 1994γ). 

Ή πεποίθηση για την αξία της μόρφωσης είναι βαθιά ριζωμένη στον 
τόπο μας και συνδέεται με ουσιαστικές ψυχολογικές ανάγκες των μελών 
της οικογένειας. Αξιοπρόσεκτη είναι και η περίπτωση των νέων που ομο-
λογούν ότι θα πάρουν το πτυχίο για να ευχαριστήσουν τους γονείς τους 
και μετά θα κάνουν εκείνο που θέλουν αυτοί (Κατάκη 1984).

Παρόμοιες διαπιστώσεις έχουν γίνει και σε ομάδες μαθητών Ασια-
τικής προέλευσης (Πακιστανών, Ινδών, Κινέζων) στη Σκωτία και τη Μ. 
Βρετανία. Συγκεκριμένα, οι γονείς πιέζουν τα παιδιά τους να επιτύχουν 
επαγγελματικά, πράγμα που το εκτιμούν ως αμοιβή για αυτά, στην εκ-
πλήρωση του κοινωνικού και ηθικού καθήκοντός τους προς αυτούς. Αν 
το παιδί επιτύχει στο πανεπιστήμιο, που είναι στόχος ζωής, σημαίνει ότι 
«πέτυχε» ολόκληρη η οικογένεια και αυτό είναι μια βάση ή «πηγή» υπερη-
φάνιας. Μάλιστα οι πιέσεις αυτές των γονέων στοχεύουν ακόμα πιο συ-
γκεκριμένα στο να εισαχθούν τα παιδιά τους σε «σίγουρα» επαγγέλματα 
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(Lightbody et al. 1997, έρευνα σε μαθητές 13-17 ετών και σε πρωτοετείς 
φοιτητές).

Τις ίδιες απόψεις έχουν και οι Κινέζοι γονείς που ενθαρρύνουν τα παι-
διά τους να προτιμούν επαγγέλματα «σίγουρα» και υψηλού κοινωνικού 
επιπέδου (Chan 1986).

Αλλά και σε αυτόχθονες μαθητές των Δυτικών κοινωνιών έχουν γίνει 
παρόμοιες διαπιστώσεις. Οι Erez, Borochov και Mannheim (1989) παρα-
τηρούν ότι, οι στάσεις και οι συγκεκριμένες αξίες, που διαμορφώνονται 
από το νεαρό άτομο, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες που 
έχουν οι «σημαντικοί άλλοι» (significant others) από αυτό, δηλαδή η οικο-
γένεια, οι γονείς, οι συνομήλικοι κ.λπ.(πβ. K. Gergen 1997, 138). 

Οι Penick και Jepsen (1992) διαπίστωσαν ότι οι σχέσεις που υπάρ-
χουν μέσα στην οικογένεια επιδρούν στις επαγγελματικές επιλογές των 
παιδιών. Ή οικογένεια φαίνεται και εδώ σημαντικός παράγοντας για τον 
προσδιορισμό της επαγγελματικής ταυτότητας των νέων.

Έρευνες που έγιναν από τους Argyle και Robinson (1962) αλλά και 
τον Swift (1967) υποστηρίζουν ότι, το ενδιαφέρον των γονέων για ανώτε-
ρη μόρφωση των παιδιών τους, οφείλεται κυρίως στην επιθυμία τους να 
δουν τα παιδιά τους να αποκτούν όσα οι ίδιοι δεν απέκτησαν και λιγότερο 
στην εκτίμηση της παιδείας καθαυτήν ως πρώτιστου αγαθού (πβ. Κοντο-
γιαννοπούλου - Πολυδωρίδη 1985). 

Σε αρκετές έρευνες γίνεται μάλιστα διάκριση της επίδρασης των γονέ-
ων στις επαγγελματικές αποφάσεις των παιδιών. Αναφέρεται ότι η επίδρα-
ση του πατέρα στις επαγγελματικές προτιμήσεις των εφήβων είναι ισχυ-
ρότερη από εκείνη της μητέρας. Συγκεκριμένα: Ο Bell (1975) διαπίστωσε 
ότι, ο πατέρας ήταν για το γιο το πιο σημαντικό πρότυπο επαγγελματικής 
συμπεριφοράς και επηρέαζε τις επαγγελματικές προτιμήσεις του.

Αλλά και σε άλλη περίπτωση τονίζεται, ότι ο πατέρας γενικά αποτελεί 
πρόσωπο κίνητρο για την επιλογή του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού 
από το παιδί (Δημητριάδου 1982). 

Στις παραπάνω απόψεις χρειάζεται να παρατεθούν και ορισμένες 
αντίθετες θέσεις που υποστηρίζουν ότι, η μητέρα επηρεάζει περισσότε-
ρο από τον πατέρα τις επαγγελματικές προτιμήσεις του παιδιού. Αναλυ-
τικότερα: Οι έφηβοι επηρεάζονται στις επαγγελματικές επιλογές από τις 
επιθυμίες των μητέρων τους και υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στις δύο 
αυτές μεταβλητές. Τα παιδιά επιλέγουν επαγγέλματα σε μεγάλο βαθμό 
σύμφωνα με τις επιθυμίες των μητέρων τους, οι οποίες παίζουν σημα-
ντικότερο ρόλο από τους πατέρες στο θέμα της επιλογής επαγγέλματος 
(Πάντα 1988).

Ακόμη φαίνεται ότι, η παραδοσιακή αντίληψη του επαγγέλματος της 
μητέρας καθορίζει μια αντίστοιχη μορφή παραδοσιακής αντίληψης στα 
ενδιαφέροντα των παιδιών της, πράγμα που μάλλον δε συμβαίνει ανά-
μεσα στον πατέρα και στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Δίνεται μάλιστα 
η ερμηνεία ότι το επάγγελμα της μητέρας μπορεί να έχει σημαντικότερη 
επιρροή από εκείνη του πατέρα και, ακόμη, ότι οι μητέρες γενικά, φαίνε-
ται να έχουν περισσότερη επιρροή πάνω στα παιδιά τους απ’ ό,τι οι πατέ-
ρες (Barak, Feldman, Noy 1991, σε δείγμα παιδιών, μητέρων και πατέρων).
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Σε έρευνα του Marjoribanks (1989), με δείγμα Αγγλο-Αυστραλιανούς 
και Έλληνες, διαπιστώθηκε ότι, οι φιλοδοξίες των μητέρων και η υποστή-
ριξή τους σχετίζεται με τις φιλοδοξίες των παιδιών - εφήβων για επαγ-
γελματική ανάπτυξη, ενώ η υποστήριξη του πατέρα δε σχετίζεται με τις 
φιλοδοξίες τους.

Ο Orleans (1970) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μητρική παρώθηση 
είχε σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη ενδιαφέροντος για δημιουργικά επαγ-
γέλματα, ενώ η αυταρχική μορφή της γονεϊκής πειθαρχίας οδηγούσε τα 
παιδιά στην αναζήτηση εργασιακού περιβάλλοντος που παρείχε ασφά-
λεια.

Τέλος, άξιες προσοχής είναι και ορισμένες διαπιστώσεις σχετικά με 
την επιρροή του οικογενειακού συναισθηματικού κλίματος στην επιλογή 
ενός επαγγέλματος (Marr 1965). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, τα άτομα 
που κάνουν νωρίς σωστή επιλογή επαγγέλματος (μέχρι την ηλικία των 
25 ετών), έχουν καλύτερες σχέσεις με τον πατέρα ή κηδεμόνα τους από 
αυτούς που δεν έχουν κάνει επιλογή.

Oι Schmeck και Nguyen (1996) στις Ή.Π.Α. μελέτησαν τον τρόπο με 
τον οποίο τα οικογενειακά χαρακτηριστικά επιδρούν στις απόψεις των 
μαθητών, σχετικά με την εκπαίδευση και τις προτιμήσεις τους σε μεθό-
δους αγωγής. Διαπιστώθηκε ότι τα οικογενειακά περιβάλλοντα διακρί-
νονται σε έξι (6) είδη, τα εξής: α) Οικογένεια που δίνει έμφαση στην 
προσπάθεια και την εργασία. β) Οικογένεια που δίνει μόνιμα κατευθύν-
σεις. γ) Οικογένεια που δεν κατευθύνει αλλά παρέχει βοήθεια. δ) Οικο-
γένεια που παρέχει βοήθεια κατευθύνοντας. ε) Οικογένεια που παρέχει 
κίνητρα για πανεπιστημιακή εκπαίδευση. στ) Οικογένεια αυταρχική που 
ζητά γενική υπακοή στις προσταγές της. Βασικό συμπέρασμα ήταν ότι η 
οικογένεια που δίνει έμφαση στην εργασία, και γενικά την προσπάθεια, 
διαπαιδαγωγεί τα παιδιά της έτσι, ώστε να μην ενδιαφέρονται πολύ για 
τους τύπους και την κοινωνική προβολή. Οι οικογένειες που δε δίνουν 
έμφαση στο να κατευθύνουν τα παιδιά, φαίνεται να αναπτύσσουν σ’ αυτά 
την «επάρκεια» και την αυτοεκτίμηση, αντίθετα από τις οικογένειες που 
κατευθύνουν, οι οποίες καταλήγουν συγχρόνως στο να μειώνουν το συ-
ναίσθημα σιγουριάς. 

Από όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι, οι έφηβοι στις περισσότερες 
τουλάχιστον περιπτώσεις, επηρεάζονται στην επιλογή του επαγγέλματός 
τους από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. Μια διαφοροποίηση 
ανάμεσα στις διαπιστώσεις των διαφόρων ερευνών είναι ότι, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις φαίνεται να αποδίδεται ιδιαίτερος ρόλος στον πατέρα, 
ενώ σε άλλες στη μητέρα. Πρόκειται για διαπίστωση που μπορεί να ερ-
μηνευτεί σε συνάρτηση με το ρόλο που παίζει το μορφωτικό επίπεδο του 
καθενός από τους γονείς. Ίσως μια αναλυτικότερη στο σημείο αυτό έρευ-
να θα μπορούσε να προσδιορίσει ακριβέστερα το λόγο-αιτία. Γενικά πά-
ντως, οι γονείς φαίνεται να προσδιορίζουν αρκετές από τις αξιολογικές 
τοποθετήσεις των παιδιών τους και, κατά συνέπεια, και τις επαγγελματι-
κές επιλογές τους, άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα.
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2.2.2.  Το επάγγελμα των γονέων και η επαγγελματική επιλο-
γή των παιδιών

Όπως φάνηκε και από όσα εκτέθηκαν αμέσως παραπάνω, γενικά οι αποφά-
σεις επιλογής επαγγέλματος των παιδιών επηρεάζονται ως ένα βαθμό από 
τους γονείς, αλλά και γενικά από το οικογενειακό κλίμα και την κοινωνική 
θέση των γονέων. Tο επάγγελμα κυρίως του πατέρα αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα επίδρασης τόσο στη σχολική επιτυχία του παιδιού όσο και στην 
επαγγελματική απόφασή του (Perrone 1965, Swift 1967, Λαμπίρη – Δημάκη 
1974, Γκιζέλης κ.ά.1984, Ψαχαρόπουλος 1989, Μαλικιώση – Λοΐζου 1987).

Αναλυτικότερα: Υποστηρίζεται, ότι το επάγγελμα του πατέρα επηρε-
άζει θετικά ή αρνητικά, πριν από όλα, τη σχολική επίδοση των μαθητών. 
Μάλιστα, παρουσιάζεται μια παραλληλότητα της ανόδου του μέσου όρου 
βαθμολογίας των μαθητών στα διάφορα μαθήματα με την άνοδο της κλί-
μακας του επαγγέλματος του πατέρα από το κατώτερο προς το ανώτερο. 
Από εμπειρική έρευνα, σε αρκετά εκτεταμένο δείγμα μαθητών δημοτι-
κού σχολείου, στην περιοχή Αττικής, διαπιστώθηκε ότι οι άριστοι μαθητές 
ανήκουν σε οικογένειες όπου ο πατέρας ασκεί επάγγελμα υψηλής στάθ-
μης, ενώ οι λιγότερο «καλοί» μαθητές ανήκουν σε οικογένειες των οποί-
ων ο πατέρας ασκεί επάγγελμα χαμηλού κύρους (Περισυνάκης 1975).

Σε έρευνα με θέμα «Ή ανισότητα στην ελληνική υποχρεωτική εκπαί-
δευση: Σχολική επιτυχία και κοινωνική προέλευση», σε μαθητές δημοτι-
κού και γυμνασίου της Αθήνας, διαπιστώθηκε ότι, τα παιδιά που προέρ-
χονται από οικογένειες ανώτερης κοινωνικοοικονομικής στάθμης αποδί-
δουν περισσότερο. Γενικά, βρέθηκε ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα 
στη σχολική επίδοση και στο επάγγελμα του πατέρα αλλά και στο επίπεδο 
σπουδών των γονέων (Παπακωνσταντίνου 1981).

Ειδικότερες διαπιστώσεις αναφέρονται στο ότι, παιδιά π.χ. εκπαιδευ-
τικών επιλέγουν σχολές εκπαιδευτικών και παιδιά που έχουν πατέρα 
επιστήμονα, τείνουν να επιλέγουν σχεδόν μόνο σχολές που οδηγούν σε 
αντίστοιχους χώρους. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρατηρείται 
και το αντίθετο: Παιδιά που ο πατέρας τους ασκεί κάποιο μη επιστημονικό 
επάγγελμα, τείνουν να επιλέγουν ανώτατες σχολές, τάση που ερμηνεύε-
ται ως προσπάθεια κοινωνικής κινητικότητας προς τα άνω (Δημητρόπου-
λος και συν. 1994).

Στη σχέση μεταξύ επαγγέλματος πατέρα και επιλογών παιδιού αναφέ-
ρεται και η έρευνα των Jenson και Kirchner (1955), που έγινε σε δείγμα 
8.000 οικογενειών στις Ή.Π.Α. και διαπιστώθηκε ότι: α) στα μισά από τα 
επαγγέλματα που ερευνήθηκαν, τα παιδιά ακολουθούσαν το επάγγελμα 
του πατέρα και β) στις περιπτώσεις που δεν το ακολουθούσαν (και αυτό 
κυρίως συνέβαινε με τα επαγγέλματα χαμηλού γοήτρου), τα παιδιά επιδί-
ωκαν ανοδική επαγγελματική μετακίνηση.

Διαπιστώσεις αρκετών ερευνών υποστηρίζουν επίσης, ότι, οι έφηβοι 
επιδιώκουν επαγγέλματα παρόμοια με αυτά των πατέρων τους ή εκ-
φράζουν επαγγελματικές προτιμήσεις οπωσδήποτε υψηλότερες από το 
επαγγελματικό επίπεδο του πατέρα τους (Douglas et al. 1968, Κάντας 
1986, Argyle 1989, Γεωργούσης 1995).
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O C. Werts (1968) σε μια έρευνα ευρύτατου φάσματος (76.000 νέοι 
Αμερικανοί), μελετώντας την επιλογή του γιου σε σχέση με το επάγγελμα 
του πατέρα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε κάποιες κατηγορίες επαγ-
γελμάτων, όπως είναι η ιατρική και οι φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, 
ο γιος ακολουθεί συνήθως, το επάγγελμα του πατέρα. 

Την παραπάνω σημασία του φύλου υποστηρίζουν και πορίσματα άλ-
λων ερευνών που δείχνουν ότι το επάγγελμα του πατέρα ασκεί σημα-
ντικότερη επίδραση στην επαγγελματική επιλογή του γιου και μικρότερη 
στην επαγγελματική επιλογή του κοριτσιού. Γενικά, τα αγόρια ενθαρρύ-
νονται να επιλέγουν επαγγέλματα που υπερέχουν ή είναι ίσα σε γόητρο 
με εκείνο του πατέρα τους (Γεωργούσης 1995, πβ. Bourdieu 1966).

Ο Burlin (1976) διαπίστωσε ότι, κορίτσια των οποίων οι πατέρες ήταν 
λιγότερο μορφωμένοι, επέλεγαν συχνότερα επαγγέλματα με λιγότερο 
κύρος ή εκείνα που θεωρούνταν περισσότερο «γυναικεία».

Από έρευνα σε επαρκές δείγμα μαθητών λυκείου της Αττικής διαπι-
στώθηκε ότι, 76% των μαθητών επιλέγουν επάγγελμα ανάλογο με αυτό 
του πατέρα, όταν αυτός ασκεί επάγγελμα γραφείου και 76% αντίθετα 
από το επάγγελμα του πατέρα, όταν αυτός ασκεί χειρωνακτική εργασία 
(Μπούρμπουλας 1981).

Ο Κιντής (1980) αναφέρεται στην άνιση συμμετοχή των κοινωνικών 
ομάδων στην ανώτατη εκπαίδευση. Εξετάζοντας την κατανομή των φοι-
τητών σε κλάδους ανάλογα με το επάγγελμα του πατέρα, διαπίστωσε ότι 
«τα παιδιά της ανώτερης και της μεσαίας τάξης συμμετέχουν αναλογικά 
περισσότερο στους λεγόμενους «προνομιούχους» κλάδους, όπως θεω-
ρούνται στη χώρα μας η ιατρική και ο πολυτεχνικός κύκλος. Αντίθετα, 
τα παιδιά των μη προνομιούχων τάξεων (γεωργοί, εργάτες, εργαζόμενοι 
σε προσωπικές υπηρεσίες) συμμετέχουν αναλογικά περισσότερο στους 
λιγότερο «προνομιούχους» κλάδους, δηλαδή τις «παιδαγωγικές Ακαδη-
μίες, τις πολιτικές επιστήμες, τις οικονομικές επιστήμες και στις καθηγητι-
κές σχολές» (134). Ο Κιντής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το επάγγελμα 
του πατέρα παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία εισαγωγής των νέων 
στα Α.Ε.Ι. και σχετίζεται με την κατεύθυνση που επιλέγουν. Σημειώνει μά-
λιστα ότι οι πιθανότητες εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. ενός παιδιού, του οποίου 
ο πατέρας είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής, είναι σχεδόν δύο φορές 
περισσότερες από εκείνες του παιδιού του οποίου ο πατέρας του είναι 
απόφοιτος γυμνασίου, 3,8 φορές περισσότερες από του απόφοιτου του 
δημοτικού και 42,5 φορές από εκείνες ενός παιδιού του οποίου ο πατέ-
ρας είναι αγράμματος.

Οι αναλυτικές αυτές διαπιστώσεις είναι σύμφωνες και με άλλες γε-
νικότερες σχετικές αναφορές. Τα παιδιά που οι γονείς τους ασκούν χει-
ρωνακτικό επάγγελμα έχουν λιγότερες πιθανότητες να ακολουθήσουν 
σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πάντα 1988, Κασσωτάκης 1988).

Σε άλλη έρευνα, που περιορίστηκε σε πρωτοετείς φοιτητές του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης (Δρουκόπουλος 1998), φαίνεται ότι τα παιδιά που έχουν 
πατέρα πτυχιούχο ανώτατης σχολής υπεραντιπροσωπεύονται στο φοιτη-
τικό πληθυσμό των πολυτεχνικών σχολών. Έτσι, η πιθανότητα εισαγωγής 
ενός νέου σε πολυτεχνικές σχολές είναι μεγαλύτερη, αν ο πατέρας του 
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είναι πτυχιούχος ανώτατης σχολής από εκείνον που ο πατέρας του είναι 
απόφοιτος δημοτικού.

Ή αναλογική αυτή αντιπροσώπευση αφορά όμως, σε γενική κλίμακα, 
την προσέλευση στις εξετάσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, αφού το 
ποσοστό αυτών που προέρχονται από οικογένειες με επάγγελμα πατέρα 
υψηλής στάθμης υπερτερεί έναντι του ποσοστού των παιδιών χαμηλής 
κοινωνικής τάξης (Τσιμπούκης 1977, Αραβανής 1991).

Άλλοι ειδικοί επισημαίνουν κάποιες ιδιαίτερα λεπτές πτυχές του προ-
βλήματος και συγκεκριμένα: «Τα παιδιά π.χ. που προέρχονται από γονείς 
επιστήμονες, δύσκολα θα διαλέξουν άλλο επάγγελμα, από το επάγγελμα 
του επιστήμονα, ενώ το παιδί του εργάτη, του γεωργού, μπορεί να ακο-
λουθήσει ένα επάγγελμα σαν αυτό της οικογένειάς του, ή ένα άλλο με 
μεγαλύτερη κοινωνική αξία και κύρος» (Λιάντας 1996, 32).

Έρευνα στην περιοχή Αθηνών, σε μαθητές γενικών λυκείων, έδειξε 
ότι, 79% των μαθητών λυκείου φιλοδοξούσε να επιτύχει στο πανεπιστή-
μιο. Όμως, ένα χρόνο μετά την αποφοίτησή τους από το λύκειο, μόνο 32% 
είχε επιτύχει στα Α.Ε.Ι. Ή φιλοδοξία ήταν εντονότερη μεταξύ των παιδιών 
των διευθυντικών στελεχών από ό,τι μεταξύ των παιδιών με γονείς εργά-
τες και τεχνίτες. Τα παιδιά των ανώτερων διοικητικών και διευθυντικών 
στελεχών είχαν σχεδόν τετραπλάσιο ποσοστό επιτυχίας σε Α.Ε.Ι. από ό,τι 
τα παιδιά των εργατών και τεχνιτών. Τα παιδιά των εργατών κατάφεραν 
να εισαχθούν κυρίως σε Τ.Ε.Ι. Περίπου 10% κατέληξε να φοιτά σε κέντρα 
ελευθέρων σπουδών. Εκείνοι που επέλεξαν να σπουδάσουν στο εξωτε-
ρικό, προέρχονταν κυρίως από οικογένειες με γονείς ελεύθερους επαγ-
γελματίες, επιχειρηματίες ή διευθυντικά στελέχη (Ψαχαρόπουλος 1989). 

Ο Trice (1991) ερεύνησε συγκριτικά τις πρώτες φιλοδοξίες ορισμένων 
ατόμων (422 παιδιά ηλικίας 8-11 ετών) με τα επαγγέλματα των γονέων 
τους. Οι φιλοδοξίες και επιθυμίες που είχαν τα άτομα αυτά στην παιδική 
ηλικία τους, ταίριαζαν με το επάγγελμα του πατέρα κατά 40%, ενώ μόνο 
23% των φιλοδοξιών που είχαν τα άτομα, όταν ήταν στην εφηβεία, ταί-
ριαζε με το επάγγελμα του πατέρα. Ή διαπίστωση αυτή φανερώνει ότι η 
πατρική επιρροή στις φιλοδοξίες των παιδιών μειώνεται με την ηλικία. 
Ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση ότι, ανάμεσα σ’ εκείνους που οι πρώτες 
τους φιλοδοξίες ταίριαζαν με τα επαγγέλματα των πατέρων τους, 55% 
συνέχισαν μέσα σ’ αυτή την επαγγελματική κατηγορία, ενώ ανάμεσα σ’ 
εκείνους που οι πρώτες τους φιλοδοξίες διέφεραν από το επάγγελμα του 
πατέρα τους, μόνο 38% παρέμειναν στην ίδια επαγγελματική κατηγορία.

Αλλά και ως προς το ρόλο της μητέρας υπάρχουν ορισμένες αξιοπρό-
σεκτες διαπιστώσεις που αναφέρονται στα εξής: Πολύ σημαντικό ρόλο 
στις ιδέες και τις επαγγελματικές επιλογές των εφήβων για το μέλλον 
τους στην αγορά εργασίας, διαδραματίζει το επαγγελματικό επίπεδο της 
μητέρας και το είδος της εργασίας που ασκεί. Ή απασχόληση της μητέρας 
επηρεάζει περισσότερο τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των κοριτσιών απ’ 
ό,τι των αγοριών (Selkow 1984). 

Στα ίδια πορίσματα κατέληξε και η Etaugh (1974) διαπιστώνοντας ακό-
μη ότι, τα κορίτσια που οι μητέρες τους εργάζονται, έχουν υψηλότερες 
επαγγελματικές φιλοδοξίες και επιλέγουν επαγγέλματα λιγότερο παρα-
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δοσιακά «γυναικεία», απ’ ό,τι έχουν τα κορίτσια που οι μητέρες τους δεν 
εργάζονται.

Ή O’ Brien (1996) σε έρευνά της, σε μαθήτριες 17-18 ετών, διαφόρων 
φυλετικών και εθνικών ομάδων, διαπίστωσε ότι τα κορίτσια που είχαν επι-
τυχημένες επαγγελματικά μητέρες, έβαζαν ως στόχο επαγγέλματα υψη-
λού κύρους που αντιστοιχούσαν στις ικανότητές τους, προσδοκώντας τη 
μελλοντική επιτυχία τους. 

Αξιομνημόνευτη είναι ακόμη και μια ερευνητική διαπίστωση για το 
ρόλο της μητέρας στην επιτυχία και γενικά την επαγγελματική κατεύθυν-
ση των παιδιών. Παιδιά των οποίων οι μητέρες δεν εργάζονται, εμφανί-
ζουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στα Α.Ε.Ι σε σύγκριση με εκεί-
να των οποίων οι μητέρες εργάζονται (Κασσωτάκης 1988). 

Είναι φανερό ότι υπάρχει ανισότητα όσον αφορά την είσοδο των εφή-
βων στα πανεπιστήμια, η οποία σχετίζεται με το επάγγελμα των γονέων 
και περισσότερο του πατέρα. Οι νέοι, που οι γονείς τους είναι πιο εύποροι 
και περισσότερο μορφωμένοι, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αντιπροσώ-
πευσης στο φοιτητικό πληθυσμό. Οι νέοι, των οποίων ο πατέρας ασκεί 
ελεύθερο επιστημονικό επάγγελμα, έχουν περισσότερες πιθανότητες 
να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο από ό,τι οι νέοι των οποίων ο πατέ-
ρας είναι γεωργός ή εργάτης. Οι επισημάνσεις αυτές είναι φανερές από 
έρευνες των οποίων τα πορίσματα παρατέθηκαν ήδη, αλλά και από άλλες 
έρευνες (Κασιμάτη 1980, Φραγκουδάκη 1985, Πυργιωτάκης 1986, Κοντο-
γιαννοπούλου - Πολυδωρίδη 1995). 

Στη διαμόρφωση των επαγγελματικών προτιμήσεων και φιλοδοξιών 
των νέων φαίνεται ακόμη να παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα των γονέων, ιδιαίτερα του πατέρα, όπως 
είναι η στάση απέναντι στο επάγγελμά του γενικά. Αν οι γονείς κατακρί-
νουν το επάγγελμά τους, αν αποβλέπουν μόνο στα χρήματα, ή μόνο στη 
μόρφωση, θα προκαλέσουν, ίσως, ανάλογες αντιδράσεις στα παιδιά τους 
(Λεβέντης 1977).

Σύμφωνα με το εξαγωνικό πρότυπο προσωπικότητας του Holland 
(1991), έγινε ταξινόμηση των γονέων και των παιδιών τους και βρέθηκε 
ότι, «οι τύποι της προσωπικότητας των γονέων σχετίζονταν με τους τύ-
πους προσωπικότητας των γιων τους και των θυγατέρων τους και ο τύ-
πος προσωπικότητας του πατέρα ασκούσε μεγαλύτερη επίδραση από τον 
τύπο προσωπικότητας της μητέρας» (Γεωργούσης 1995, 36). 

Από τις παραπάνω έρευνες, οι οποίες συμπίπτουν στα βασικά σημεία 
τους, είναι φανερό ότι, ο έφηβος στην επιλογή του επαγγέλματός του 
επηρεάζεται από τους γονείς του και κυρίως από το επάγγελμα του πατέ-
ρα. Στις περιπτώσεις, όμως, που το επάγγελμα των γονέων είναι χαμηλού 
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, τα παιδιά ενθαρρύνονται να επιδιώξουν 
επάγγελμα υψηλού κύρους, που θα τα βοηθήσει να καταλάβουν ανώτερη 
κοινωνική θέση.
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2.2.3. Ή εκπαίδευση και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων
Ένας άλλος παράγοντας που έχει σταθερή σχέση με την απόφαση επι-
λογής επαγγέλματος ενός νέου, φαίνεται να είναι το εκπαιδευτικό και 
μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Τόσο το μορφωτικό επίπεδο όσο και η 
κοινωνική καταξίωση των γονέων στο χώρο εργασίας είναι δυνατό να 
επηρεάσουν την απόφασή του για το επάγγελμα που θα ακολουθήσει. 

Από μια συνολική εκτίμηση βασικών ερευνητικών πορισμάτων μπορεί 
κανείς να καταλήξει στις εξής επισημάνσεις: Το μορφωτικό – εκπαιδευ-
τικό επίπεδο των γονέων προσδιορίζει την έκταση επιλογής, τα κριτήρια 
επιλογής και το επίπεδο φιλοδοξιών των εφήβων. Ως προς την έκταση 
επιλογής τονίζεται ότι, οι έφηβοι με γονείς επιστήμονες, πολύ δύσκολα 
θα επιλέξουν άλλο επάγγελμα από αυτό του επιστήμονα. Αντίθετα, τα 
παιδιά με γονείς εργάτες πιθανόν να ακολουθήσουν επάγγελμα διαφο-
ρετικό από αυτό των γονέων, το οποίο να έχει μεγαλύτερο κοινωνικό κύ-
ρος. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ευρύτερο επαγγελματικό πλαίσιο αναφο-
ράς. Στο θέμα «κριτήρια επιλογής», ο νέος μπορεί να ενθαρρυνθεί, ώστε 
να έχει κίνητρα για καλύτερη εργασία (υψηλότερο εισόδημα, απόκτηση 
δύναμης με οποιαδήποτε έννοια κ.λπ.) από αυτή των γονέων. Τέλος ως 
προς το επίπεδο φιλοδοξιών και επιδιώξεων που θέλει να φτάσει ο νέος, 
επισημαίνεται ακόμη ότι, μπορεί να ενθαρρυνθεί τόσο, ώστε να ξεπερά-
σει τους γονείς του (Καλογήρου 1979).

Διαπιστώσεις αρκετών ερευνητών αναφέρουν ότι το μορφωτικό επί-
πεδο των γονέων και η εν γένει «καλλιέργειά τους», π.χ. σε σχέση με 
μουσική, θέατρο κ.λπ., επιδρά στην επαγγελματική σταδιοδρομία των 
εφήβων αλλά και στη διαμόρφωση της στάσης των γονέων απέναντι 
στην εκπαίδευσή τους και γενικά στην παιδεία τους (Λαμπίρη - Δημάκη 
1974, πβ. Κοσμίδου 1986 και Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη 1995 ).

Από τη μελέτη της επιρροής του μορφωτικού επιπέδου των γονέων 
στις επαγγελματικές προτιμήσεις των μαθητών γυμνασίου, βρέθηκε ότι, 
μαθητές που οι γονείς τους είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση προτιμού-
σαν επαγγέλματα με υψηλή πολιτισμική θέση. Ή διαπίστωση αυτή οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι, το μορφωτικό υπόβαθρο των γονέων αλλά και η 
πολιτισμική ατμόσφαιρα του σπιτιού παίζουν ρόλο στις επαγγελματικές 
προτιμήσεις των εφήβων (Moser 1952).

Σε παρόμοια πορίσματα καταλήγει και ελληνική σχετική έρευνα (Κασ-
σωτάκης 1981α), σε επαρκή (1.000) αριθμό μαθητών γυμνασίου και λυ-
κείου όλης της Ελλάδας. Διαπιστώνεται συγκεκριμένα ότι, άτομα διαφο-
ρετικής κοινωνικής προέλευσης δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα παιδιά που προέρχονται από χαμηλά 
κοινωνικά στρώματα με γονείς χωρίς πανεπιστημιακή μόρφωση, έχουν 
λιγότερες ευκαιρίες για μακροχρόνιες σπουδές σε σύγκριση με εκείνες 
που έχουν τα παιδιά που ανήκουν σε προνομιούχες κοινωνικά, μορφωτι-
κά και οικονομικά οικογένειες. Αναφέρεται, μάλιστα, ότι, σε έρευνα του 
Ο.Ο.Σ.Α κατά την οποία το ποσοστό επιτυχίας στα Α.Ε.Ι., με βάση τα απο-
τελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων των παιδιών με πατέρα επιστή-
μονα, ήταν 78,3%, ενώ εκείνων με πατέρα αγρότη, μόνο 34%. 
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Νεότερες σχετικές διαπιστώσεις αναφέρονται στα εξής: Τα παιδιά που 
εμφανίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εισαχθούν στην ανώτατη εκ-
παίδευση, είναι αυτά που οι γονείς τους κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο 
ή πτυχίο ανώτερης σχολής. Ακόμη, ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή είναι 
διοικητικά στελέχη ή εκπαιδευτικοί, έχουν σταθερή εργασία και, συνή-
θως, εργάζονται στο δημόσιο, ή τουλάχιστο ο πατέρας έχει σταθερή ερ-
γασία στο δημόσιο και η μητέρα, είναι μορφωμένη και ασχολείται με τα 
οικιακά (Κασσωτάκης 1988). 

Διαπιστώθηκε μάλιστα (Φλουρής 1983) αύξηση του ποσοστού των γο-
νέων που επιδίωκαν ανώτατες σπουδές για τα παιδιά τους, κάτι που σχε-
τιζόταν άμεσα και με το μορφωτικό επίπεδό τους.

Ο Human (1956) αναφέρει ότι, τα παιδιά των μορφωμένων γονέων 
προτιμούν περισσότερο τα ανώτερα επαγγέλματα, ενώ ο Super (1957) 
υποστηρίζει ότι τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό 
κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο, επιλέγουν επαγγέλματα που είναι ισάξια 
των γονέων τους.

Ή σχέση μορφωτικού επιπέδου των γονέων και επαγγελματικού επιπέ-
δου των παιδιών φαίνεται να συνεχίζεται και στα τελευταία χρόνια. Όσο 
πιο μορφωμένοι είναι οι γονείς, τόσο περισσότερο προσπαθούν να δημι-
ουργήσουν το κατάλληλο πνευματικό καθοδηγητικό περιβάλλον. Αντίθε-
τα, όσο χαμηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδό τους, τόσο περισσότερο 
τείνουν οι ίδιοι να δίνουν συμβουλές, υποσχέσεις αλλά και να παρέχουν 
ανταλλάγματα, προκειμένου να δημιουργήσουν κίνητρα στα παιδιά τους 
για ανώτερα επαγγέλματα (π.χ. όσα εξασφαλίζονται με την επιτυχία στο 
πανεπιστήμιο), (Γεώργας κ.ά. 1991, πβ. και Τομπαΐδης 1982).

Αξιοπρόσεκτες σχετικές διαπιστώσεις είναι και οι εξής: Οι οικογένει-
ες των αγροτικών και των εργατικών τάξεων, επιδιώκουν την εκπαίδευ-
ση περισσότερο από αντίδραση σε ένα παραδοσιακό τρόπο ζωής, παρά 
από συνειδητοποίηση της ίδιας της αξίας της εκπαίδευσης. Ή εκπαίδευση 
θεωρείται ως μέσο για την άνοδο του μορφωτικού και βιοτικού επιπέ-
δου, ενώ στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις λειτουργεί ως μέσο ανάπτυξης 
των διανοητικών δυνατοτήτων του νέου και διατήρησης της μορφωτικής 
παράδοσης της οικογένειας (Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη 1985). 
Οι επισημάνσεις, βέβαια, αυτές μπορεί να αληθεύουν μέχρι ενός σημεί-
ου, είναι όμως οπωσδήποτε συζητήσιμες σε μια γενικευμένη συσχέτιση, 
όπως αυτή που γίνεται εδώ. Το θέμα χρειάζεται ασφαλώς μια εξειδικευ-
μένη εμπειρική θεμελίωση.

Οι Esfandiari και Jahromi (1989) σε έρευνά τους στο Ιράν (153 αγόρια 
και κορίτσια της γ΄ λυκείου) εξέτασαν κατά πόσο οι υψηλές εκπαιδευτι-
κές φιλοδοξίες και επαγγελματικές προτιμήσεις των κοριτσιών οφείλο-
νταν στην κοινωνική τους τάξη καθώς και στο επίπεδο εκπαίδευσης των 
γονέων τους. Βρέθηκε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στους παραπάνω πα-
ράγοντες. Συγκεκριμένα, τα κορίτσια με υψηλές εκπαιδευτικές φιλοδοξί-
ες προέρχονταν από εύπορες οικογένειες, ενώ 44% των μητέρων τους 
είχαν ανώτατη εκπαίδευση. Δίνεται, μάλιστα, η ερμηνεία ότι, οι μορφωμέ-
νες μητέρες είναι πιθανόν περισσότερο ενήμερες για το πόσο σημαντική 
είναι η «σωστή» εκπαίδευση αλλά και οι ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για 
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τους γιους και τις κόρες τους. Έτσι ήταν έτοιμες να διαθέσουν χρόνο και 
χρήματα γι’ αυτό το στόχο, σε σχέση με τις μητέρες που είχαν μικρότερη 
μόρφωση. 

Από τα πορίσματα των παραπάνω, ελληνικών και ξένων, ερευνών συ-
μπεραίνεται ότι, οι περισσότεροι που σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση και μάλιστα σε «ανώτερα» επαγγέλματα, προέρχονται από οι-
κογένειες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Διαφωνίες εμφανίζονται μεταξύ 
των ερευνητών όσον αφορά το διαφορετικό ρόλο που διαδραματίζει το 
μορφωτικό επίπεδο κάθε γονέα χωριστά. Στο θέμα αυτό αξίζει να πα-
ρατεθούν ορισμένες διαπιστώσεις – απόψεις. Συγκεκεριμένα, ο Human 
(1956) θεωρεί ότι σημαντικότερο ρόλο παίζει το μορφωτικό επίπεδο της 
μητέρας, ενώ ο Moser (1952) θεωρεί σημαντικότερο το μορφωτικό επί-
πεδο του πατέρα. 

Σε έρευνα της Krippner (1963) διαπιστώθηκε ότι, οι επαγγελματικές 
προτιμήσεις των κοριτσιών συσχετίζονταν με το μορφωτικό επίπεδο και 
το επάγγελμα της μητέρας. «Πετυχημένες μητέρες έχουν πετυχημένες 
κόρες», τονίζει ο Hoffman (1973, στο Γεωργούσης 1995, 35). Έτσι φαί-
νεται να ισχύει γενικότερα το ότι, οι φιλοδοξίες που είχαν για τα παιδιά 
τους οι μητέρες με μικρή εκπαίδευση, ήταν μικρότερες από εκείνες των 
μητέρων με μεγάλη εκπαίδευση (Πάντα 1988).

Από έρευνα της Μουσούρου (1984) σε μητέρες παιδιών προσχολικής 
ηλικίας, διαπιστώθηκε ότι οι μητέρες είναι περισσότερο φιλόδοξες για 
τα αγόρια τους, αφού 37% των μητέρων του δείγματος ήθελε τα αγόρια 
να γίνουν επιστήμονες. Μάλιστα αυτή η φιλοδοξία γίνεται εντονότερη, 
όσο χαμηλότερης μόρφωσης είναι η μητέρα και λιγότερο έντονη, όσο το 
μορφωτικό της επίπεδο ανεβαίνει. Αυτή η συσχέτιση εμφανίζεται αντί-
στροφα για τα κορίτσια.

Γενικά, σε σχέση με τη μόρφωση της μητέρας και άλλες έρευνες έδει-
ξαν, ότι αυτή αποτελεί σπουδαιότερο παράγοντα επίδρασης στις εκπαι-
δευτικές – επαγγελματικές επιλογές των νέων και την είσοδό τους στα 
πανεπιστήμια απ’ ό,τι η μόρφωση του πατέρα. Συγκεκριμένα, έρευνες 
στην Ουάσιγκτον (Astin και συνεργάτες, 1971) κατέληξαν στο συμπέρα-
σμα ότι, η μόρφωση της μητέρας έχει μεγαλύτερη επιρροή στα κορίτσια, 
απ’ ό,τι στα αγόρια, κατά την επιλογή επαγγέλματος.

Ή διαπίστωση αυτή φαίνεται να μην ισχύει μόνο για Δυτικές χώρες 
αλλά και για Ανατολικές – Ασιατικές. O Sarmad (1970) διαπίστωσε ότι το 
επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγο-
ντας στην ακαδημαϊκή επιτυχία και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των 
κοριτσιών στα λύκεια του Ιράν.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι, το μορφωτικό επίπεδο των γονέ-
ων και κυρίως του πατέρα αλλά και άλλοι παράγοντες άμεσα σχετικοί με 
το μορφωτικό τους επίπεδο, όπως θα φανεί από τα παρακάτω, επηρεά-
ζουν σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις την επαγγελματική κατεύθυνση και 
καθορίζουν το επίπεδο των επαγγελματικών φιλοδοξιών των παιδιών.
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2.2.4. Το κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο της οικογένειας
Το κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον, από το οποίο προέρχεται το άτο-
μο, φαίνεται να έχει σχέση με την απόφαση επιλογής επαγγέλματος ενός 
νέου (Κωστάκος 1983, Κασιμάτη 1986, Χουρδάκη 1995).

Διάφορες εμπειρικές έρευνες έδειξαν ότι, τα παιδιά των οικονομικά 
και κοινωνικά αναπτυγμένων οικογενειών αντιμετωπίζουν ανετότερα τη 
διαδικασία επιλογής επαγγέλματος και επιτυγχάνουν στις πανεπιστημια-
κές τους σπουδές. Ακόμη καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, το οικονομικό 
και κοινωνικό υπόβαθρο της οικογένειας επηρεάζει γενικά τα επαγγελ-
ματικά σχέδια των νέων (Falkowski & Falk 1983, Watson & Stead 1994).

Υποστηρίζεται ότι, βασικό στοιχείο για την εισαγωγή ενός νέου στο 
πανεπιστήμιο φαίνεται να είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, το 
οποίο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και το μορφωτικό επίπεδο των παι-
διών, ενώ μικρότερο ρόλο φαίνεται να παίζει το οικονομικό επίπεδο της 
οικογένειας. Παιδιά από οικογένειες με διαφορετικό εισόδημα, αλλά με 
το ίδιο επίπεδο μόρφωσης γονέων παρουσιάζουν παραπλήσια σχολική 
επίδοση (Κασσωτάκης 1988).

Από πολλούς ερευνητές, Έλληνες και ξένους, επισημαίνεται ότι όσο 
υψηλότερο είναι το κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, τόσο 
υψηλότερες είναι οι επαγγελματικές φιλοδοξίες των νέων (Vigod 1972, 
Μπρούσαλης 1977, Dillard & Perrin 1980, Ψαχαρόπουλος & Καζαμίας 1985, 
Farmer 1985, Hannah & Kahn 1989, Vitsilakis & Soroniatis 1995). Ο Vigod 
μάλιστα τονίζει ότι, είναι σπάνιο φαινόμενο να συναντήσουμε ένα έφηβο 
που να φιλοδοξεί να ασκήσει επάγγελμα κατώτερο σε κοινωνικό γόητρο 
από εκείνο των γονέων του.

Άλλοι ειδικοί τονίζουν ότι η κοινωνική τάξη από την οποία προέρχε-
ται ένα παιδί καθορίζει τις επιρροές που θα δεχτεί αλλά και τα κριτήρια 
επιλογής και την επαγγελματική του απόφαση (Miller 1978, Σακκάς 1982, 
Τανακίδης 1983, Φραγκουδάκη 1985, Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη 
1985, Καλογήρου 1986, Μαλικιώση - Λοΐζου 1987).

Ο Human (1956) σε έρευνά του διαπίστωσε ότι, οι επαγγελματικές 
προσδοκίες των εφήβων ποικίλουν ανάλογα με την κοινωνική τους κατα-
γωγή. Δηλαδή, τα παιδιά που ανήκουν στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις 
προτιμούν, συνήθως, επαγγέλματα που μπορούν να τους ικανοποιήσουν 
βαθύτερα προσωπικά ενδιαφέροντα. Αντίθετα, άτομα που προέρχονται 
από τα αγροτικά - εργατικά στρώματα, ενδιαφέρονται για επαγγέλματα 
που τους εξασφαλίζουν καλύτερες αμοιβές και επαγγελματική ασφάλεια.

Σε άλλη έρευνα (Woodbury 1966, στο Kidd et al. 1980) φάνηκε ότι, 
παιδιά που προέρχονταν από υψηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα προ-
τιμούσαν επαγγέλματα που σχετίζονταν με τη Διοίκηση (ηγετικές θέσεις), 
ενώ παιδιά που προέρχονταν από τη μεσαία τάξη, προτιμούσαν στόχους 
που σχετίζονταν με την επαγγελματική σταθεροποίησή τους και γενικά 
την απόδοση στην εργασία τους. Τέλος, παιδιά των κατώτερων κοινωνικά 
τάξεων προτιμούσαν επαγγέλματα που τους παρείχαν οικονομικές απο-
λαβές, ασφάλεια, ποικιλία και δημιουργικότητα στην εργασία τους. 

Οι Hannah και Kahn (1989) σε έρευνά τους, σε μαθητές δύο λυκείων 
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του Καναδά, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, τα κορίτσια με προέλευση 
υψηλού κοινωνικού επιπέδου επιλέγουν επαγγέλματα υψηλού κοινωνικού 
γοήτρου και επαγγέλματα στα οποία κυριαρχούν συνήθως οι άνδρες συ-
χνότερα από ό,τι τα κορίτσια με προέλευση από χαμηλό κοινωνικό επίπεδο. 

Συσχετίζοντας το οικογενειακό εισόδημα με την επίδοση των μαθη-
τών ο Κασσωτάκης (1981α), όπως σημειώθηκε και σε σχέση με το μορ-
φωτικό επίπεδο, διαπίστωσε ότι, όσο υψηλότερο είναι το οικογενειακό ει-
σόδημα τόσο υψηλότεροι είναι και οι μέσοι όροι επίδοσης. Το εισόδημα, 
όμως, βρίσκεται σε άμεση σχέση με το επίπεδο μόρφωσης αλλά και με 
το επάγγελμα των γονέων. Ή υπεροχή στην επίδοση μπορεί να οφείλε-
ται στο υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και όχι στο υψηλότερο εισόδημα. 
Υπάρχουν περιπτώσεις που το εισόδημα είναι υψηλό, ενώ το μορφωτικό 
επίπεδο είναι σχετικά χαμηλό. Σ’ αυτή την περίπτωση, η οικονομική υπε-
ροχή παίζει μερικές φορές σημαντικό ρόλο στην καλύτερη επίδοση των 
μαθητών. Πιθανόν, στις περιπτώσεις των εύπορων γονέων, αλλά χωρίς 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο, η οικονομική υπεροχή τους επιτρέπει να εξα-
σφαλίζουν στα παιδιά τους ιδιαίτερα (ιδιωτικά) μαθήματα, βιβλία, ταξίδια, 
και άλλα μέσα που τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπληρώσουν ό,τι αυ-
τοί δεν μπορούν άμεσα να τους προσφέρουν. Διαπιστώθηκε, ακόμη, ότι 
η επίδοση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με ίδιο περίπου 
οικογενειακό εισόδημα, αυξάνει όσο ανέρχεται το μορφωτικό επίπεδο 
των γονέων. Ή διαπίστωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες 
θέσεις ειδικών του Ο.Ο.Σ.Α. οι οποίοι υποστηρίζουν ότι, αυτό που δια-
φοροποεί την επίδοση στα μαθήματα και γενικότερα στα επαγγελματικά 
σχέδια των νέων, είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και όχι η οικο-
νομική ευχέρεια. Από τις έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, φαίνεται 
ότι, το μορφωτικό επίπεδο είναι ίσως σημαντικότερος παράγοντας για 
την επίδοση στα μαθήματα από ό,τι το οικογενειακό εισόδημα, χωρίς να 
παραγνωρίζεται και ο ρόλος του τελευταίου.

Στις διάφορες έρευνες διαπιστώνεται η υπεροχή της επίδρασης άλλο-
τε του ενός παράγοντα (μορφωτικό επίπεδο γονέων) και άλλοτε η υπερο-
χή της επίδρασης του άλλου παράγοντα (υψηλό οικογενειακό εισόδημα).

Οι Betz και Fitzgerald (1987) υποστηρίζουν ότι η μόρφωση των γονέ-
ων παίζει σημαντικότερο ρόλο απ’ ό,τι το οικονομικό επίπεδο στην επαγ-
γελματική επιλογή των κοριτσιών.

Εξάλλου ο Salili (1979) στο Ιράν παρατήρησε ότι, το κοινωνικοοικονο-
μικό υπόβαθρο της οικογένειας έχει σχέση με τις επαγγελματικές φιλο-
δοξίες των εφήβων. Διαπίστωσε ότι τα κορίτσια που παρακολουθούσαν 
«καλύτερα» σχολεία (λόγω της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης) 
παρουσίαζαν υψηλότερες επαγγελματικές φιλοδοξίες έναντι των άλλων 
κοριτσιών που προέρχονταν από λιγότερο εύπορες οικογένειες.

Αλλά και οι Schiamberg και Chong - Hee Chin (1987) εξέτασαν κατά 
πόσο οι έφηβοι επιτύγχαναν στα επαγγελματικά σχέδιά τους, αν και προ-
έρχονταν από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Τ’ αποτελέσματα έδει-
ξαν ότι, το υπόβαθρο της οικογένειας και η οικονομική άνεσή της είχε 
μεγάλη επιρροή στην εκπαιδευτική επιτυχία και στους επαγγελματικούς 
στόχους των νέων.
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Ο Βάμβουκας (1982) αναφερόμενος στην επιλογή του επαγγέλματος 
του δασκάλου σημειώνει ότι, όσο πιο χαμηλό είναι το κοινωνικοοικονο-
μικό επίπεδο της οικογένειας, τόσο πιο νωρίς οι έφηβοι επιλέγουν το 
επάγγελμα του δασκάλου που θεωρείται χαμηλού κοινωνικού κύρους. 
Και αντίστροφα: όσο πιο υψηλό είναι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της 
οικογένειας τόσο δυσκολότερα και αργότερα παίρνει κανείς την απόφα-
ση να γίνει δάσκαλος. Τα πορίσματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, όταν 
ληφθεί υπόψη το αρκετά ευρύ για το θέμα αυτό δείγμα της έρευνας.

Στα ίδια πορίσματα κατέληξε και ο Πυργιωτάκης (1992), ο οποίος ανα-
φέρει ότι, οι Έλληνες δάσκαλοι προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοι-
κονομικά στρώματα. Συγκεκριμένα το επάγγελμα του δασκάλου στην 
Ελλάδα λειτουργεί ως γέφυρα κοινωνικής ανόδου για τα χαμηλοτέρα 
κοινωνικά στρώματα, ενώ για τα παιδιά των επιστημόνων (γιατρών, δικη-
γόρων, μηχανικών), το επάγγελμα αυτό θα σήμαινε καθοδική κοινωνική 
κινητικότητα, αφού η θέση που θα έπαιρναν στην ιεραρχική κλίμακα με 
την άσκησή του, θα ήταν χαμηλότερη από εκείνη των γονέων τους.

Αλλά και σε άλλες χώρες έχουμε ενδιαφέρουσες σχετικές διαπιστώ-
σεις. Συγκεκριμένα, στην Ουγγαρία και τη Γιουγκοσλαβία ο μέσος όρος 
των βαθμών που παίρνουν τα παιδιά των επιστημόνων, τείνει να ξεπερά-
σει το μέσο επίπεδο βαθμολογίας που έχουν τα παιδιά ειδικευμένων ερ-
γατών και εργατών γης. Φαίνεται, ότι το καλλιεργημένο περιβάλλον της 
οικογένειας ασκεί, τις περισσότερες φορές, ευνοϊκή επίδραση στη μόρ-
φωση των παιδιών και ακόμη ότι, τα εκπαιδευτικά συστήματα όλου του 
κόσμου ευνοούν αυτό το περιβάλλον. Γενικά, έχει επικρατήσει η άποψη 
ότι, το πνευματικό περιβάλλον επιδρά στη σχολική επιτυχία περισσότερο 
από ό,τι η οικονομική κατάσταση (Τομπαΐδης 1982). 

Από άλλους ερευνητές επισημαίνεται και τούτο: Ή χαμηλή κοινωνική 
θέση είναι πιθανό να ενισχύει υποτιμημένες επαγγελματικές επιλογές 
στους εφήβους μέσω στερεότυπων, φραγμών και διακρίσεων (Rojewski 
& Yang 1997).

Αξιοπρόσεκτες ακόμη είναι ορισμένες διαπιστώσεις που αναφέρονται 
σε διαφοροποιήσεις των επιδράσεων των παραπάνω παραγόντων. Πα-
ράγοντες όπως, το φύλο και η εθνικότητα, φαίνεται να διαφοροποιούν 
ακόμη περισσότερο τα πράγματα.

Σύμφωνα με τον Lent και τους συνεργάτες του (1994), η κοινωνικο-
οικονομική θέση της οικογένειας αλλά και η εθνικότητα επηρεάζουν τις 
επαγγελματικές φιλοδοξίες των μαθητών λυκείου, την επαγγελματική 
τους συμπεριφορά αλλά και τη διατήρηση (σταθερότητα) του επαγγέλ-
ματος.

Ο Marjoribanks (1994) στην Αυστραλία ερεύνησε τη σχέση μεταξύ 
εθνικότητας - φύλου - κοινωνικής τάξης και επαγγελματικών προτιμή-
σεων των μαθητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι παραπάνω παράγο-
ντες επηρεάζουν τις προσδοκίες των μαθητών από το σχολείο και από το 
επάγγελμα που τελικά θα ασκήσουν. 

Αλλά και ο Cook με τους συνεργάτες του (1996) ερεύνησαν, σε περιο-
ρισμένο δείγμα μαθητών δημοτικού σχολείου και γυμνασίου, την ανάπτυ-
ξη των επαγγελματικών φιλοδοξιών και προσδοκιών εφήβων της Αμερι-
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κής σε σχέση με το κοινωνικο - οικονομικό τους επίπεδο. Οι μισοί περίπου 
έφηβοι ήταν Αφροαμερικανοί μαθητές, που ζούσαν σε φτωχογειτονιές 
και οι άλλοι μισοί ήταν λευκοί Ευρωπαιοαμερικανοί μαθητές, που ζούσαν 
σε προνομιούχες περιοχές. Ή έρευνα έδειξε ότι οι επαγγελματικές προσ-
δοκίες των εφήβων σχετίζονταν με την κοινωνική τάξη αλλά και την εθνι-
κότητα. Επισημαίνεται, τελικά, ότι, το κοινωνικό υπόβαθρο του εφήβου 
αντανακλάται στο κοινωνικό γόητρο του επαγγέλματος που φιλοδοξεί να 
επιτύχει.

Το κοινωνικο - οικονομικό επίπεδο της οικογένειας έχει άμεση και έμ-
μεση επίδραση στις επαγγελματικές φιλοδοξίες των παιδιών και στο Ισ-
ραήλ. Έτσι αγόρια με υψηλό κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο είναι περισ-
σότερο αισιόδοξα για τις ευκαιρίες τους και περισσότερο σίγουρα για τις 
ικανότητές τους απ’ ό,τι είναι τα αγόρια οικογενειών χαμηλού κοινωνικού 
- οικονομικού επιπέδου. Ή κοινωνική καταγωγή επιδρά στις εκπαιδευτι-
κές-επαγγελματικές φιλοδοξίες των μαθητών. Ή κοινωνική τάξη φαίνε-
ται, μάλιστα, να επηρεάζει τις επαγγελματικές προτιμήσεις των κοριτσιών 
περισσότερο απ’ ό,τι οι νοητικές τους ικανότητες. Αντίθετα τα αγόρια, 
επηρεάζονται περισσότερο από τις νοητικές ικανότητες και τις επιδόσεις 
τους στα μαθήματα παρά από την κοινωνική τους τάξη (Danziger 1983).

Ή σημασία του κοινωνικού – οικονομικού επιπέδου της οικογένειας 
φάνηκε και από έρευνες που έγιναν με κριτήριο το γενικότερο κοινωνικό 
και επαγγελματικό γόητρο των διαφόρων πανεπιστημιακών σπουδών και 
το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο προέλευσης των φοιτητών. Το ποσοστό 
με το οποίο αντιπροσωπεύονται οι διάφορες κατηγορίες επαγγελμάτων 
στις ανώτατες σχολές, διαφέρει σημαντικά. Τα παιδιά των ανώτερων κοι-
νωνικο - επαγγελματικών τάξεων υπερτερούν στις ανώτατες σχολές σε 
σύγκριση με τα παιδιά των εργατών και των αγροτών, τα οποία υπερτε-
ρούν σε σχολές με λιγότερο κοινωνικό γόητρο, με λιγότερες επαγγελμα-
τικές προοπτικές και, συνήθως, λιγότερες οικονομικές απολαβές (Παπάς 
1989). Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων, ένα επάγ-
γελμα χαμηλότερου κύρους συγκριτικά με άλλα, προέρχεται από φτωχά 
κοινωνικά στρώματα (Τζάνη 1996).

Έχει ακόμη παρατηρηθεί σημαντική σχέση ανάμεσα στην κοινωνικοε-
παγγελματική καταγωγή και τη σχολή φοίτησης. Υπάρχει, δηλαδή, ανισό-
τητα στις ευκαιρίες πρόσβασης στις διάφορες σχολές των Α.Ε.Ι. Σε σχο-
λές όπως Ιατρική, Φαρμακευτική, Αρχιτεκτονική και γενικά σε σχολές του 
Πολυτεχνείου, υπερτερούν οι φοιτητές που προέρχονται από ανώτερες 
κοινωνικές τάξεις, ενώ σε σχολές όπως η Γεωπονική, Θεολογική, Πάντει-
ος, υπερτερούν οι φοιτητές κατώτερων κοινωνικών τάξεων (Μεϊμάρης & 
Νικολακόπουλος 1978).

Αξιοπρόσεκτες είναι ακόμη οι διαπιστώσεις που αφορούν τις σπουδές 
των νέων σε σχέση με ποσοστά και κοινωνικά στρώματα. Συγκεκριμένα, 
από τα ανώτερα στρώματα σπουδάζουν πάνω από τα 2/3 των νέων, από 
τα μεσαία στρώματα το 1/4 και μόνο το 1/12 από τα κατώτερα στώματα. 
Ο Γερμανός Καθηγητής της Ψυχολογίας F. Weinert παρατηρεί (Πυργιω-
τάκης 1986, 154) τα εξής: «Οι γονείς από κατώτερο κοινωνικό στρώμα 
σπάνια εξασφαλίζουν στα παιδιά τους σπουδές στο πανεπιστήμιο, ακόμη 
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και όταν αυτά διακρίνονται από υψηλό Δ.Ν. Οι γονείς, αντίθετα, της ανώ-
τερης κοινωνικής τάξης, εξασφαλίζουν στους γιους και τις κόρες τους 
σπουδές στο πανεπιστήμιο και όταν ακόμη δεν διακρίνονται για υψηλή 
νοημοσύνη». Όσο και αν τα τελευταία χρόνια ο δείκτης νοημοσύνης απο-
τελεί ένα συζητήσιμο καθαυτό κριτήριο, τα αναφερόμενα παραπάνω δε-
δομένα έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη σημασία. Άλλωστε οι σχετικές επι-
σημάνσεις είναι πολλαπλές. 

Αναφέρεται μάλιστα ότι, όσο χαμηλότερη είναι η κοινωνική προέλευ-
ση των μαθητών, τόσο χειρότερη είναι η σχολική τους επίδοση και τόσο 
λιγότερες είναι οι πιθανότητες για μακροχρόνιες σπουδές, ακόμα και για 
τα άτομα που έχουν σχετικά καλή επίδοση (Κωστάκος 1983, πβ. Παπα-
κωνσταντίνου 1981). Αυτό φαίνεται να επηρεάζει και τη γνώμη των δα-
σκάλων, που συστήνουν τη γενική ή την τεχνική κατεύθυνση ανάλογα με 
την κοινωνική τάξη, στην οποία ανήκει η οικογένεια του μαθητή και όχι 
ανάλογα με την επίδοσή του (Κωστάκος 1983).

Γενικά, φαίνεται να κυριαρχεί η διαπίστωση ότι, καλύτερες προϋποθέ-
σεις για πανεπιστημιακή εκπαίδευση έχουν τα παιδιά γονέων με ανώτερο 
μορφωτικό επίπεδο και, ακόμη περισσότερο, τα παιδιά που οι γονείς τους 
έχουν και οικονομική άνεση και όχι αυτών που εργάζονται σε χειρωνακτι-
κά επαγγέλματα (Κοντογιαννοπούλου - Πολυδωρίδη 1985, Ψαχαρόπου-
λος - Καζαμίας 1985, Τριλιανός 1988).

Στις παραπάνω απόψεις είναι αναγκαίο να παρατεθεί και μια αντίθετη 
άποψη, αυτή του Saltiel (1988), ο οποίος, μελετώντας τη διαδικασία επι-
λογής επαγγέλματος στις Ή.Π.Α., διαπίστωσε τα εξής: Οι σημαντικότεροι 
παράγοντες, που επηρεάζουν την επαγγελματική επιλογή, είναι το φύλο 
και οι «σημαντικοί άλλοι», ενώ το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο έχει μικρή 
επιρροή στην επιλογή, όπως μικρή επιρροή έχει και η επίδραση από το 
επάγγελμα των γονέων. Σ’ αυτή τη μελέτη το οικογενειακό περιβάλλον δε 
φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό.

Στις έρευνες που αναφέρθηκαν υπάρχει αρκετή σύμπτωση των δια-
πιστώσεων. Συγκεκριμένα: η διαφορετική κοινωνική και οικονομική κα-
τάσταση της οικογένειας επηρεάζει οπωσδήποτε σε μεγάλο βαθμό τις 
επαγγελματικές προτιμήσεις των νέων. Οι επιδράσεις πάντως αυτές βρί-
σκονται σε αξιοπρόσεκτη συνάρτηση με το μορφωτικό επίπεδο των γο-
νέων και με τις σχολικές επιδόσεις των ίδιων των νέων. Αυτά φαίνεται 
να ισχύουν όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και γενικότερα, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις ή διαφοροποιήσεις.

2.2.5.  Το μέγεθος της οικογένειας και η σειρά γέννησης  
των παιδιών

Ή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο μέγεθος της οικογένειας και στις 
επαγγελματικές προτιμήσεις και επιλογές των νέων φαίνεται να είναι στε-
νή. Σ’ αυτό, άλλωστε, το συμπέρασμα έχουν καταλήξει πολλοί ερευνητές 
από τους οποίους παρατίθενται συνοπτικά ορισμένες διαπιστώσεις. 

Ο Bridge και οι συνεργάτες του (1979) διαπίστωσαν ότι, το μέγεθος 
της οικογένειας επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση της αυτοεικόνας 
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και της αυτοαντίληψης του παιδιού, όπως επίσης στη σχολική επίδοσή 
του και στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις του.

Οι παραπάνω θέσεις επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα έρευνας 
που διεξήχθη στη Γαλλία και έδειξε ότι το ποσοστό των παιδιών από γο-
νείς εργάτες που φοιτούσαν στο λύκειο ήταν 20%. Αν όμως τα παιδιά 
ανήκαν σε πολυμελείς οικογένειες, το ποσοστό αυτό μειωνόταν στο 10%. 
Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται σ’ όλες τις κοινωνικές τάξεις, αλλά περι-
ορίζεται κάπως στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Στις μεγάλες οικογέ-
νειες τα προβλήματα και οι ανάγκες των παιδιών συχνά παραμελούνται. 
Ο χρόνος που αφιερώνεται στην ανατροφή κάθε παιδιού είναι λιγοστός, 
με αποτέλεσμα, θέματα, όπως αυτό της επαγγελματικής επιλογής, να θε-
ωρούνται ως δευτερεύοντα (Τομπαΐδης 1982, πβ. και Musgrave 1968).

Ο αριθμός των μελών της οικογένειας επηρεάζει τους εφήβους στο 
αν θα επιδιώξουν ή όχι ανώτερες σπουδές: Όσο αυξάνεται ο αριθμός 
των αδελφών/μελών, τόσο μειώνεται το ποσοστό των μαθητών που θα 
επιδιώξουν συνέχιση σπουδών. Φαίνεται ότι, όσο πιο πολυμελής είναι μια 
οικογένεια, τόσο οι ανασταλτικοί παράγοντες αυξάνονται με αποτέλεσμα 
να αποθαρρύνεται ή και να εμποδίζεται ο μαθητής για συνέχιση σπουδών 
(Μυλωνάς 1981, Μάνδαλος 1982, Δημητρόπουλος κ.ά. 1994).

Στις πολυμελείς οικογένειες με γονείς χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέ-
δου και με χαμηλό εισόδημα, εξαιτίας της επαγγελματικής τους απασχό-
λησης και της εργασιακής τους κατάστασης, είναι πιθανότερο να δημι-
ουργούνται προϋποθέσεις, τέτοιες ώστε τα παιδιά αυτά να κινδυνεύουν 
πολύ περισσότερο να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους ή ακόμα και το 
σχολείο (Βουϊδάσκης 1996).

Όταν, όμως, η οικογένεια είναι μικρή, τα παιδιά έχουν καλύτερη επίδο-
ση και καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, γιατί, είναι προ-
φανές ότι, οι γονείς διαθέτουν γι’ αυτά περισσότερο χρόνο, ενδιαφέρον 
και προσοχή αλλά και οικονομικές δυνατότητες (Τσολακίδου 1997).

Τα πλεονεκτήματα που έχουν τα παιδιά στις μικρές οικογένειες φαίνε-
ται να μην περιορίζονται μόνο στα παραπάνω. Επεκτείνονται και σε ουσι-
αστικότερα και ανώτερα κίνητρα. Στις μικρές οικογένειες οι γονείς είναι 
πιο φιλόδοξοι για τους εαυτούς τους και για τα παιδιά τους. Ασχολούνται 
μαζί τους περισσότερο, παρακολουθούν τη σχολική επίδοσή τους και γε-
νικότερα ενδιαφέρονται περισσότερο για την επαγγελματική σταδιοδρο-
μία τους (Χριστομάνος 1982, Κοντογιαννοπούλου – Πολυδωρίδη 1995).

Υπάρχει όμως, και η αντίθετη άποψη. Ή Λαμπίρη - Δημάκη (1974) κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι, το μέγεθος της οικογένειας δεν μπορεί να θε-
ωρηθεί ανασταλτικός παράγοντας στην επιδίωξη ανώτατων σπουδών των 
εφήβων. Υποστηρίζει, δηλαδή, ότι υπάρχουν νέοι που, αν και προέρχονται 
από πολυμελείς και μη προνομιούχες οικογένειες, λόγω της εξαιρετικής 
τους ευφυΐας και των ισχυρών φιλοδοξιών τους επιτυγχάνουν στις πανε-
πιστημιακές σπουδές τους και κατορθώνουν να διαπρέψουν στον κόσμο 
του πνεύματος (πβ. και Ν. Γ. Παπαδόπουλος 1980). Το «κατόρθωμά» τους 
αυτό βέβαια μπορεί να συσχετιστεί με καταβολή ιδιαίτερου κόπου και με 
αυξημένη ταλαιπωρία τους, όταν λάβουμε υπόψη την περίπτωση της πα-
ράλληλης με τις σπουδές εργασίας ορισμένων ή και πολλών από αυτούς.
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Ένας άλλος παράγοντας που έχει σχέση με τις επαγγελματικές επι-
λογές των παιδιών είναι η σειρά γέννησής τους. Επισημαίνεται ότι, το 
πρωτότοκο παιδί έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχει στις σπουδές 
του απ’ ό,τι τα νεότερα αδέλφια του. Οι πιθανότητες αυτές αυξάνουν όσο 
κατεβαίνουμε την κλίμακα της κοινωνικής ιεραρχίας, με αποτέλεσμα να 
επιδιώκεται η μόρφωση ενός παιδιού, κυρίως του πρωτότοκου (Douglas 
1968). Στο σημείο αυτό, όμως, θα χρειαζόταν για την Ελλάδα μια ιδιαί-
τερη έρευνα, γιατί δε φαίνεται να είναι λίγες οι περιπτώσεις που από 
τις πολυμελείς οικογένειες σπουδάζουν τα τελευταία ή το τελευταίο παι-
δί, ενισχυόμενο συνήθως οικονομικά από τα μεγαλύτερα αδέλφια που 
έχουν μπει άμεσα στην επαγγελματική ζωή.

Πάντως για φοιτητές της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, έρευνα του Βα-
λαώρα (1969), κατέδειξε ότι, οι φοιτητές αυτοί προέρχονταν κυρίως από 
ολιγομελείς οικογένειες και ήταν τα πρώτα σε σειρά γέννησης παιδιά.

Για τα πρωτότοκα μάλιστα παιδιά, έχει ακόμη διαπιστωθεί ότι, προτι-
μούν επαγγέλματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο να «ασκεί 
εξουσία», να διευθύνει και να παίρνει σημαντικές αποφάσεις (Fisher et al. 
1968).

Ένας άλλος παράγοντας, που φαίνεται να παίζει ρόλο στην επαγγελμα-
τική επιλογή του ατόμου, είναι το φύλο του σε σχέση με το φύλο των αδελ-
φών του. «Γενικά, παραδοσιακά «ανδρικά» επαγγελματικά διαφέροντα 
παρατηρούνται συχνότερα στις ανδρικές δυάδες (δηλαδή, σε οικογένειες 
με δύο αγόρια). Ομοίως, εμφανίζεται μια τάση για τα κορίτσια, σε όλες τις 
θηλυκές δυάδες (δηλαδή σε οικογένειες με δύο κορίτσια), να σημειώνουν 
υψηλότερους βαθμούς σε πρότυπα διαφερόντων που συνδέονται με πα-
ραδοσιακά «γυναικεία» επαγγέλματα» (Γεωργούσης 1995, 40).

Οι παραπάνω ερευνητικές διαπιστώσεις συμπίπτουν, σχεδόν όλες, στο 
ότι, οι πολυμελείς οικογένειες έχουν περισσότερους ανασταλτικούς πα-
ράγοντες ως προς τις σπουδές των παιδιών. Στις ολιγομελείς οικογένειες 
διαπιστώνεται ότι, ευνοείται το πρωτότοκο παιδί σε ό,τι αφορά σπουδές 
και μάλιστα σε ανώτερα και αναγνωρισμένα παραδοσιακά επαγγέλματα. 
Αξιοπρόσεκτη είναι η διαπίστωση που αφορά οικογένειες με δυο παιδιά 
του ίδιου φύλου, όπου φαίνεται το ένα να ακολουθεί το άλλο στην ίδια 
κατεύθυνση και μάλιστα σε παραδοσιακά αντίστοιχα προς το άλλο φύλο 
επαγγέλματα.

2.3.  Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και κίνητρα 
στην επιλογή επαγγέλματος

Εκτός από τους οικογενειακούς παράγοντες και τους παράγοντες που 
σχετίζονται με το εκπαιδευτικό σύστημα στην επιλογή του επαγγέλματος 
οι λεγόμενοι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως τόπος διαμονής, 
κοινωνικό γόητρο, απολαβές κ.λπ. ασκούν, επίσης, όχι μικρή επίδραση. 
Έτσι έχει σημασία να εξεταστεί η επίδρασή τους αναλυτικότερα στα πα-
ρακάτω.
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2.3.1. Τόπος διαμονής
Ο τόπος διαμονής, ενδεικτικός πολλές φορές και της κοινωνικοοικονο-
μικής θέσης της οικογένειας, αποτελεί συχνά σημαντικό παράγοντα με 
μεγάλη επίδραση στην επαγγελματική επιλογή του εφήβου. Καθορίζει τις 
εκπαιδευτικές - επαγγελματικές ευκαιρίες που δίνονται στον έφηβο, άλ-
λοτε με άνοιγμα σε πληθώρα εκπαιδευτικών - επαγγελματικών επιλογών 
και άλλοτε με περιορισμό αυτών στο ελάχιστο.

Οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες, που προσφέρονται στα παιδιά που προ-
έρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, διαφοροποιούνται 
σημαντικά. Οι σοβαρότερες διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των νέων 
που ζουν σε αστικά κέντρα από τη μια μεριά και σε αγροτικές περιοχές 
από την άλλη. Ή διαφοροποίηση των ευκαιριών αυτών έχει μειωθεί ση-
μαντικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των μέτρων ενίσχυσης της υπαί-
θρου, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές, όταν οι πόλεις και 
η ύπαιθρος εξετάζονται ως επιμέρους ολότητες. Τα παιδιά που ζουν σε 
απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές, εμφανίζουν μικρότε-
ρες επιδόσεις και φτάνουν σε μικρότερα ποσοστά στα ανώτερα και ανώ-
τατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Δημητρόπουλος κ.ά. 1994, Τομπαΐδης 1982, 
στηριζόμενος σε γαλλική έρευνα).

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από αρκετές εμπειρικές έρευνες που 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο τόπος διαμονής των μαθητών επηρε-
άζει θετικά ή αρνητικά τη μαθητική τους κατάσταση (το ποσοστό σχολι-
κής φοίτησης καθώς και το πνευματικό τους επίπεδο), (Τομπαΐδης 1982). 
Συγκεκριμένα: Οι Middleton και Grigg (1959) ερεύνησαν κατά πόσο ο 
τόπος διαμονής και φοίτησης των μαθητών επηρεάζει τις εκπαιδευτικές - 
επαγγελματικές τους φιλοδοξίες και διαπίστωσαν ότι τα παιδιά της πόλης 
είχαν υψηλότερες επιδιώξεις. Αυτό, όμως, ίσχυε μόνο για τα αγόρια και 
όχι για τα κορίτσια, για τα οποία δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφο-
ροποίηση. Αναφέρεται μάλιστα ότι, από τα παιδιά που ζούσαν σε αγροτι-
κές περιοχές, 64% επιθυμούσε να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο, ενώ από τα 
παιδιά που ζούσαν σε πόλη, την επιθυμία αυτή παρουσίαζε το 77%.

Έρευνα σε ομάδα μαθητών που ζούσαν στα Αππαλάχια (οροσειρά της 
Β. Αμερικής) και μιας άλλης ομάδας μαθητών που είχαν μεταναστεύσει 
στο Οχάιο της Αμερικής κατέληξε στα εξής πορίσματα: Οι έφηβοι που 
ζουν σε πόλεις αποκτούν μεγαλύτερες εκπαιδευτικές και επαγγελματι-
κές φιλοδοξίες από τους εφήβους που ζουν σε χωριά και έρχονται σε 
επαφή με αγροτικά κυρίως επαγγέλματα. Αυτό οφειλόταν στην έλλειψη 
πληροφοριών και ευκαιριών παρά στην έλλειψη ικανοτήτων (Steving & 
Whilling 1967).

Οι μαθητές από τις μεγαλύτερες πόλεις φαίνεται να παίρνουν κατά 
μέσο όρο καλύτερους βαθμούς από εκείνους που μένουν σε χωριά, ιδι-
αίτερα στα μαθήματα θετικών επιστημών που οδηγούν στις ανώτατες 
σχολές και σε επαγγέλματα με μεγαλύτερο κοινωνικό κύρος. Αυτές οι 
διαφορές επίδοσης παρουσιάζονται αργότερα και στις εισαγωγικές εξε-
τάσεις, όπου οι υποψήφιοι, για παράδειγμα από την Αθήνα, έχουν μεγα-
λύτερη, αναλογικά, επιτυχία (Κασσωτάκης 1979). 
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Έχει αποδειχθεί ακόμη ότι, η αστική συγκέντρωση ευνοεί τη σχολική 
φοίτηση και τη σχολική επιτυχία. Τα παιδιά της υπαίθρου βρίσκονται σε 
ορισμένες περιπτώσεις σε μειονεκτική θέση, σε σχέση με τα παιδιά των 
πόλεων, αφού, πολλές φορές, πρέπει να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις 
για να φτάσουν στο σχολείο τους. Το χαμηλό, επίσης, πολιτιστικό επίπεδο 
βάζει σε μειονεκτική θέση τα παιδιά των αγροτικών περιοχών (Σκαύδη, 
Ρουσσέας, Τέττερη 1989).

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι τα παιδιά της υπαίθρου αποθαρρύνονται να 
επιδιώξουν ανώτερες σπουδές και τα ποσοστά παρακολούθησης ακόμη 
και σχολείων ΤΕΕ είναι μικρότερα. Βρέθηκε, μάλιστα, ότι η απόσταση του 
τόπου διαμονής από το σχολείο φοίτησης παίζει καθοριστικό ρόλο στο 
ποσοστό φοίτησης καθώς και ότι το σχολείο λειτουργεί ως θεσμός έτσι 
που άμεσα ή έμμεσα αποκλείει τα παιδιά των αγροτικών περιοχών από 
ευκαιρίες ανώτερων σπουδών (Μυλωνάς 1982).

Αλλά και από άλλη έρευνα προέκυψε ότι, τα παιδιά της επαρχίας εν-
θαρρύνονταν, γενικά, λιγότερο για συνέχιση σπουδών. Μάλιστα, διαπι-
στώθηκε ότι, οι μητέρες τους συμφωνούσαν περισσότερο στη συνέχιση 
ανώτερων σπουδών από ό,τι οι πατέρες (Δημητρόπουλος κ.ά. 1994).

Υποστηρίζεται, ακόμη, (Δημητρόπουλος και συν. 1994), ότι η περιοχή 
διαμονής των μαθητών, σχετίζεται άμεσα όχι μόνο με την επιλογή επαγ-
γέλματος γενικά, αλλά και με την επιλογή ορισμένης κατεύθυνσης ή με 
την επιλογή σχολής. Φαίνεται ότι, τα παιδιά μερικών περιοχών τείνουν 
να επιλέγουν σχολές διαφορετικές από τα παιδιά άλλων περιοχών. Για 
παράδειγμα, τα παιδιά του κέντρου επιλέγουν πιο γνωστές σχολές απ’ 
ό,τι εκείνα άλλων περιοχών, τα οποία προτιμούν σχολές που οδηγούν σε 
«σίγουρα» επαγγέλματα. 

Αλλά και η Λαμπίρη - Δημάκη (1974) σε έρευνά της διαπίστωσε ότι, οι 
κάτοικοι όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας δεν αντιπρο-
σωπεύονται ισομερώς στο φοιτητικό πληθυσμό. Πρόκειται για ανισότητα 
η οποία ευνοεί τους κατοίκους των Αθηνών και των μεγάλων πόλεων. Ση-
μειώνεται μάλιστα ότι, το ποσοστό συμμετοχής στο φοιτητικό πληθυσμό 
από την περιοχή της Πρωτεύουσας ήταν περίπου διπλάσιο σε σχέση με 
τον ολικό Μ.Ο. της Ελλάδας (Τσιμπούκης 1977).

Επισημαίνεται επιπλέον ότι, η λιγότερο ευνοημένη περιοχή στο πο-
σοστό συμμετοχής στην εκπαίδευση είναι η περιοχή της Θράκης (Ήλιού 
1976), πράγμα όμως που όσο αφορά τις ανώτερες και ανώτατες σπου-
δές, έχει πιθανόν στο μεταξύ αλλάξει για την περιοχή αυτή με την ίδρυση 
αντίστοιχων σχολών στις πόλεις της Θράκης.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις όμως παρουσιάζουν χρονική συνέχεια, 
αφού οι φοιτητές από τις αγροτικές περιοχές σπουδάζουν κυρίως στις 
παιδαγωγικές ακαδημίες και στις πολιτικές και οικονομικές επιστήμες, 
ενώ οι φοιτητές από αστικές περιοχές προτιμούν επαγγέλματα υψηλότε-
ρου κύρους (Κιντής 1980).

Μάλιστα η Kostaki (1990), με βάση έρευνά της στην Ελλάδα, επιση-
μαίνει μια έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα στις αστικές και αγροτικές 
περιοχές. Το αστικό περιβάλλον της Αθήνας παρουσιάζει πλουσιότερη 
δομή επαγγελματικών προτύπων (μοντέλων), ενώ οι αγροτικές περιο-
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χές και οι μικρές πόλεις είναι λιγότερο σύνθετες στην αγορά εργασίας. 
Επαγγέλματα, όπως αυτά του δημοσίου υπαλλήλου και του οικονομολό-
γου, ελκύουν περισσότερο τους Αθηναίους μαθητές. Από τους εφήβους 
που θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, 85,4% ζουν στην Αθήνα και 
από εκείνους που θέλουν να σπουδάσουν οικονομικά, 80,9% ζουν επίσης 
στην Αθήνα. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού προτιμάται περισσότερο 
από εφήβους όλης της χώρας εκτός της πρωτεύουσας, ενώ η εργασία 
γραφείου προτιμάται από τους Αθηναίους εφήβους.

Αλλά και σε άλλες χώρες παρουσιάζονται παρόμοιες συσχετίσεις. Συ-
γκεκριμένα στην Ιαπωνία, οι μαθητές σχολείων αγροτικών περιοχών δεν 
έχουν την ίδια επιτυχία στις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αλλά 
ούτε και στις ευκαιρίες εργασίας, που έχουν οι συνομήλικοί τους στις με-
γάλες πόλεις της χώρας (Okano 1995).

Οι Poole, Fox και Omodei (1991), με έρευνά τους στην Αυστραλία, δι-
απίστωσαν ότι, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις εφήβους αλλά και σε 
γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν σε αγροτικές και αστικές περι-
οχές σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές αξίες και τον αντίστοιχο προσα-
νατολισμό.

Επισημαίνεται ακόμη (Falkowski & Falk 1983) ότι, η αγροτική καταγωγή 
είναι περισσότερο πιθανό να προσανατολίζει τις εφήβους στο σπίτι και 
στην οικογένεια, παρά σ’ ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και μάλιστα υψη-
λού κύρους. Γενικά βρέθηκε ότι, οι περισσότερες γυναίκες από αγροτικές 
περιοχές παρουσιάζονται περισσότερο κοντά σε οικογενειακές αξίες από 
ό,τι οι γυναίκες που ζουν σε αστικό περιβάλλον.

Σε σχέση με τα παραπάνω, θα πρέπει να σημειωθούν συνοπτικά τα 
εξής: Με την ιδιαίτερη και ραγδαία ανάπτυξη, όχι μόνο της συγκοινωνί-
ας αλλά κυρίως της επικοινωνίας (πβ. τη χρήση τηλεόρασης κ.λπ.), κατά 
τα τελευταία χρόνια, οι παρατηρούμενες μέχρι τώρα διαφοροποιημένες 
επιδράσεις του τόπου διαμονής στην επίδοση και στις επαγγελματικές 
προοπτικές θα πρέπει να έχουν σε κάποιο μικρό, ή και μεγάλο βαθμό, 
μειωθεί.

2.3.2. Κοινωνικό γόητρο του επαγγέλματος
Ή κοινωνική αναγνώριση και η αίγλη κάποιων επαγγελμάτων αποτελούν 
συχνά κριτήριο για την επιλογή συγκεκριμένης επαγγελματικής κατεύ-
θυνσης. Ή κοινωνία, γενικά, φαίνεται να δίνει αξία σε ορισμένα επαγγέλ-
ματα, ενώ κάποια άλλα τα θεωρεί υποδεέστερα. Έτσι, η επαγγελματική 
επιλογή ενός νέου πολλές φορές δεν είναι αποτέλεσμα των πραγματι-
κών επιθυμιών του ή των αναγκών μιας κοινωνίας, αλλά του υψηλού γο-
ήτρου με το οποίο περιβάλλονται ορισμένα επαγγέλματα.

Οι έφηβοι συνήθως τείνουν να επιλέγουν επαγγέλματα που έχουν 
κύρος και μέσα από αυτά επιδιώκουν κοινωνική άνοδο. Ή άνοδος αυτή 
είναι συνυφασμένη με την εκπαιδευτική - επαγγελματική κατάρτιση του 
ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος που θέλει να ασκήσει ένα επάγγελμα 
με κύρος, πρέπει να σπουδάσει. Στην ελληνική κοινωνία, μάλιστα, υπάρχει 
ένα σύστημα αξιών σύμφωνα με το οποίο, «την καλή κοινωνική θέση την 
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εξασφαλίζει το καλό επάγγελμα, και το καλό επάγγελμα το κατοχυρώνει 
η καλή εκπαίδευση, που είναι η πανεπιστημιακή. Το καλό επάγγελμα είναι 
το άνετο, το καλοπληρωμένο, το σταθερό, το μη χειρωνακτικό, προπάντων 
το επάγγελμα που απολαμβάνει υψηλότερο κοινωνικό γόητρο. Αυτό το 
γόητρο δεν συναρτάται μόνο και τόσο με τους οικονομικούς όρους που 
εξασφαλίζει ένα επάγγελμα όσο με το επίπεδο εκπαίδευσης που προαπαι-
τεί» (Κασιμάτη 1988, 129 πβ. και Τέττερη 1992). Είναι γνωστό ότι, οι από-
φοιτοι της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, και μάλιστα της ανώ-
τερης, κερδίζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, πολύ περισσότερα χρήματα 
από ό,τι ορισμένοι απόφοιτοι της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο παράγοντας, 
όμως, κέρδος ή χρήμα δεν παίζει εδώ απόλυτο ρόλο, γιατί η πανεπιστημι-
ακή βαθμίδα εκπαίδευσης περιβάλλεται αυτόματα με γόητρο και αποτελεί 
όραμα τόσο των νέων όσο και των γονέων για την επαγγελματική αποκα-
τάσταση των παιδιών τους (Ψαχαρόπουλος, Καζαμίας 1985).

Στην ελληνική πραγματικότητα η επιθυμία των γονέων να «καμαρώ-
σουν» τα παιδιά τους επαγγελματικά επιτυχημένα μέσα από τα παραδο-
σιακά καταξιωμένα κοινωνικά επαγγέλματα, π.χ. του γιατρού, του δικηγό-
ρου κ.λπ., είναι φανερή (Μουστάκα & Κασιμάτη 1984).

Πέρα, όμως, από το αυτονόητο κύρος ορισμένων επαγγελμάτων, όπως 
τα μόλις μνημονευθέντα, το γόητρο ενός επαγγέλματος σχετίζεται γενι-
κότερα με την απόκτηση τίτλου αντίστοιχων σπουδών. Από εμπειρικές 
ερευνητικές διαπιστώσεις επισημαίνεται ότι, τόσο οι γονείς όσο και οι 
μαθητές και φοιτητές εκτιμούν ότι καταξιώνονται στον οικογενειακό και 
κοινωνικό τους περίγυρο με την απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου (Γε-
ώργας, Μπεζεβέγκης, Γιαννίτσας 1992).

Έτσι, η τάση για ανώτατη εκπαίδευση είναι έντονη και είναι κατανοη-
τό, γιατί οι μαθητές στη χώρα μας, επιδιώκουν να εισαχθούν στις ανώ-
τερες και ανώτατες σχολές. Όμως συχνά, τόσο οι ίδιοι όσο και οι γονείς, 
δεν μπορούν να διακρίνουν τις πραγματικές δυνατότητές τους, τις κλί-
σεις και ικανότητές τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να κατευθύνονται 
σε εκείνη την επαγγελματική προτίμηση που θα φέρει κοινωνική κατα-
ξίωση, αποδοχή και άνοδο στους ίδιους αλλά και στις οικογένειές τους. 
Πρόκειται για φαινόμενο που παρατηρείται όχι μόνο στα χαμηλά αλλά 
και στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Έτσι, από τη μια μεριά, έχουμε 
τις προσδοκίες γονέων κατώτερων κοινωνικά στρωμάτων, που επιθυ-
μούν να ανέλθουν κοινωνικά, και από την άλλη, την επιδίωξη γονέων 
ανώτερων κοινωνικά στρωμάτων να διατηρήσουν τα «κεκτημένα προ-
νόμια» (Βρετάκου 1990).

Σε πρόσφατη έρευνα (Γκαρή, Χριστακοπούλου, Μυλωνά 1996), σε 
τελειόφοιτους λυκείου, τόσο από την Αθήνα όσο και από την επαρχία, 
βρέθηκε ότι, οι μαθητές θέλουν να προχωρήσουν στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση και υπολογίζουν ότι μια πιθανή αποτυχία, θα απογοητεύσει τους 
γονείς τους, οι οποίοι θα τους παροτρύνουν να ξαναπροσπαθήσουν. Τα 
περισσότερα από τα ευρήματα αυτής της έρευνας αντικατοπτρίζουν την 
πραγματικότητα που επικρατεί στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια. 

Από έρευνα του Δημητρόπουλου και των συνεργατών του (1994) προ-
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έκυψε ότι, οι περισσότεροι μαθητές (84,3%) επιθυμούν να συνεχίσουν 
σπουδές μετά το λύκειο σε κάποιο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., πράγμα το οποίο φα-
νερώνει την έντονη επιθυμία τους να αποκτήσουν ένα τίτλο σπουδών 
κοινωνικά καταξιωμένων. Παρόμοια είναι και η διαπίστωση της Βιτσιλά-
κη – Σορωνιάτη ότι, η πλειοψηφία των τελειοφοίτων της Δωδεκανήσου 
επιθυμεί να σπουδάσει μετά το λύκειο σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού ή 
εξωτερικού. Τονίζεται, χαρακτηριστικά, ότι οι έφηβοι προσανατολίζονται 
προς τα επιστημονικά και ελεύθερα επαγγέλματα και ότι διακατέχονται 
από τη γνωστή νεοελληνική και αναπαραγόμενη από τις κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές δομές «μορφωσιολατρεία» (1995, 17).

Στα πλαίσια της διδακτορικής της διατριβής, η Γκαρή (1992) μελέτησε 
τις αξίες και τις στάσεις των μαθητών σχετικά με τους εκπαιδευτικούς 
θεσμούς και με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους αποφάσεις. 
Διαπίστωσε, όσον αφορά τις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ότι 
68% των μαθητών του λυκείου θέλουν «πάρα πολύ» έως «πολύ» να σπου-
δάσουν, ενώ 7,3% τοποθετούνται στην κατηγορία «λίγο», και μόνο 7,3% 
δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία επιθυμία για σπουδές. 

Ή σημασία των σπουδών και της μόρφωσης φαίνεται να υποστηρίζεται 
σταθερά και αδιαφοροποίητα. Όλες μάλιστα οι εμπειρικές έρευνες των 
παλαιότερων αλλά και των τελευταίων ετών για τις επαγγελματικές επι-
θυμίες των νέων δείχνουν, ότι προτιμώνται επαγγέλματα που θεωρούνται 
προνομιακά και συγκεκριμένα ακαδημαϊκά επαγγέλματα. Ας δούμε πρώ-
τα τις σχετικές διαπιστώσεις σε μερικές παλαιότερες έρευνες.

Στην έρευνα της Παρασκευά (1954) οι έφηβοι προτιμούσαν επαγγέλ-
ματα με παραδοσιακή αίγλη, όπως αυτό του γιατρού, μηχανικού, δικηγό-
ρου και ακόμη του δημοσίου υπαλλήλου. 

Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και ο Σακελλαρίου (1957), με 
έρευνά του σε 2.000 εφήβους, οι οποίοι προτιμούσαν το επάγγελμα του 
μηχανικού, του γιατρού και του γεωπόνου, και στη συνέχεια ακολουθού-
σαν επαγγέλματα, όπως του αεροπόρου, του εμπόρου, του καθηγητή κ.λπ.

Ανάλογη εμπειρική έρευνα της Στριφτού - Κριαρά (1964) σε 174 μα-
θητές γυμνασίου της Θεσσαλονίκης και της Κατερίνης, έδειξε ότι οι 168 
μαθητές επιδίωκαν ανώτατες σπουδές και μόνο 6 μαθητές ήθελαν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μέση επαγγελματική σχολή. 

Μεταγενέστερες έρευνες δείχνουν πάλι προτίμηση των νέων στα κα-
θιερωμένα και με υψηλό κύρος επαγγέλματα, με ανοδική τάση του μηχα-
νικού και σημαντική επίδραση των γονέων στις επαγγελματικές επιλογές 
των παιδιών. Παρά τις σημαντικές κοινωνικο - οικονομικές μεταβολές που 
έγιναν τα τελευταία χρόνια και την εμφάνιση νέων επαγγελμάτων, οι μα-
θητές επιθυμούν επαγγέλματα που έχουν κορεστεί. Είναι φανερό ότι, το 
κοινωνικό γόητρο κάποιων επαγγελμάτων ασκεί μεγάλη επιρροή στις προ-
τιμήσεις των εφήβων (Κιτσαράς 1967, Κασσωτάκης 1979, Zikopoulos 1982).

Παρόμοιες τάσεις εμφανίζονται και σε έρευνα, με ερωτηματολόγιο 
που δόθηκε σε μαθητές της Ε΄ τάξης του δημοτικού, στην περιοχή της 
Αττικής. Συγκεκριμένα, 73% των μαθητών δήλωσαν ότι επιθυμούν να συ-
νεχίσουν σπουδές στο πανεπιστήμιο, 3% προσανατολίζονταν σε τεχνικά 
επαγγέλματα, 17% ήταν αναποφάσιστοι και μόνο 7% σκέπτονταν να ακο-



98

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

λουθήσουν απλά υπαλληλικά επαγγέλματα, όπως αστυνομικός, αισθητι-
κός κ.λπ. (Φλουρής, Μαντζάνας, Σπυριδάκης 1981).

Ή έντονη ζήτηση για πανεπιστημιακές σπουδές διαπιστώνεται και σε 
άλλη έρευνα (Παπάς 1989). Περίπου 80% των μαθητών λυκείου επιθυμούν 
πανεπιστημιακές σπουδές και μάλιστα 76% των τελειόφοιτων ευελπιστούν 
ότι θα εκπληρώσουν την επιθυμία τους αυτή. Και εδώ διαπιστώνεται ότι η 
ελληνική οικογένεια παρακινεί τον έφηβο να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο 
τόσο για τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη όσο και για την κοινωνική 
άνοδο και αίγλη που προσφέρουν οι πανεπιστημιακές σπουδές. 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι, παιδιά και γονείς προτιμούν επαγγέλματα 
υψηλού κύρους, ενώ υποτιμούν τα χειρωνακτικά επαγγέλματα. Αυτό μά-
λιστα έχει ιδιαίτερη σημασία, αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι, το 
άτομο που ασχολείται με χειρωνακτικές εργασίες συμμετέχει από την 
ηλικία των δώδεκα (12) χρόνων στην παραγωγή, ενώ αυτός που σπουδά-
ζει, καθυστερεί δέκα (10) και παραπάνω χρόνια για να μπει στην αγορά 
εργασίας (Κοτσιά 1981, πβ. και Πάντα 1988).

Σχετικά με την επιθυμία των γονέων να αποκτήσουν τα παιδιά τους 
πανεπιστημιακό πτυχίο ο Πεπελίδης (1990), υποστηρίζει ότι αυτό δε σχε-
τίζεται με την επιθυμία τους για μόρφωση, αλλά για «υπαλληλοποίησή» 
τους. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η «υπαλληλοποίηση» αυτή αποτε-
λεί για τη χώρα μας ένα επιπλέον πρόβλημα στον επαγγελματικό προ-
σανατολισμό των νέων που βρίσκεται σε συνάρτηση με την οικονομική 
κατάσταση της χώρας αλλά και με τη νοοτροπία που επικρατεί. 

Ενδιαφέρουσες είναι και οι ερευνητικές διαπιστώσεις των Μουστάκα 
και Κασιμάτη (1984). Με βασικό ερώτημα προς τους γονείς, «ποιο επάγ-
γελμα θα θέλατε ν’ ακολουθήσουν τα παιδιά σας», αναφέρουν ότι σχε-
δόν 70% των γονέων δήλωσε επαγγέλματα που προϋποθέτουν ανώτατη 
εκπαίδευση. Μεγαλύτερη προτίμηση συγκέντρωσαν τα επαγγέλματα που 
προϋποθέτουν πτυχίο πολυτεχνείου, ενώ σε δεύτερη σειρά έρχεται το 
επάγγελμα του γιατρού και τελευταία τα επαγγέλματα των οικονομολό-
γων και των λογιστών. Αυτό φανερώνει ότι, το γόητρο του παραδοσιακού 
επαγγέλματος του γιατρού και η οικονομική σταθερότητα των επαγγελ-
μάτων του πολυτεχνικού κύκλου, είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των 
νεότερων οικονομικών επαγγελμάτων. Τα γεωργικά επαγγέλματα δεν 
αναφέρονται καθόλου, ενώ οι υπάλληλοι, οι έμποροι, οι πωλητές, οι τε-
χνίτες και οι εργάτες συγκεντρώνουν μικρές συχνότητες.

Γενικά, από την πλευρά των γονέων έχουμε αρκετές ενδείξεις για 
προσδοκίες ανοδικής επαγγελματικής μετακίνησης των παιδιών τους. Οι 
γονείς βλέπουν τα παιδιά τους σαν προέκταση του δικού τους «εγώ» και 
η επαγγελματική επιτυχία των παιδιών σχετίζεται άμεσα με την ικανοποί-
ηση και αυτών των ίδιων των γονέων, αφού θα βελτιώσει και τη δική τους 
«αυτοεικόνα» και θα ενισχύσει το κύρος της οικογένειάς τους (Χριστομά-
νος 1982, Μουστάκα & Κασιμάτη 1984).

Παρόμοια αποτελέσματα με αυτά των παραπάνω ερευνών έδειξαν 
και άλλες έρευνες. Συγκεκριμένα: Ή έρευνα του Flouri και των συνεργα-
τών του (1990), σε Έλληνες μαθητές του εξωτερικού (Γαλλία, Γερμανία, 
Αίγυπτο), αναφερόταν στην εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και στις 
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επαγγελματικές φιλοδοξίες τους. Οι περισσότεροι από αυτούς δήλω-
σαν ότι είχαν σκεφτεί το μελλοντικό τους επάγγελμα σε συνάρτηση με 
επαγγέλματα υψηλού κύρους και μάλιστα προτιμούσαν όσα ανήκαν σε 
υψηλότερες κατηγορίες κοινωνικής και επαγγελματικής ιεραρχίας. Όλοι 
οι έφηβοι, ανεξάρτητα από τον τρόπο που αυτοί έβλεπαν τους εαυτούς 
τους, δήλωναν επαγγελματικές επιλογές, που θα τους βοηθούσαν να δι-
ατηρήσουν την αυτοεικόνα τους ή ακόμα και να τη βελτιώσουν. Μάλιστα 
το κοινωνικό γόητρο ήταν όχι απλώς σημαντικό γι’ αυτούς αλλά παρουσι-
αζόταν να μεγαλώνει σε συνάρτηση με το βαθμό της αυτοεικόνας.

Στο μεταξύ, και κυρίως από τη δεκαετία του ’90, είναι φανερή κάποια 
διαφοροποίηση στις επαγγελματικές προτιμήσεις των νέων και κυρίως 
ως προς τα εκπαιδευτικά και τα οικονομικά επαγγέλματα. Τα περισσό-
τερο επιθυμητά επαγγέλματα των Ελλήνων εφήβων, είναι τα επαγγέλ-
ματα του δασκάλου, του γιατρού, του δικηγόρου και του οικονομολόγου, 
σύμφωνα με έρευνα των Karma, Kostaki, Dragona (1990). Περίπου 50% 
των μαθητών λυκείου παρουσιάζονται να δηλώνουν την επιθυμία τους να 
ακολουθήσουν εκπαιδευτική επαγγελματική σταδιοδρομία, ενώ 11% φι-
λοδοξούν να διοικούν ή να εργάζονται ως υπάλληλοι σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς τομείς. Οι νέοι που σχεδιάζουν να γίνουν γιατροί, αντιπροσω-
πεύονται από 7% του συνολικού δείγματος. Επαγγέλματα που δεν προϋ-
ποθέτουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δηλώνονται κυρίως από μαθητές 
γυμνασίου, ενώ πολύ λιγότερο προτιμώνται από μαθητές λυκείου. Αυτό 
μπορεί να εξηγηθεί σε συνάρτηση με τη σχολική τους επίδοση, η οποία 
αποτελεί ήδη για τους μαθητές του γυμνασίου κριτήριο αδυναμίας τους 
να «προχωρήσουν».

Σε μια παλαιότερη συγκριτική μελέτη Ελλήνων και Αμερικανών νέων 
φαίνεται ότι, οι Έλληνες νέοι, κάτω από την επιρροή των γονέων τους, 
ταυτίζουν την επιτυχία με την άσκηση ενός επαγγέλματος που έχει κοι-
νωνικό γόητρο (συνήθως πανεπιστημιακού επιπέδου), ενώ στις Ή.Π.Α. 
θεωρείται επιτυχία η υψηλά αμειβόμενη ασχολία σε οποιοδήποτε επάγ-
γελμα (Triandis & Vassiliou 1967).

Ή αυξημένη ζήτηση για σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου ερμηνεύ-
εται με βάση δύο εκδοχές: α) την οικονομική και β) την κοινωνιολογική. 
Στην πρώτη περίπτωση, οι μαθητές, και προπάντων οι γονείς τους, έχουν 
διαμορφώσει την πεποίθηση ότι ένα πανεπιστημιακό πτυχίο οδηγεί σε πιο 
σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση. Ή τάση αυτή ενισχύεται και από 
το γεγονός της έλλειψης ευκαιριών για άμεση επαγγελματική δραστη-
ριοποίηση αμέσως μετά το λύκειο. Ή κοινωνιολογική ερμηνεία βασίζεται 
στα φαινόμενα που σχετίζονται με τις κοινωνικές ανάγκες του ατόμου, 
την κοινωνική κινητικότητα, την κοινωνική και πολιτιστική ανέλιξη, τη δια-
τήρηση της κοινωνικής κατάστασης και το κοινωνικό γόητρο του πτυχιού-
χου (έστω και άνεργου) (Δημητρόπουλος 1994γ). 

Τα επιμέρους κριτήρια και κίνητρα, τα οποία σχετίζονται με το γόητρο 
που ασκούν τα επαγγέλματα στους νέους, μπορούν να συνοψιστούν ως 
εξής: Ή περιφρόνηση της χειρωνακτικής εργασίας, η προτίμηση ακαδη-
μαϊκών επαγγελμάτων, η επιδίωξη απασχόλησης στο δημόσιο και η εξα-
σφάλιση υψηλού κοινωνικού γοήτρου μέσω των σπουδών, φαίνεται ότι 
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στην Ελλάδα είναι πιο έντονα απ’ ό,τι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Μάλιστα, πολλές από αυτές τις προτιμήσεις και στάσεις θεωρείται 
ότι έχουν μάλλον μακρόχρονη παράδοση στην Ελλάδα (Βρετάκου 1990).

Το πανεπιστήμιο όμως, δεν αποτελεί όραμα μόνο για τους Έλληνες 
νέους, αλλά και για τους εφήβους Ασιατικής καταγωγής. Ιδιαίτερα τα 
αγόρια, προτιμούν να εργάζονται σ’ ένα «ανώτατου κύρους» και «σεβα-
στό» επάγγελμα. Επιτυχία για αυτούς σημαίνει είσοδο σ’ ένα επάγγελμα 
που προσδίδει κύρος. Τέτοια επαγγέλματα είναι αυτά της ιατρικής, οδο-
ντιατρικής, φαρμακευτικής, νομικής ή λογιστικής. Αποτυχία σημαίνει, γά-
μος για τα κορίτσια, άμεση εργασία για τα αγόρια (Lightbody et al. 1997).

Σε σχετική έρευνα του Watson και των συνεργάτων του (1997), σε 
μαύρους Νοτιοαφρικανούς μαθητές λυκείου, διαπιστώθηκε ότι, οι περισ-
σότεροι έφηβοι μαθητές επιθυμούν επαγγέλματα με υψηλό κύρος, λιγό-
τεροι επιθυμούν επαγγέλματα μεσαίου κύρους και ελάχιστοι επαγγέλ-
ματα ημιειδικευμένης και ανειδίκευτης εργασίας. Προτιμήσεις για επαγ-
γέλματα που απαιτούν τουλάχιστον πανεπιστημιακό πτυχίο δήλωσαν σε 
πολύ μεγάλο ποσοστό τα κορίτσια (90%), όχι όμως σε μικροτέρο ποσο-
στό (74%) τα αγόρια.

Αλλά και σύμφωνα με τον Brown (1997) οι περισσότερες προτιμήσεις 
Αφρικανών εφήβων σχετίζονταν με επαγγέλματα που απαιτούσαν πτυ-
χίο, όπως αυτό του γιατρού, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, οδοντιάτρου κ.λπ. 

Παρόμοιες διαπιστώσεις έγιναν και από την Phipps (1995) που ασχο-
λήθηκε με τα «όνειρα» και τις επιθυμίες σχετικά με τη σταδιοδρομία των 
προεφήβων Αφροαμερικανών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, 
ότι οι Αφροαμερικανοί μαθητές, ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομι-
κό τους επίπεδο, φιλοδοξούσαν να ακολουθήσουν επαγγέλματα υψηλού 
κύρους. 

Τις επαγγελματικές προτιμήσεις Ισπανών εφήβων ερεύνησαν οι Sas-
tre και Mullet (1992) και διαπίστωσαν ότι, το μεγαλύτερο κίνητρο για την 
επαγγελματική τους επιλογή ήταν το κύρος του επαγγέλματος. 

Αλλά και στο Ιράν οι Esfandiari και Jahromi (1989) ερεύνησαν τις 
επαγγελματικές φιλοδοξίες και προτιμήσεις μαθητών λυκείου. Βρέθηκε 
ότι, 75% των εφήβων φιλοδοξούσαν να ακολουθήσουν επαγγέλματα που 
απαιτούν πτυχίο. 

Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και η έρευνα της Basit (1996), 
σε μουσουλμάνες της Μ. Βρετανίας (11-18 ετών) και στους γονείς τους. 
Διαπιστώθηκε ότι, κορίτσια και γονείς ήταν ενάντιοι σε κάθε μορφή χει-
ρωνακτικής και εργοστασιακής εργασίας. Οι γονείς ανεξάρτητα από το 
επαγγελματικό τους επίπεδο επιθυμούσαν οι κόρες τους να ακολουθή-
σουν ένα επάγγελμα που θα τους προσδίδει κύρος και θα τους παρέχει 
ασφάλεια. Ή εκπαίδευση ήταν το κλειδί για την προς τα πάνω κοινωνική 
κινητικότητα. Οι έφηβες μουσουλμάνες του δείγματος στόχευαν επαγ-
γέλματα με υψηλό κοινωνικό γόητρο αλλά και επικερδή. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εφήβων αναφερόταν σε επαγγέλματα, όπως του γιατρού, 
του δικηγόρου, του λογιστή και του φαρμακοποιού. Ένα μικρότερο ποσο-
στό αναφερόταν σε επαγγέλματα φροντίδας και σε δημοσιοϋπαλληλικά 
επαγγέλματα. 
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Οι Mullet, Neto και Henry (1992) ερεύνησαν, σε 1.278 μαθητές λυκείου 
της Γαλλίας και της Πορτογαλίας, τους παράγοντες που καθορίζουν τις 
επαγγελματικές προτιμήσεις τους. Οι παράγοντες αυτοί αφορούσαν το 
«γόητρο» του επαγγέλματος, την «ικανοποίηση» από το επαγγέλμα, την 
«προσωπική ανάπτυξη και δημιουργικότητα» και τις «απολαβές». Όσον 
αφορά τον παράγοντα «γόητρο», οι Πορτογάλοι (αγόρια - κορίτσια), πε-
ρισσότερο από τους Γάλλους, προτιμούσαν επαγγέλματα που πίστευαν 
ότι έχουν μεγαλύτερο κύρος.

Σε έρευνα των Hauser και Anderson (1991), σχετικά με τις φιλοδοξίες 
και προσδοκίες Αμερικανών εφήβων (λευκών και μαύρων) για το μελλο-
ντικό τους επάγγελμα, διαπιστώθηκε ότι τα σχέδιά τους ακολουθούν πα-
ρόμοια πορεία στο χρόνο. Παρατηρήθηκε μια τάση των μαύρων εφήβων 
να προτιμούν στρατιωτικά επαγγέλματα, ενώ οι λευκοί προτιμούσαν να 
εισάγονται σε κολέγια και πανεπιστήμια.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει τα 
εξής: Από τις διάφορες μελέτες και την ανάλυση επίσημων στοιχείων, 
φαίνεται ότι, οι νέοι στην Ελλάδα προτιμούν, στη συντριπτική πλειοψη-
φία τους, σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου. Όπου η προτίμηση δεν 
είναι καθολική, αυτό δεν οφείλεται στην έλλειψη ενδιαφέροντος για την 
ανώτατη βαθμίδα αλλά μάλλον στην παρουσία ανασταλτικών ή και «απα-
γορευτικών» παραμέτρων που εμποδίζουν την εκδήλωσή της (Δημητρό-
πουλος 1994γ). Μάλιστα το ενδιαφέρον των μαθητών για πανεπιστημι-
ακές σπουδές παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μια αύξουσα τάση σε 
αντίθεση με άλλες χώρες, π.χ. Γερμανία, Ή.Π.Α., όπου το ενδιαφέρον των 
μαθητών για ανώτατες σπουδές μειώνεται. 

Από την άλλη μεριά επισημαίνεται ότι, ούτε η αύξηση της ανεργίας 
των πτυχιούχων των πανεπιστημίων, ούτε ο περιορισμός των δυνατοτή-
των αυτοαπασχόλησης ή απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, αλλάζουν 
ριζικά τις επαγγελματικές προτιμήσεις των νέων για την εκπαίδευση και 
την απασχόληση που επιδιώκουν (Βρετάκου 1990). «Ή νέα γενιά θα προ-
τιμήσει να προστεθεί στους ανέργους των πόλεων παρά να ενσωματωθεί 
στη βιομηχανία», σημειώνει η Λεοντίδου (1986, 105).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το επαγγελματικό γόητρο λειτουργεί το 
ίδιο ως κίνητρο επιλογής. Έτσι, η επιλογή επαγγέλματος επηρεάζεται από 
το γόητρο που το συνοδεύει. Οι Friedman και Havighust αναφέρουν χα-
ρακτηριστικά ότι «το επάγγελμα είναι μια περιγραφή ή μια ετικέτα που χα-
ρακτηρίζει το άτομο τόσο στο χώρο εργασίας, όσο και έξω από αυτόν…
Καθώς ο εργαζόμενος φέρει την ταυτότητα του επαγγέλματός του αποκτά 
το status που η κοινωνία έχει απονείμει σ’ αυτό» (βλ. Κασιμάτη 1991, 122).

Τέλος είναι φανερό ότι οι παραπάνω έρευνες και οι αντίστοιχες δια-
πιστώσεις, συμπίπτουν σε αρκετά σημεία, με κυρίαρχη τη διαπίστωση ότι 
οι ανώτερες σπουδές αποτελούν σε όλες σχεδόν τις χώρες ένα έντονο 
κίνητρο στις επαγγελματικές επιλογές και προτιμήσεις των νέων. Ιδιαίτερα 
έντονο φαίνεται να είναι το κίνητρο αυτό σε Ανατολικές χώρες. Αντίθετα σε 
Δυτικές χώρες, και κυρίως στις Ή.Π.Α., τη θέση της σημασίας του κινήτρου 
αυτού φαίνεται να παίρνει το κέρδος και η επιτυχία για εξασφάλισή του.
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2.3.3.  Οι οικονομικές απολαβές ως παράγοντας - κίνητρο 
στην επιλογή επαγγέλματος

Σύμφωνα με τα πορίσματα παλαιότερης μελέτης (Καλογήρου 1979), ένα 
άλλο κίνητρο των νέων στην επιλογή επαγγέλματος είναι οι οικονομικοί 
όροι. Πρόκειται για τις αποδοχές του επαγγέλματος, αλλά και τη μορφή 
αμοιβής (μηνιαίος μισθός, ωρομίσθια, ή ημερομίσθια εργασία), που απο-
τελούν εξίσου σημαντικά κίνητρα στην επιλογή επαγγέλματος. 

Το ότι οι επαγγελματικές προτιμήσεις των νέων έχουν σχέση με τις 
απολαβές από το επάγγελμα, αποτελεί διαπίστωση σειράς νεότερων 
ερευνών. Συγκεκριμένα: Ή «αμοιβή» στην επιλογή επαγγέλματος φαίνε-
ται να είναι πρωταρχικό κίνητρο. Ακολουθεί η «κοινωνική αναγνώριση», 
το «ενδιαφέρον» (για συγκεκριμένο επάγγελμα) και τέλος «οι συνθήκες 
εργασίας» (Κάντας 1987).

Σε έρευνα του Flouri και των συνεργατών του (1990), που αναφέρθη-
κε στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα «οικονομικά προνόμια» κατέχουν τη 
δεύτερη θέση ανάμεσα στα κίνητρα των Ελλήνων μαθητών.

Οι υψηλές οικονομικές απολαβές φαίνεται ότι συνδυάζονται με ανώ-
τερα ή επιστημονικά επαγγέλματα, αφού 69% των γονέων προτιμούν για 
τα παιδιά τους το δρόμο της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο κύριος λόγος για 
αυτή την προτίμησή τους, φάνηκε να είναι η επιθυμία τους για επιτυχία 
των παιδιών τους, για καλή αμοιβή και για καλές συνθήκες εργασίας 
(Μουστάκα & Κασιμάτη 1984). 

Οι απολαβές μάλιστα του πατέρα βρέθηκε ότι συσχετίζονται με τις 
απολαβές που προσδοκούν οι γιοι τους από το μελλοντικό τους επάγ-
γελμα. Έτσι, αγόρια των οποίων ο πατέρας έχει υψηλό μισθό, φιλοδο-
ξούν «καλοπληρωμένα» επαγγέλματα που θα τους εξασφαλίζουν άνεση, 
δόξα, κ.λπ., ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν ή όχι τις απαιτούμενες ικα-
νότητες, ενώ αγόρια με χαμηλόμισθο πατέρα δε θέτουν τόσο υψηλούς 
στόχους (Γεωργούσης 1995). 

Σε έρευνα του Χασάπη (1982) διαπιστώθηκε ότι 93% του δείγματος 
επέλεξε την ίδρυση ιδιωτικής επιχείρησης, έχοντας ως κύριο κίνητρο το 
οικονομικό όφελος.

Οι Stockard και Mcgee (1990) υποστηρίζουν ότι, οι προσδοκίες των 
μαθητών για τις απολαβές από ένα επάγγελμα, επηρεάζουν σημαντικά 
τις προτιμήσεις τους και τις αντίστοιχες σπουδές τους. Γενικά, μαθητές 
που πιστεύουν ότι ένα επάγγελμα έχει υψηλό μισθό, παρουσιάζουν με-
γαλύτερη πιθανότητα να το προτιμήσουν. Αυτό φαίνεται να ισχύει κυρίως 
για τα αγόρια, γιατί οι επιλογές των κοριτσιών δεν επηρεάζονται τόσο 
από επαγγέλματα που παρέχουν υψηλές αμοιβές.

Και σε άλλες έρευνες φάνηκε ότι, τα αγόρια αλλά και γενικότερα οι 
άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο για υψηλές οικονομικές απολαβές 
και, ακόμη, για ανεξαρτησία, ηγεσία και ανταγωνισμό, θέτοντας μάλιστα 
μακροπρόθεσμους στόχους. Αντίθετα, τα κορίτσια στο επάγγελμά τους 
αξιολογούν ως περισσότερο σημαντική την κοινωνική αποδοχή και ανα-
γνώριση από τους άλλους, θέτοντας όμως βραχυπρόθεσμους στόχους 
(Betz & Hackett 1981, Gaskell 1985, Elizur et al.1991).
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Σε έρευνα των Mullet, Neto και Henry (1992), με εφήβους της Γαλλίας 
και της Πορτογαλίας, διαπιστώθηκε ότι, τα αγόρια έτειναν περισσότερο 
από τα κορίτσια να προτιμούν επαγγέλματα για τα οποία πίστευαν ότι 
πρόσφεραν υψηλό εισόδημα.

Διαφοροποίηση, όμως, βρέθηκε στην έρευνα των Siann και Knox 
(1992) στη Σκωτία. Ερευνήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις 
επαγγελματικές προτιμήσεις κοριτσιών λυκείου, μουσουλμάνων και μη, 
και διαπιστώθηκε ότι, οι έφηβες μουσουλμάνες προτιμούσαν περισσότε-
ρο τα επαγγέλματα που πρόσφεραν υψηλή αμοιβή, με ευχάριστους συ-
ναδέλφους, σε ευηπόληπτους και ονομαστούς οργανισμούς, από ό,τι τα 
επαγγέλματα που τους πρόσφεραν ευκαιρίες για πνευματική ανάπτυξη 
και δημιουργία. Ίσως, δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στα υψηλά αμειβόμε-
να επαγγέλματα γιατί, όπως και σε άλλες κοινωνίες μεταναστών, προέχει 
η εξασφάλιση μιας οικονομικής βάσης.

Διαφοροποίηση παρουσιάζεται και ως προς τις διαφορετικές κοινω-
νικές τάξεις (Κάντας & Χαντζή 1991), που τείνουν να δίνουν διαφορετική 
έμφαση στις αμοιβές από την εργασία. Έτσι, τα εργατικά στρώματα τεί-
νουν να εκτιμούν τις «εξωτερικές» ή «εξωγενείς» αμοιβές (π.χ. χρήμα), 
ενώ τα μεσαία και τα αστικά στρώματα, τις «εσωτερικές» ή «ενδογενείς» 
(π.χ. ό,τι σχετίζεται με τη λεγόμενη δημιουργικότητα του ατόμου). Οι τά-
σεις αυτές είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτες, φαίνεται όμως, ότι ξενίζουν κά-
πως και δεν μπορεί παρά μόνο με επιφυλακτικότητα να ληφθούν υπόψη, 
τουλάχιστο όσο δεν έχουν και από άλλες έρευνες επικυρωθεί. Οπωσδή-
ποτε η άποψη αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως γενίκευση, γιατί ούτε όλα 
τα άτομα της εργατικής τάξης είναι προσανατολισμένα σε «υλικές» μόνο 
αξίες αλλά ούτε όλοι όσοι ανήκουν σε ανώτερες τάξεις είναι προσανατο-
λισμένοι μόνο ή αποκλειστικά σε «πνευματικές» αξίες.

Οι παραπάνω έρευνες συμπίπτουν στη βασική διαπίστωση για τη ση-
μασία του οικονομικού παράγοντα στις επαγγελματικές επιλογές των 
νέων, με ιδιαίτερη έξαρση του οικονομικού παράγοντα στις περιπτώσεις 
των μεταναστών (ιδιαίτερα σε σχέση με τα κορίτσια). Αξιοπρόσεκτη εί-
ναι η διαπίστωση της συσχέτισης υψηλόμισθων γονέων με την προτίμη-
ση επαγγελμάτων υψηλών αμοιβών ή κερδών από την πλευρά των γιων 
τους.

2.3.4.  Μέσα μαζικής ενημέρωσης και επάγγελμα με ζήτηση 
- Ρεύμα της εποχής (μόδα)

Μέσα σε λίγες δεκαετίες ο τόπος μας πέρασε, ως γνωστό, από τον παρα-
δοσιακό, αγροτικό τρόπο ζωής στο μεταβιομηχανικό στάδιο της εξέλιξης 
των ανθρώπινων κοινωνιών, στο στάδιο που ονομάστηκε εποχή της πλη-
ροφορικής. «Οι συνεχείς, βαθιές και ταχύρυθμες αλλαγές δημιουργούν 
ένα μωσαϊκό εικόνων, αντιλήψεων, αξιών και τρόπων συμπεριφοράς. Το 
παλιό με το καινούργιο ανακατεύονται και διαφοροποιούνται συνεχώς. 
Αισθάνεται κανείς σαν να βρίσκεται μπροστά σε ένα κινούμενο φάσμα 
καλειδοσκοπίου που αλλάζει μορφή, που αυτοκαταλύεται και αυτοανα-
μορφώνεται» (Κατάκη 1984, 31).
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Στη σύγχρονη εποχή που, όπως είναι γνωστό, τα πάντα τρέχουν γύρω 
μας με ιδιαίτερη έως και ιλιγγιώδη ταχύτητα, και που οι εικόνες κυρίως 
της τηλεόρασης κατακλύζουν την καθημερινή μας ζωή, παρουσιάζονται 
νέα πρότυπα, νέες ανάγκες και αξίες μέρα με τη μέρα. «Νέα επαγγέλ-
ματα γεννιούνται, ενώ άλλα ατονούν και εξαφανίζονται» (Κρασανάκης 
1984, 13, πβ. και Κοσμίδου 1986). Αυτή η ανάδειξη νέων επαγγελμάτων 
αποτελεί μια πραγματικότητα, η οποία δεν μπορεί παρά να επηρεάζει την 
επιλογή επαγγέλματος των εφήβων. Ή εξέλιξη της τεχνολογίας, με τις 
απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει, η εξάπλωση και η ανάπτυξη 
της δύναμης των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε συνδυασμό με τη δια-
φήμιση, είναι παράγοντες που ασκούν καταλυτική, κατά τα φαινόμενα, 
επίδραση στην επιλογή επαγγέλματος του εφήβου. 

Το επάγγελμα που έχει κάθε φορά ιδιαίτερη ζήτηση (όπως τα τελευ-
ταία χρόνια ό,τι σχετίζεται με την πληροφορική), αποτελεί ακριβώς γι’ 
αυτό το λόγο παράγοντα και κίνητρο στην επαγγελματική απόφαση. Ή 
ίδια μάλιστα η κοινωνία επηρεάζει την απόφαση επιλογής επαγγέλματος 
των νέων, όταν έχει επαγγελματικές ανάγκες, που φέρουν αλλαγές στην 
επαγγελματική δομή της (Καλογήρου 1979, Κωστάκος 1983).

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας στην εποχή μας η επαγγελματική δι-
άρθρωση της κοινωνίας αλλάζει. Οι μεταβολές που παρατηρούνται στον 
επαγγελματικό ορίζοντα είναι τόσο γρήγορες, ώστε με ταχείς ρυθμούς 
να εμφανίζονται καινούργια επαγγέλματα, ενώ άλλα να περιορίζονται ή 
ακόμη και να εξαφανίζονται (Τζόλα 1980).

Όχι μόνο έχουν δημιουργηθεί νέα επαγγέλματα αλλά και τα παλαιότε-
ρα έχουν λιγότερο ή περισσότερο αλλάξει μορφή (Miller 1978). Τα επαγ-
γέλματα προπαντός που επηρεάστηκαν από τη βιομηχανοποίηση, λόγω 
του μεγάλου καταμερισμού της εργασίας και της εξειδίκευσης, έχουν αλ-
λάξει εντελώς. Ακόμα και οι διοικητικές εργασίες έχουν αλλάξει πολύ 
τη μορφή τους με την επέμβαση των αριθμομηχανών, των λογιστικών 
μηχανών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ. Ή αλλαγή της οικονομίας 
έπαιξε μεγάλο ρόλο, γιατί από τον πρωτογενή παράγοντα περάσαμε στο 
δευτερογενή και τέλος στον τριτογενή (παροχή υπηρεσιών), (Βαρλάς & 
Καλογήρου 1979, Τζόλα 1980, Κασιμάτη 1988). Ή εξέλιξη της μηχανής που 
μπήκε στη ζωή του ανθρώπου και τον απάλλαξε από τη «δέσμευση της 
χειρωνακτικής δουλειάς» (Τάτσης 1992, 331) αλλά και ο «αυτοματισμός», 
που χαρακτηρίζει το νέο τρόπο εργασίας, αντικατέστησαν τις ανθρώ-
πινες ικανότητες και δεξιότητες. Έτσι, η εργασία του ανθρώπου περιο-
ρίστηκε κυρίως στο να μελετά, να σχεδιάζει, να εκπονεί, να οργανώνει 
και να εποπτεύει μελέτες κατασκευής ή παραγωγής (Παναγιωτόπουλος 
1988, 323, Λιάντας 1996).

Τα πράγματα φαίνεται να έχουν χειροτερεύσει για την επιλογή επαγ-
γέλματος των σύγχρονων νέων, γιατί οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν 
στην τεχνολογία και εκβιομηχάνιση της ζωής δεν συμπληρώθηκαν με την 
απαραίτητη αντίστοιχη εκπαιδευτική προετοιμασία. Αντίθετα, βρέθηκαν 
αντιμέτωπες με ένα αναχρονιστικό εκπαιδευτικό σύστημα, «που είχε ως 
αποτέλεσμα υπερπληθώρα εκπαιδευμένων σε τομείς για τους οποίους 
δεν υπήρχε ζήτηση, και παράλληλα σημαντικές ελλείψεις σε τεχνολογι-
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κούς κυρίως κλάδους. Το εκπαιδευτικό, δηλαδή, σύστημα συσσώρευσε 
ποιοτικές και ποσοτικές αναντιστοιχίες με την αγορά εργασίας, αφού 
πρακτικά ήταν ασύνδετο με την παραγωγή» (Κασιμάτη 1988, 122). 

Από έρευνα σε τέσσερις περιοχές της Σκωτίας (Furlong & Cartmel 
1995), διαπιστώθηκε ότι, επαγγελματικές προσδοκίες και φιλοδοξίες των 
εφήβων επηρεάζονται από την ενημέρωση που έχουν οι ίδιοι για τα «δια-
θέσιμα» στην αγορά εργασίας επαγγέλματα. Από την ηλικία των 13 ετών 
τα παιδιά μπορούν να έχουν όχι μόνο ενημέρωση αλλά και κάποια γνώμη 
για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Ακόμη υποστη-
ρίζουν ότι στην επιλογή του επαγγέλματός τους επηρεάζονται από την 
κατάσταση στην αγορά εργασίας και από τις προοπτικές που θα έχουν 
να εργαστούν αργότερα. 

Όσον αφορά τους Έλληνες εφήβους και το μελλοντικό τους επάγγελ-
μα, όπως φάνηκε και από άλλες έρευνες (βλ. κεφ. για τις «οικονομικές 
απολαβές» στα αμέσως προηγούμενα), βρέθηκε ότι, τα αγόρια δίνουν 
μεγαλύτερο βάρος από ό,τι τα κορίτσια στην αμοιβή της εργασίας αλλά 
και στην κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, δηλαδή, στα 
επαγγέλματα που έχουν ζήτηση (Kostaki 1990).

Διάφοροι ερευνητές (Κωστάκος 1981, Νιτσόπουλος 1985, Δουκάκης 
1986, Λιάντας 1996) υποστηρίζουν ότι, η «τάση μιμητισμού» είναι έντονη 
και στο θέμα της επιλογής επαγγέλματος. Το ρεύμα της εποχής, το κοινω-
νικό γόητρο που περιβάλλει σε κάθε εποχή ένα επάγγελμα, οι διαπροσω-
πικές σχέσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεό-
ραση) είναι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλματος των 
εφήβων σήμερα, γιατί η επίδρασή τους στη σκέψη και στα επαγγελματικά 
σχέδιά τους είναι πολύ ισχυρή (π.χ. η διαφήμιση διαφόρων σχολών, ιδιω-
τικών ή δημοσίων, επηρεάζει σημαντικά τους νέους για τα διάφορα επαγ-
γέλματα). Φαίνεται, μάλιστα, να υπάρχει κάποια αξιοπρόσεκτη σχέση της 
επίδοσης των μαθητών και των έντονων τάσεων - προτιμήσεων που ανή-
κουν σε ό,τι ονομάζουμε «μόδα». Συγκεκριμένα, όσο χαμηλότερη είναι η 
επίδοση των μαθητών τόσο περισσότερο επηρεάζονται από τη «μόδα» 
(Δημητρόπουλος 1986).

Υποστηρίζεται, εξάλλου, ότι οι νέοι σήμερα δέχονται περισσότερα 
ερεθίσματα σχετικά με το χώρο εργασίας από κάθε προηγούμενη γενιά. 
Ή πληροφόρηση η οποία προέρχεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνί-
ας, πολλές φορές περιέχει στοιχεία αλληλοσυγκρουόμενα. Έτσι, οι νέοι 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να προσαρμόσουν τις 
επαγγελματικές τους φιλοδοξίες με τις δυνατότητες που προσφέρονται 
στον πραγματικό χώρο της εργασίας (Ήλιάδης 1988). Αυτό θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί ως ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για τους νέους των τελευ-
ταίων δεκαετιών κατά τις οποίες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αφθονούν 
και κατακλύζουν τη σύγχρονη κοινωνία.

Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι, η ποικίλη και πλούσια αλλά και εύκολη 
πληροφόρηση αντί να διευκολύνει, σε ορισμένες τουλάχιστο περιπτώ-
σεις, δυσχεραίνει την επαγγελματική επιλογή των νέων και δημιουργεί 
σύγχυση η οποία, με τη σειρά της, περιορίζει την επιτυχημένη επιλογή. 

Με βάση τις επισημάνσεις που έγιναν και τα σχετικά ερευνητικά δε-
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δομένα, είναι αδιαμφισβήτητο ότι, η συνεχώς μεταβαλλόμενη επαγγελ-
ματική δομή της κοινωνίας και η επαγγελματική διακίνηση επηρεάζουν, 
άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, τα επαγγελματικά σχέδια των 
νέων. Ο επηρεασμός αυτός σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, 
τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τις τελευταίες κυρίαρχες αντιλήψεις 
(«μόδα») αποτελούν προϋποθέσεις που δίνουν στους νέους πολλά ερε-
θίσματα και αντίστοιχες δυνατότητες για τις επαγγελματικές τους επιλο-
γές. Όλα αυτά, όμως, φαίνεται να μην είναι χωρίς προβλήματα, αφού από 
τις έρευνες επισημαίνεται η (αρκετά) ελλιπής προσαρμογή του εκπαιδευ-
τικού συστήματος στα νέα τεχνολογικά και κοινωνικά δεδομένα. Ακόμη, 
στα πλαίσια των σύγχρονων τάσεων, δεν μπορεί να αγνοηθεί η επιδίωξη 
(«το κυνηγητό») επαγγελμάτων που έχουν ζήτηση, με αποτέλεσμα, τον 
κορεσμό όλων αυτών των επαγγελμάτων σε μορφή μάλιστα ενός κατά 
κάποιο τρόπο «φαύλου κύκλου».

Είναι άλλωστε γενικότερα γνωστό ότι, ζούμε σε μια μεταβατική κοινω-
νία, όπου το μόνο σταθερό φαινόμενο είναι το «φαινόμενο της αλλαγής». 

2.3.5.  Τομέας και γενικές συνθήκες εργασίας ως σχετικά 
κίνητρα

Ένα περαιτέρω κίνητρο στην επιλογή επαγγέλματος είναι και ο τομέας 
εργασίας (δημόσια ή ιδιωτική εργασία) όπως και διάφορες πτυχές της 
ατομικής ζωής, που συνδέονται με αυτόν, π.χ. οι διακοπές, ο ελεύθερος 
χρόνος κ.λπ. Πρόκειται για θέματα που απασχολούν τους νέους ιδιαίτερα, 
πριν επιλέξουν ένα επάγγελμα (Καλογήρου 1983, Κατάκη 1984).

Ή οικονομία της χώρας μας παρουσίασε διάφορες ιδιομορφίες κατά 
την ανάπτυξή της οι οποίες και θεωρείται ότι αποτελούν την αιτία για την 
τάση του Έλληνα να επιζητεί μια θέση στο δημόσιο. Ή υποαπασχόληση 
αλλά και η ανεργία που παρατηρήθηκαν κατά τη δεκαετία του ’60 στον 
ιδιωτικό τομέα από τη μια μεριά και από την άλλη η σταθερότητα με την 
οποία συνδέεται η εργασία και η αμοιβή στο δημόσιο τομέα οδήγησαν 
πολλούς να βλέπουν επαγγελματική αποκατάσταση και ταξική ανέλιξη 
εργασίας στο δημόσιο τομέα (Κασιμάτη 1988).

Ο παράγοντας «ασφάλεια και μονιμότητα» φαίνεται να είναι ισχυρός 
στις επιλογές των μαθητών ήδη στη δεκαετία του ’80. Οι επαγγελματικές 
προτιμήσεις των μαθητών παρουσιάζονται εντονότερες προς το δημόσιο 
τομέα. Από τους Έλληνες μαθητές λυκείου 72,7% παρουσιάζονται να επι-
θυμούν εργασία στο δημόσιο (Karmas κ.ά. 1990).

Από έρευνα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, της Καλαμπάκας, προ-
έκυψε ότι ένα στα τρία παιδιά, ζητούν τη σιγουριά και τη μονιμότητα στην 
απασχόληση που εξασφαλίζει ο δημόσιος τομέας, ενώ το ποσοστό των 
παιδιών που επιθυμούν ν’ ασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα είναι χαμηλό 
(17%), (Μακρή 1994).

Ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί, όπως επισημαίνεται από άλλους 
ερευνητές, να παρέχει την «επιθυμητή ασφάλεια» στην εργασία. Αντίθε-
τα ο ιδιωτικός τομέας θεωρείται περιορισμένα αναπτυγμένος και κατά 
συνέπεια με περιορισμένες δυνατότητες εργασίας (Κοντογιαννοπούλου 
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– Πολυδωρίδη 1995). Σημειώνεται ότι, ήδη το 1983 περίπου 1/3 του οικο-
νομικά ενεργού πληθυσμού της πρωτεύουσας απασχολούνταν στο δημό-
σιο με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Παρατηρείται μάλιστα ότι, το μεγαλύτερο 
μέρος αυτής της αναλογίας ήταν «εκπαιδευμένοι», δηλαδή απόφοιτοι 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Κασιμάτη 1988).

Αναφέρεται ακόμη ότι, η στροφή των νέων προς τις σπουδές και ειδι-
κότερα προς τις κατευθύνσεις εκείνες που οδηγούν στη «δημοσιοϋπαλ-
ληλία» οφείλεται στην εύκολη απορρόφηση των απόφοιτων των διάφο-
ρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στην επιθυμία τους για γρήγορη κοι-
νωνική ανέλιξη (Κασσωτάκης 1991).

Αξιοπρόσεκτες είναι οι διαπιστώσεις και επισημάνσεις που γίνονται 
συγκριτικά μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης ως προς τις τάσεις της νεο-
λαίας κατά τη δεκαετία του ’80 (Παπανδρόπουλος 1985). «Το όνειρο» 
70.000 νέων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ.), ηλικίας 
18-25 ετών, ήταν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Αναφέρεται μάλιστα ότι, 
τη στιγμή που 36% των νέων της ίδιας ηλικίας στην Ευρώπη θα ήθελε να 
δημιουργήσει δική του επιχείρηση, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα 
είναι μόλις 6%. Οι προτιμήσεις ως προς τον τομέα απασχόλησης παρου-
σιάζονται με την εξής σειρά: 39,6% του συνολικού δείγματος δήλωσαν 
την προτίμησή τους στο δημόσιο τομέα, 32,3% δήλωσαν ότι προτιμούν το 
ελεύθερο επάγγελμα και 27,9% τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις κ.λπ.).

Αξιοπρόσεκτα είναι τα πορίσματα στα οποία κατέληξε σε έρευνά της 
η Kostaki (1990). Διαπιστώθηκε ότι, στους μαθητές που φιλοδοξούν να 
γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι υπερέχουν τα κορίτσια. Μάλιστα η σχετική 
διαπίστωση παρουσιάζει την εξής ιδιαιτερότητα συσχέτισης: Τα κορίτσια 
περισσότερο από τα αγόρια, οι μαθητές από την Αθήνα, περισσότερο από 
τους μαθητές της περιφέρειας και οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδο-
ση, περισσότερο από ό,τι οι μαθητές υψηλής βαθμολογίας, επιθυμούν να 
γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι.

Αλλά και σε άλλη μελέτη (Δουλκέρη 1990) αναφέρεται ότι, γενικά οι 
γυναίκες όλο και περισσότερο επιλέγουν το δημόσιο τομέα για την επαγ-
γελματική τους αποκατάσταση. Ή σιγουριά του σταθερού μισθού είναι 
ένα από τα σημαντικά κίνητρα, που τις ωθεί σ’ αυτή την επιλογή. Διαπι-
στώνεται όμως ότι, ελάχιστες φτάνουν στην κορυφή της ιεραρχίας, οι 
περισσότερες συγκεντρώνονται στις κατώτερες βαθμίδες.

Σε μια εξειδικευμένη πάνω στο θέμα έρευνα διαπιστώνεται ότι, παιδιά 
που οι γονείς τους έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, προτιμούν το δη-
μόσιο τομέα, ενώ παιδιά γονέων με μέσο ή ανώτερο μορφωτικό επίπεδο, 
φαίνεται να προτιμούν με την ίδια περίπου συχνότητα τους τρεις τομείς: 
Ιδιωτικό τομέα, δημόσιο τομέα και ελεύθερο επάγγελμα. Αυτό θεωρεί-
ται ότι αποτελεί γνώρισμα της ελληνικής κοινωνίας με τις περιορισμένες 
δυνατότητες και ευκαιρίες επιλογών που προσφέρει (Γεώργας, Μπεζεβέ-
γκης, Γιαννίτσας 1991). 

Οι παραπάνω προτιμήσεις του δημόσιου τομέα έναντι του ιδιωτικού 
από την πλευρά των παιδιών παρουσιάζονται να είναι σύστοιχες με αυτές 
των γονέων. Από έρευνα των Γκαρή, Χριστακοπούλου και Μυλωνά (1996) 
προκύπτει ότι, οι γονείς προτιμούν για τα παιδιά τους το δημόσιο παρά 
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τον ιδιωτικό τομέα. Τα κορίτσια (27,6%), περισσότερο σε σχέση με τα 
αγόρια (21,8%), δηλώνουν ότι, οι γονείς τους θα θεωρούσαν καλή λύση 
επαγγελματικής αποκατάστασης μια θέση στο δημόσιο, επειδή θα ένιω-
θαν το παιδί τους εξασφαλισμένο, με σίγουρο μισθό και σίγουρη θέση. 
Επίσης, οι μαθητές στην επαρχία (27%) δηλώνουν, περισσότερο από τους 
μαθητές στην Αθήνα (21,3%), ότι οι γονείς τους θα έβλεπαν μια δημόσια 
θέση ως εξασφάλιση για όλη τους τη ζωή.

Γενικά, επισημαίνεται ότι, οι αντιλήψεις της οικογένειας για το επάγ-
γελμα συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με την ιδεολογία της κοινωνικής 
ανόδου και επιτυχίας. Οι σπουδές και ο διορισμός στο δημόσιο εκτιμώ-
νται ως κριτήρια επιτυχίας για όλη την οικογένεια. Αντίθετα, ο ιδιωτικός 
τομέας εκτιμάται ως ανασφαλής τόσο για εργασία όσο και γενικά για τη 
σταδιοδρομία (Βρετάκου 1990). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω μπορεί κανείς να επισημάνει ότι, η θέση 
του δημόσιου υπαλλήλου φαίνεται να είναι αξιοζήλευτη για πολλούς, κάτι 
που ισχύει εδώ και δεκαετίες, αφού ο δημόσιος τομέας, αντίθετα προς 
τον ιδιωτικό, έχει σταθερότητα, κοινωνικό γόητρο και, σε ορισμένες περι-
πτώσεις, ανώτερο εισόδημα. 

Πέρα από τον τομέα εργασίας (δημόσιο ή ιδιωτικό), υπάρχουν και πολ-
λά άλλα στοιχεία που αναφέρονται γενικά στις συνθήκες εργασίας και τα 
οποία παίζουν ρόλο στην επιλογή επαγγέλματος. Πολύ χαρακτηριστική 
για τις συνθήκες εργασίας, και μάλιστα ως προς τα βαθύτερα ψυχολογικά 
κριτήρια, είναι η αναφορά του Μ. Πουρκού (1997β, 132) ο οποίος σημει-
ώνει για τα άτομα που βρίσκονται μπροστά στην επαγγελματική επιλογή: 
«Είναι πολύ πιθανό να τους αρέσουν περισσότερο τα επαγγέλματα που 
πάντα κάτι καινούργιο συμβαίνει, όπου πάντα σε κάνουν να βρίσκεσαι σε 
εγρήγορση και κίνηση (π.χ. στις εμπορικές συναλλαγές ή στις τηλεοπτι-
κές ειδήσεις) παρά τα επαγγέλματα που χαρακτηρίζονται από ήρεμους 
ρυθμούς εργασίας, χωρίς ιδιαίτερες πιέσεις και βιασύνες (π.χ. το επάγ-
γελμα του λογιστή, του αρχιτέκτονα ή του ρολογοποιού)».

Οι συνθήκες εργασίας, όμως, περιλαμβάνουν και ορισμένες περισσό-
τερο ή άμεσα πρακτικές διαστάσεις (σύμφωνα με σχετικές επισημάνσεις 
της Καλογήρου 1979) και αποτελούν αίτια επιλογής ή αποφυγής ορισμέ-
νου επαγγέλματος για τα διάφορα άτομα. Μερικές από αυτές τις συνθή-
κες είναι οι ακόλουθες:

1. Εσωτερική ή εξωτερική εργασία ή και τα δύο.
2. Κανονική θερμοκρασία ή θερμοκρασία υψηλή ή χαμηλή, που δημι-

ουργεί δυσκολίες.
3. Ήσυχο περιβάλλον ή θόρυβος που προξενεί βλάβες.
4. Επικίνδυνη ή ακίνδυνη εργασία.
5. Θετικοί και γενικά ευχάριστοι όροι εργασίας ή αρνητικοί όροι (όπως 

σκόνη, μυρωδιές, κακός αερισμός που κάνουν τον τόπο εργασίας 
δυσάρεστο).

6. Ενδιαφέρουσα και ήρεμη ή εκνευριστική και ανιαρή εργασία.
Ή αναλυτική παρουσίαση των κριτηρίων αυτών για τις συνθήκες ερ-

γασίας θεωρήθηκε σκόπιμη δεδομένου ότι, οι συνθήκες αυτές λήφθηκαν 
υπόψη κατά τη δόμηση του ερωτηματολογίου. 
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Με βάση τις έρευνες που αναφέρθηκαν και τις αντίστοιχες επιση-
μάνσεις, είναι αναμφισβήτητο ότι, στην ελληνική κοινωνία ο δημόσιος 
τομέας εργασίας συνδέεται με σιγουριά και σταθερότητα, πράγμα που 
γίνεται πολύ ελκυστικό κίνητρο σε σχέση με τις επιλογές επαγγέλματος 
των νέων και μάλιστα, τόσο από τα αγόρια, όσο και κυρίως από τα κορί-
τσια. Οι συνθήκες εργασίας, βέβαια, αποτελούν ένα παραπέρα κριτήριο 
– κίνητρο, που, κατά τα φαινόμενα, δεν έχει εξεταστεί, όσο ίσως θα ήταν 
απαραίτητο, σε εμπειρική βάση μέχρι τώρα. Ή έρευνά μας, στο τελευταίο 
αυτό σημείο, πρόκειται να ανιχνεύσει κάποιες λεπτές συσχετίσεις των 
προτιμήσεων και γενικά των κινήτρων επιλογής επαγγέλματος.

2.3.6.  Έξοδα και διάρκεια σπουδών ως κίνητρα επιλογής 
επαγγέλματος

Ή δαπάνη για τα γενικά έξοδα εκπαίδευσης φαίνεται να αποτελεί έναν 
ακόμα παράγοντα που επηρεάζει την επιλογή επαγγέλματος των εφήβων.

Σε έρευνα των Davey και Stoppard (1993), σχετικά με τις επαγγελμα-
τικές επιθυμίες και αποφάσεις μαθητών και φοιτητών, βρέθηκε ότι, οι μα-
θητές επιθυμούσαν αρχικά σύγχρονα (μοντέρνα) επαγγέλματα, τελικά, 
όμως, ακολουθούσαν τα παραδοσιακά. Αυτό μάλιστα συσχετίζεται, πολ-
λές φορές, με το κόστος της εκπαίδευσης για το επιθυμητό επάγγελμα 
που ήταν υψηλότερο απ’ αυτό που τελικά ακολουθούσαν και το οποίο, συ-
νήθως, ήταν χαμηλότερου κόστους και μικρότερης χρονικής διάρκειας.

Αλλά και στις Ή.Π.Α. οι μαθητές, περισσότερο τα κορίτσια, πολλές φο-
ρές δεν ακολουθούν επαγγέλματα που επιθυμούν και τα οποία είναι υψη-
λού κοινωνικού γοήτρου, γιατί θεωρούν τα (πολλά) χρόνια που απαιτού-
νται για εκπαίδευση ως εμπόδιο. Αυτό σχετίζεται με το πώς βλέπουν το 
μέλλον τους ως σύζυγοι και μητέρες, σύμφωνα με αντίστοιχα ερευνητικά 
δεδομένα (Farmer, et al. 1998).

Στον ελληνικό χώρο, το θέμα αυτό δε φαίνεται να έχει ιδιαίτερα ερευ-
νηθεί. Όμως, όσα αναφέρονται, σε συνάρτηση κυρίως με το φύλο, θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στην επισήμανση ότι, τουλάχιστο για τα κο-
ρίτσια στην ελληνική κοινωνία, τα έξοδα, σε συνδυασμό με τη διάρκεια 
σπουδών, παίζουν ρόλο στην επιλογή επαγγέλματος. Είναι άλλωστε γε-
νικότερα γνωστή η αντίληψη, που φαίνεται να κυριαρχεί ακόμη σ’ ένα 
μέρος της κοινωνίας μας, ότι τα κορίτσια χρειάζονται ίσως, μόνο, επικου-
ρικά (ως προς το σύζυγο) να έχουν ένα επάγγελμα.

2.3.7.  Ο ρόλος των συνομήλικων φίλων και το πρότυπο  
του δασκάλου 

Στις εκπαιδευτικές - επαγγελματικές αποφάσεις τους τα παιδιά, εκτός 
από τους γονείς, επηρεάζονται και από τα αδέλφια τους με πολλούς τρό-
πους. Τα μεγαλύτερα αδέλφια μπορούν να δώσουν πληροφορίες για ένα 
επάγγελμα ή για τα ανώτερα στάδια εκπαίδευσης με άμεσους ή και με 
έμμεσους τρόπους. Τα παιδιά πληροφορούνται για τα επαγγέλματα και 
τις δυνατότητες επιτυχίας τους σε αυτά από συζητήσεις και συγκρίσεις 
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που γίνονται όχι μόνο στα πλαίσια της οικογενειακής ζωής αλλά και στο 
σχολείο (πβ. Miller 1978, Κονδυλάκη 1981).

Κατά την εφηβική ηλικία οι σχέσεις των συνομήλικων φίλων, συσφίγ-
γονται ιδιαίτερα. Σ’ αυτή την ηλικία η γνώμη των φίλων, κυρίως του ίδιου 
φύλου, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο για τα αγόρια, όσο και για τα κορί-
τσια. Σε έρευνα του Saltiel (1986) διαπιστώθηκε ότι, τα αγόρια επηρεά-
ζονται από ομόφυλους φίλους σε θέματα επαγγελματικών επιλογών. Κά-
ποια διαφοροποίηση παρουσιάζεται ως προς τα κορίτσια, που φαίνεται 
να επηρεάζονται περισσότερο από φίλες, αλλά κυρίως σε θέματα επιλο-
γής εκπαιδευτικής κατεύθυνσης. Ή διαφοροποίηση αυτή, θα μπορούσε 
να ερμηνευτεί με βάση τη γενικότερα γνωστή από την Ψυχολογία, γρη-
γορότερη κατά δύο περίπου χρόνια ωριμότητα των κοριτσιών σε σχέση 
προς τα αγόρια. Αυτό σημαίνει ότι, τα κορίτσια συνδέουν τις εκπαιδευ-
τικές επιλογές τους με την προοπτική που έχουν ήδη τα ίδια (αντίθετα 
προς τα αγόρια) για επαγγελματικές επιλογές.

Σε άλλη έρευνα (Kandel & Lesser 1968) διαπιστώθηκε ότι, οι έφηβοι 
δέχονται την επίδραση των συνομήλικων κυρίως για θέματα που αφο-
ρούν την καθημερινή πραγματικότητα της εφηβικής ηλικίας, αλλά πολύ 
λιγότερο για θέματα που αφορούν το μέλλον τους και τον κοινωνικό 
ρόλο που θα πρέπει να αναλάβουν ως ενήλικοι. Για θέματα που αφορούν 
μελλοντικά επαγγελματικά σχέδια, που σχετίζονται με τη ζωή τους ως 
ενηλίκων, εμπιστεύονται περισσότερο τους γονείς τους, από τους οποί-
ους δέχονται και μεγαλύτερη επίδραση, παρά τους φίλους τους.

Οι Berndt, Laychak και Park (1990), σε έρευνά τους στην Αμερική σε 
μαθητές γυμνασίου, διαπίστωσαν ότι, πολλές φορές, η σχολική επιτυχία 
επηρεάζεται από τις συζητήσεις που κάνουν οι έφηβοι μεταξύ τους. Οι 
φιλικές συζητήσεις δεν έχουν πάντα θετικές αντιδράσεις στα κίνητρα για 
σχολική επιτυχία. Οι επιδράσεις που ασκούν οι συζητήσεις εξαρτώνται 
από τη φιλική σχέση που υπάρχει στους εφήβους. Οι παραπάνω ερευ-
νητές επισημαίνουν, ακόμη, ότι μερικοί έφηβοι δαπανούν πολύ από το 
χρόνο τους με φίλους οι οποίοι αποθαρρύνουν ή ακόμα και γελοιοποιούν 
τις προσπάθειές τους να επιτύχουν στο σχολείο.

Το σχολικό περιβάλλον επηρεάζει τις επιλογές του μαθητή κυρίως από 
την επικοινωνία του με τους δασκάλους του αλλά και σε συνάρτηση με 
τις επιδόσεις του. Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν το ρόλο 
του συμβούλου και επηρεάζουν τους μαθητές τους στη διαμόρφωση της 
επιλογής επαγγέλματος. Σχετική έρευνα στον ελληνικό χώρο πραγματο-
ποιήθηκε από τον Δημητρόπουλο (1994). Διαπιστώθηκε ότι, οι μαθητές 
(44%) επηρεάζονται περισσότερο από τους καθηγητές τους από ό,τι οι 
μαθήτριες (31%). Ή διαπίστωση αυτή περιορίζεται μόνο στους «καλούς» 
μαθητές σύμφωνα με άλλο ερευνητικό πόρισμα (Kostaki 1990).

Ή μεγάλη επιρροή των δασκάλων στις επαγγελματικές προτιμήσεις 
των μαθητών διαπιστώνεται και από άλλη έρευνα σε 116 μαθητές, Για-
πωνέζους και Καυκάσιους (Day 1966). Αρκετοί μαθητές βλέπουν τους 
δασκάλους τους ως επαγγελματικά πρότυπα (μοντέλα). Τα αγόρια φαί-
νεται να επηρεάζονται περισσότερο από τους δασκάλους τους παρά τα 
κορίτσια.
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Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι, οι συνομήλικοι και οι φίλοι παί-
ζουν ρόλο στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων. Ο ρόλος τους, 
όμως, αυτός είναι μάλλον περιορισμένος, τόσο σε ένταση όσο και σε 
χρονική διάρκεια, σε σύγκριση με τον επηρεασμό που δέχονται από τους 
γονείς. Όσο για την επίδραση που ασκείται από το πρότυπο του δασκά-
λου στην επαγγελματική επιλογή των νέων, οι ερευνητικές διαπιστώσεις 
είναι περιορισμένες και γενικές αλλά και οι έρευνες ελάχιστες. Το τελευ-
ταίο, θα μπορούσε να σχετιστεί με το γεγονός ότι, ο δάσκαλος κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες δεν είναι αυτονόητα (όπως παλαιότερα) αποδεκτός 
στο ρόλο του συμβούλου για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των 
μαθητών. Ο ρόλος του περιορίστηκε κυρίως στη μετάδοση γνώσεων.

2.4. Παράγοντες προσωπικότητας

2.4.1.  Ή προσωπικότητα ως παράγοντας στην επιλογή  
επαγγέλματος

Ή έννοια της προσωπικότητας στην Ψυχολογία περιλαμβάνει μια σειρά 
από γνωρίσματα όχι μόνο σωματικά αλλά, κυρίως, ψυχικά. Όμως δε φαί-
νεται να υπάρχει και μεγάλη συμφωνία στον ορισμό της προσωπικότητας 
μεταξύ των διαφόρων ειδικών. Ένας από τους κορυφαίους αναλυτές της, 
ο Guilford, αναφέρεται σε διαστάσεις της προσωπικότητας όπως σωμα-
τικές, ικανοτήτων, ιδιοσυγκρασίας, στάσεων, ενδιαφερόντων, αναγκών 
κ.λπ. (Παπαδόπουλος Ν. Γ. 2001α, 122). Για ορισμένες από αυτές τις δια-
στάσεις ή τα στοιχεία έγινε ήδη λόγος σε προηγούμενα κεφάλαια. Είναι 
όμως, απαραίτητο να γίνει και ιδιαίτερος λόγος για την προσωπικότητα 
ως «ενιαία σύνδεση των διαφόρων ψυχικών ιδιοτήτων» (Παπαδόπουλος 
Ν. Γ. 2001α, 118), όπως αυτή φαίνεται να θεωρείται από κύριους ερευνη-
τές στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της επιλογής 
επαγγέλματος, παρά το γεγονός ότι και σ’ αυτούς δεν υπάρχει μια ενι-
αία αντίληψη και ανάλυση της έννοιας της προσωπικότητας. Και συγκε-
κριμένα: Ο Super (1942) υποστηρίζει ότι προσωπικότητα είναι το σύνολο 
εκείνων των χαρακτηριστικών που αναφέρονται: α) στην ιδιοσυγκρασία 
- συναισθηματική όψη, β) στη συνήθη συμπεριφορά που είναι λιγότερο 
βασική αντίδραση και γ) στο χαρακτήρα που αναφέρεται σε συνήθειες 
και συμπεριφορές. Ή προσωπικότητα περιλαμβάνει τάσεις και συνδυα-
σμό χαρακτηριστικών που κάνουν ένα άτομο να αντιδρά με συγκεκριμέ-
νους τρόπους σε ορισμένες καταστάσεις. Μερικά από τα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας είναι τα εξής: Αρρενωπότητα - Θηλυκότητα, Κοινω-
νικότητα - Απομόνωση, Εξάρτηση - Ανεξαρτησία, Διαίσθηση - Αίσθηση, 
Διανόηση - Συναίσθημα, Εσωστρέφεια -Εξωστρέφεια. Ο ρόλος των χα-
ρακτηριστικών της προσωπικότητας τα οποία και επηρεάζουν τη συμπε-
ριφορά στην εργασία, αλλά κυρίως τις επαγγελματικές επιλογές του ατό-
μου, αποτελεί αντικείμενο της καθημερινής μας παρατήρησης. Πολύ συ-
χνά λέμε ότι κάποιος δεν έχει την κοινωνικότητα που απαιτεί ένα ιατρικό 
επάγγελμα ή την καλαισθησία που απαιτούν επαγγέλματα καλών τεχνών. 
Πέρα από τα επιμέρους στοιχεία και τις ιδιότητες ή τα γνωρίσματα της 
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προσωπικότητας, η προσωπικότητα ως σύνολο έχει μια πολύ σημαντική 
επίδραση στην επαγγελματική ανάπτυξη και επιτυχία. 

Είναι φανερό ότι η προσωπικότητα σχετίζεται όχι μόνο με την επιλογή 
επαγγέλματος αλλά και με κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότη-
τας. Ή προσωπικότητα κάθε ατόμου διακρίνεται τόσο για τη μοναδικότη-
τά της, αφού οφείλεται σε κληρονομικές καταβολές και περιβαλλοντικές 
επιδράσεις, διαφορετικές για τον καθένα, όσο και για τη σταθερότητά 
της, αφού βασικά χαρακτηριστικά και κίνητρα, που διαμορφώθηκαν στο 
διάστημα μιας μεγάλης χρονικής περιόδου, δεν αλλάζουν. Ή μοναδικότη-
τα και η σταθερότητα της προσωπικότητας είναι δύο γνωρίσματα άμεσα 
σχετιζόμενα με το θέμα της επαγγελματικής επιλογής. Θα πρέπει εδώ να 
σημειωθεί ότι, η «μοναδικότητα» θεωρείται κύριο γνώρισμα της ατομικό-
τητας και η «σταθερότητα» κύριο γνώρισμα του χαρακτήρα, ενώ κύριο 
γνώρισμα της προσωπικότητας θεωρείται η «δυναμικότητα» των στοιχεί-
ων και γνωρισμάτων που την αποτελούν (Παπαδόπουλος Ν. Γ. 2001α). Ή 
επισήμανση αυτή για τη δυναμικότητα της προσωπικότητας είναι για τα 
θέματα όχι μόνο της αγωγής αλλά και του επαγγελματικού προσανατο-
λισμού ένα ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο στοιχείο. Αυτό γίνεται περισσότερο 
κατανοητό όταν λάβουμε υπόψη μια άλλη σχετική επισήμανση, που γίνε-
ται τα τελευταία, κυρίως, χρόνια, ότι, κάθε άτομο μπορεί να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις περισσότερων του ενός επαγγελμάτων.

Από τη μελέτη των ιδιαίτερων στοιχείων που δομούν την προσωπι-
κότητα (χαρακτήρα, συναισθηματική ιδιοσυγκρασία, κίνητρα, νοημοσύνη, 
σωματική διάπλαση, έννοια του εαυτού ή του εγώ σύμφωνα με τους πε-
ρισσότερους που έχουν ασχοληθεί με το θέμα), παρατηρεί κανείς ότι, αν 
όχι όλα, τουλάχιστον τρία από αυτά, η νοημοσύνη, τα κίνητρα και η έννοια 
του εαυτού, επιδρούν σημαντικά στην επιλογή επαγγέλματος. Ο ρόλος 
της νοημοσύνης και των κινήτρων στην επιλογή του επαγγέλματος έχει 
ήδη διερευνηθεί. Τονίζεται, και εδώ, ότι τα κίνητρα είναι σημαντικό μέ-
ρος της δομής της προσωπικότητας, αφού λειτουργούν ως μια εσωτερική 
ανάγκη που ωθεί το άτομο στην επίτευξη ορισμένων σκοπών. Είναι φανε-
ρό, λοιπόν, ότι τα κίνητρα είναι δυνατό να οδηγήσουν ένα άτομο στην επί-
τευξη ορισμένων σκοπών και στην πραγματοποίηση κάποιων επαγγελμα-
τικών στόχων. Τέλος, η έννοια του εαυτού, η εικόνα, που έχει σχηματίσει 
το άτομο για τον εαυτό του, τις ικανότητές του, τα χαρακτηριστικά του, 
είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αξιο-
λογεί το άτομο τον εαυτό του, παίζει ρόλο στη λήψη μιας τόσο σοβαρής 
απόφασης, όπως είναι η επιλογή επαγγέλματος (Ζαννή - Τελειοπούλου 
1980, Κωστάκος 1981, Λιάντας 1996, Μόττη – Στεφανίδη 1996).

Πολλοί ψυχολόγοι προσπάθησαν να εξηγήσουν τις επαγγελματικές 
επιλογές με βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Οι Bordin 
(1963) και Segal (1961), αναφέρονται στο ότι, η επιλογή επαγγέλματος 
είναι επιβεβαίωση του τύπου της προσωπικότητας του ατόμου. Για τους 
δυο αυτούς θεωρητικούς, η επαγγελματική επιλογή είναι έκφραση των 
εσωτερικών παρορμήσεων.

Ή Roe (1956) αναφέρεται στη σημαντικότητα του παράγοντα «οικο-
γένεια» ο οποίος συμβάλλει στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της 
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προσωπικότητας τα οποία θα οδηγήσουν με τη σειρά τους στην επιλογή 
επαγγέλματος.

Τη σημασία των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας στην επαγγελ-
ματική προτίμηση τονίζει και ο Hoppock (1976), αφού θεωρεί ότι, η επαγ-
γελματική συμπεριφορά του ατόμου και η επαγγελματική του προτίμηση 
βρίσκονται σε άμεση σχέση με τις ανάγκες του.

Ο Myers (1985, στο Apostal 1991) συσχέτισε την προσωπικότητα ενός 
ατόμου με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του επιλογές. Υποστή-
ριξε ότι, η διάσταση εκείνη της προσωπικότητας, που σχετίζεται με τη 
λογική ή συναισθηματική αντιμετώπιση των καταστάσεων, επηρεάζει τα 
επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές επιλογές. Σύμφωνα 
με αυτόν, τα άτομα που λειτουργούν κυρίως με τη λογική, τείνουν να επι-
λέγουν επαγγέλματα που σχετίζονται με τα οικονομικά, το εμπόριο, την 
εκπαίδευση, τη νοσηλευτική, τις πωλήσεις, τα λογιστικά, ενώ τα άτομα 
που λειτουργούν με τη διαίσθηση, επιλέγουν κυρίως τις τέχνες, την ψυ-
χολογία και τη συμβουλευτική.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η αναφορά και ανάλυση του Ν. Γ. Πα-
παδόπουλου (1980, 16) στη σχέση της προσωπικότητας ως συνεκτικής 
και δυναμικής συγκρότησης του ατόμου με την επαγγελματική επιλογή 
και επιτυχία, όπου τονίζει: «Μια υψηλή συγκρότηση της προσωπικότητας 
και έντονη θέληση μπορεί να υπερκεράσει εν μέρει ορισμένες ελλείψεις 
και αδυναμίες όλων των άλλων παραγόντων και να αποβεί τουλάχιστο 
σε ορισμένα άτομα σημαντική και αποφασιστική στην επαγγελματική 
εκλογή και επιτυχία. Άλλωστε είναι γνωστό ότι άτομα με υψηλές νοητικές 
ικανότητες και επίσης υψηλές οικονομικές δυνατότητες, χωρίς έντονη 
προσωπική θέληση δεν εξασφαλίζουν οπωσδήποτε ένα επάγγελμα της 
αρεσκείας τους και με ζήτηση υψηλή, πράγμα που μπορεί να επιτύχουν 
και να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους άτομα με υψηλές ή καμιά φορά 
μέτριες νοητικές ικανότητες και ελάχιστες ή ανύπαρκτες οικονομικές δυ-
νατότητες, αλλά με έντονη προσωπικότητα και θέληση επίμονη στην επί-
τευξη του σκοπού της εκλογής τους». 

Παρόμοιες επισημάνσεις έγιναν και από τον Goleman (1995) στο βι-
βλίο του «Συναισθηματική Νοημοσύνη». Ο Goleman αναφέρει ότι, κάποιοι 
άνθρωποι πιθανόν να έχουν πολλά προσόντα, όμως δεν καταφέρνουν να 
επιτύχουν σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Αντίθετα, άλλοι με λι-
γότερες πνευματικές ικανότητες, καταλαμβάνουν θέσεις ηγετικές και τα 
καταφέρνουν με ό,τι ασχοληθούν. Πίσω από αυτή την επιτυχία τους κρύ-
βεται ίσως η ικανότητά τους να αντέχουν τις απογοητεύσεις, να ελέγχουν 
τις παρορμήσεις τους, να δείχνουν αυτοσυγκράτηση, επιμονή, υπομονή 
και μεγάλη άνεση στη συνεργασία με τους άλλους. Οι δεξιότητες αυτές, 
σύμφωνα με τον Goleman, αποτελούν τη «Συναισθηματική Νοημοσύνη» 
και ανήκουν στο χώρο της προσωπικότητας. Στο σημείο αυτό αξίζει να 
επισημανθεί μια σχετική αναφορά των ψυχολόγων Α. Κυπριωτάκη και Γ. 
Παπαγεωργίου (1999, 102-103), ως εξής: «Ή επιτυχία στο επάγγελμα και 
γενικότερα στη ζωή, συνδέεται και με την ικανότητα του ατόμου να ελέγ-
χει, να κατευθύνει τα συναισθήματά του, να αναπτύσσει και να διατηρεί 
καλές σχέσεις με τους συνανθρώπους του. Με άλλα λόγια, ο χειρισμός 
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και η χρησιμοποίηση των ικανοτήτων ενός ατόμου εξαρτάται από το επί-
πεδο και τη δομή της συναισθηματικής του νοημοσύνης».

Ή προσωπικότητα, ως συνολική παρουσία, έχει περισσότερη σχέση με 
το είδος της εργασίας και των προσωπικών σχέσεων που το άτομο επι-
διώκει, και λιγότερο με την ικανότητά του να επιτελέσει ένα ρόλο και να 
οδηγηθεί σ’ αυτόν (πβ. Κάντας & Χαντζή 1991).

 Είναι γενικότερα γνωστή η άποψη ότι, οι διάφορες κατηγορίες επαγ-
γελμάτων απαιτούν από το άτομο ορισμένα χαρακτηριστικά της προσω-
πικότητάς του. Τα βασικότερα από αυτά είναι:

	− Δραστηριότητα - ενεργητικότητα: Χαρακτηρίζει το ενεργητικό και 
δραστήριο άτομο.

	− Σύνεση - προσοχή: Χαρακτηρίζει το άτομο που αποφεύγει τα λάθη 
και προσέχει τη λεπτομέρεια.

	− Συνεργατικότητα: Χαρακτηρίζει το άτομο που συμμετέχει σε ομά-
δες και συνεργάζεται.

	− Επιρροή: Χαρακτηρίζει το κυριαρχικό άτομο, που θέλει να επηρε-
άζει, να ηγείται, να παίρνει πρωτοβουλίες και να αναλαμβάνει ευ-
θύνες. 

	− Συγκινησιακή σταθερότητα: Χαρακτηρίζει το άτομο που είναι πράο 
και χαρούμενο και γενικά ξεπερνά τις δυσκολίες.

	− Ευαισθησία: Χαρακτηρίζει το άτομο με ικανότητα συμμετοχής στα 
συναισθήματα των άλλων.

	−  Κοινωνικότητα: Χαρακτηρίζει το φιλικό άτομο και γενικά το άτομο 
που αρέσκεται στη συντροφιά των άλλων. 

	− Αξιοπιστία: Χαρακτηρίζει το άτομο που παρουσιάζει εντιμότητα, 
συνέπεια, και εργάζεται αποτελεσματικά ανεξάρτητα από άσκηση 
ελέγχου (Λιάντας 1996).

Ή συνάρτηση της προσωπικότητας με την επιλογή επαγγέλματος και 
με την επαγγελματική ανάδειξη φαίνεται να εκτιμάται τα τελευταία χρό-
νια διαφορετικά από ό,τι παλαιότερα. Πριν μερικά χρόνια, η διαδικασία 
επιλογής επαγγέλματος ήταν «διανοητικό ή πνευματικό» θέμα. Δηλαδή, 
η επιλογή θεωρούνταν επιτυχημένη, αν τα προσόντα του ατόμου «ταίρια-
ζαν» με τις απαιτήσεις που είχε το μελλοντικό του επάγγελμα. Σήμερα οι 
ειδικοί υποστηρίζουν ότι, χρειάζεται να υπάρξει κάποια επαγγελματική 
ωριμότητα του ατόμου και ότι στην επιλογή του επαγγέλματος είναι σκό-
πιμο να ληφθεί υπόψη κυρίως η προσωπικότητα και οι βασικές εσωτερι-
κές ανάγκες του ατόμου (βλ. ενδεικτικά Μιχαηλίδη – Νουάρου 1987).

Γενικά, και σύμφωνα με τους Κ. Μάνο (2000) και Ν. Γ. Παπαδόπου-
λο (2001α), η προσωπικότητα του ατόμου με τη δυναμικότητά της απο-
τελεί καίρια και ουσιαστική προϋπόθεση στην επιλογή επαγγέλματος. Ή 
επιλογή αυτή, ως επιμέρους προσαρμογή του ατόμου στο κοινωνικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον, συμβάλλει στη γενικότερη επιτυχή προσαρμογή 
του. Γι’ αυτό και συμβαίνει, άτομα ψυχολογικά προσαρμοσμένα να έχουν 
μεγαλύτερη επιτυχία στην επιλογή επαγγέλματος αλλά και να προσαρμό-
ζονται καλύτερα σ’ αυτό.
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2.4.2.  Νοητικές ικανότητες και σχολικές επιδόσεις ως  
σύνθετοι παράγοντες και κριτήρια - κίνητρα

Ο Ν. Γ. Παπαδόπουλος σε μελέτη του (1980) αναφερόμενος στους ποικί-
λους παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν έντονα την επιλογή επαγ-
γέλματος ενός νέου περιλαμβάνει σ’ αυτούς, και μάλιστα πρωταρχικά, 
τις ατομικές ικανότητες και δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις κ.λπ.

Αλλά και άλλοι συγγραφείς επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψη, 
υποστηρίζοντας ότι, οι νοητικές ικανότητες και οι ιδιαίτερες επιδόσεις 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επιλογή επαγγέλματος, αφού οι ικανό-
τητες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την περαιτέρω απόκτηση δεξιοτή-
των και γνώσεων (Μελανίτης 1966, Ινστιτούτο Ψυχολογίας της Ακαδημίας 
Επιστημών της ΕΣΣΔ 1981, Κωστάκος 1981, Λιάντας 1996). Ή σπουδαιό-
τητα των νοητικών ικανοτήτων στην επιλογή επαγγέλματος τονίζεται και 
από τον Kuder, που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, για μια επιτυχημένη 
επιλογή επαγγέλματος δε φτάνει μόνο το «θέλω» αλλά και το «νοητικό 
δυναμικό» (Ζαννή - Τελειοπούλου 1978 και 1980).

Ή επιλογή σχολικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης σε σχέση με τις 
νοητικές ικανότητες, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο της ατομικής 
αλλά και της κοινωνικής ζωής. Ο Ν. Γ. Παπαδόπουλος (1980) υποστηρίζει 
ότι, αν το άτομο κατορθώσει να ασκήσει ένα επάγγελμα που είναι σύμ-
φωνο με την ιδιαίτερη ικανότητα και την αντίστοιχη κλίση του, θα μπορέ-
σει να εξασφαλίσει ατομική επιτυχία και παράλληλα κοινωνική πρόοδο. 
Δηλαδή, όσο πιο κοντά βρίσκεται η επιλογή επαγγέλματος στην ταύτιση 
είδους νοημοσύνης και βαθμού επίδοσης της σχετικής ικανότητας προς 
τις απαιτήσεις και το επίπεδο του επαγγέλματος, τόσο και πιο επιτυχημέ-
νη είναι η επιλογή αυτή για το ίδιο το άτομο αλλά και για όλη την κοινω-
νία. Εξάλλου, καταλήγει, η ορθή επαγγελματική επιλογή στηρίζεται στην 
αλληλοσυσχέτιση και εναρμόνιση των νοητικών ικανοτήτων και δεξιοτή-
των του ατόμου, των ενδιαφερόντων και κλίσεών του, των ευρύτερων 
ατομικών, οικογενειακών, κοινωνικών και οικονομικών δυνατοτήτων και 
των προσφερόμενων επαγγελματικών ευκαιριών, δηλαδή της μελλοντι-
κής, ζήτησης εργασίας κάθε επαγγέλματος. Στις επισημάνσεις αυτές η 
προτεραιότητα αποδίδεται στη συμφωνία νοητικών ικανοτήτων και κλίσε-
ων ή ενδιαφερόντων του ατόμου και κατά συνέπεια περιλαμβάνουν διά-
φορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σε συνάρτηση με την επιλογή 
επαγγέλματος. 

Στην αναγκαιότητα της αντιστοιχίας μεταξύ ικανοτήτων και απαιτή-
σεων των επαγγελματικών ασχολιών αναφέρονται και άλλοι ειδικοί. Συ-
γκεκριμένα, τονίζεται ότι, διάφορες ομάδες επαγγελμάτων απαιτούν σε 
μεγαλύτερο βαθμό ορισμένες ικανότητες απ’ ό,τι άλλες. Ως βασικές νο-
ητικές ικανότητες αναφέρονται συνοπτικά οι εξής:

Κατανόηση λόγου, αριθμητική ικανότητα, ευχέρεια λόγου ή ευφρά-
δεια, παραστατική ικανότητα χώρου, μνήμη, αντίληψη, λογική σκέψη, 
πρωτοτυπία. Θεωρείται γενικά χρήσιμο, ο μαθητής να αποκτήσει επί-
γνωση των δυνατών και αδύνατων νοητικών του προϋποθέσεων και να 
αντιληφθεί πώς αυτές συνδέονται με ορισμένα μαθήματα ή εξωσχολικές 
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ασχολίες και επαγγέλματα, ώστε να διευκολυνθεί στην επιλογή του επαγ-
γέλματος που θα ακολουθήσει: (Ζαννή - Τελειοπούλου 1980).

Οι νοητικές ικανότητες και η σχολική επίδοση, ενώ αποτελούν ση-
μαντικά κριτήρια και προϋποθέσεις για την επαγγελματική επιλογή, δεν 
είναι, όπως σημειώθηκε ήδη, μοναδικά στοιχεία καθορισμού της επαγ-
γελματικής απόφασης και κατεύθυνσης. Τα πράγματα παρουσιάζουν μια 
αρκετά σύνθετη διαπλοκή. Έχει επισημανθεί από πολλές πλευρές, τόσο 
στο διεθνή όσο και στον ελληνικό χώρο ότι, η νοημοσύνη των παιδιών 
δεν παίζει μοναδικό ρόλο στην επιλογή επαγγέλματος (βλ. ενδεικτικά 
Myers 1941, Παπακωνσταντίνου 1981, Περισυνάκης 1975, Τζάνη 1983). Οι 
μελέτες στην Ελλάδα έχουν δείξει ότι, οι κοινωνικοοικονομικοί παράγο-
ντες και το περιβάλλον της οικογένειας ευνοούν τις σχολικές επιδόσεις 
των μαθητών που παίζουν σπουδαίο ρόλο στη σχολική και επαγγελματική 
κατεύθυνση, και αυτό, γιατί προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη δυ-
νατότητά τους να εισαχθούν στους διάφορους τύπους περαιτέρω εκπαί-
δευσης (Τανακίδης 1983).

Ο Καθηγητής Ι. Μαρκαντώνης (1961), οδηγήθηκε στο συμπέρασμα 
ότι, υπάρχει άμεση θετική συσχέτιση μεταξύ επίδοσης στο γυμνάσιο και 
επαγγελματικής εξέλιξης στη ζωή. Διαπιστώθηκε ότι, οι μαθητές που εί-
χαν καλύτερες επιδόσεις στο γυμνάσιο πέτυχαν στη ζωή τους επαγγελ-
ματικά περισσότερο από ό,τι εκείνοι με χαμηλότερες επιδόσεις. Φάνηκε, 
όμως, και εδώ, ότι, δεν είναι μόνο η επίδοση που καθορίζει αποκλειστικά 
την επαγγελματική πορεία, αλλά ο συνδυασμός της με την οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση της οικογένειας και η αντίστοιχη οικογενειακή 
παράδοση. Ή σχολική επιτυχία από μόνη της δε σημαίνει οπωσδήποτε 
επαγγελματική επιτυχία, και αντίστροφα, σχολική αποτυχία δεν οδηγεί 
οπωσδήποτε στην επαγγελματική αποτυχία.

Αρκετοί ερευνητές, άλλωστε, επισημαίνουν ότι, η σχολική επιτυχία 
είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων ανάμεσα στους οποίους είναι η 
οικογένεια, το σχολείο, οι συνομήλικοι κ.λπ. (Πατέρας 1980, Flouris et al. 
1994, Αναστασιάδης 1995, Συγκολλίτου 1998).

Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις οι διαπιστώσεις είναι διαφορετικές. 
Παρά τις υψηλές προσδοκίες των γονέων, η επιτυχία των παιδιών παρέ-
μεινε χαμηλή. Συγκεκριμένα: Υψηλά επίπεδα πίεσης και βοήθειας από 
τους γονείς βρέθηκε ότι έχουν αρνητικές επιδράσεις στη σχολική επί-
δοση των παιδιών τους. Μάλιστα, αυτές οι επιδράσεις ήταν μεγαλύτερες 
στα κορίτσια. Βρέθηκε, ακόμη, ότι, οικογένειες που στηρίζουν θετικά (με 
επιτυχείς τρόπους) τα παιδιά τους, έχουν γενικά θετικές επιδράσεις στην 
επιτυχία των παιδιών τους (Schmeck & Nguyen 1996). 

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και ο Flouris και οι συνεργά-
τες του (1994), υποστηρίζοντας ότι, η επιτυχία των παιδιών στο σχολείο 
σχετίζεται θετικά με το εκπαιδευτικό και πνευματικό επίπεδο των γονέων. 
Τονίζεται, μάλιστα, ότι στην Ελλάδα, η επιτυχία στις μικρές τάξεις συχνά 
ακολουθείται από ακαδημαϊκή επιτυχία αργότερα. 

Διαπιστώθηκε, ακόμη ότι, η χαμηλή επίδοση επηρεάζει αρνητικά τους 
μαθητές σε σχέση με τις επιθυμίες τους και τις προσδοκίες τους, και ακό-
μη τις επιλογές τους για σπουδές και επαγγέλματα (Γκαρή 1992).
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Ο Marjoribanks (1997) στην Αυστραλία ερεύνησε κατά πόσο οι έφη-
βοι είχαν υποστήριξη από τους γονείς τους στις επαγγελματικές τους 
φιλοδοξίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι νοητικές ικανότητες συμ-
βάλλουν στις επαγγελματικές φιλοδοξίες των εφήβων. Βρέθηκε θετική 
σχέση ανάμεσα στη γονεϊκή υποστήριξη για μάθηση και στην επιτυχία 
των εφήβων σχετικά με τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Για τα κο-
ρίτσια, η κοινωνική καταγωγή είχε μεγαλύτερη επιρροή στις φιλοδοξίες 
τους απ’ ό,τι οι νοητικές τους ικανότητες. Όμως οι φιλοδοξίες των αγο-
ριών φαίνεται ότι δεν επηρεάζονται από την καταγωγή τους αλλά από τις 
νοητικές τους ικανότητες.

Σε έρευνα των Φλουρή, Μαντζάνα και Σπυριδάκη (1981) βρέθηκε ότι, 
οι γονείς δίνουν μεγάλη σημασία στη σχολική εκπαίδευση που οδηγεί σε 
επαγγελματική και κοινωνική άνοδο, γιατί πιστεύουν ότι η επιτυχία στο 
σχολείο δημιουργεί μεγάλες επαγγελματικές προοπτικές για το μέλλον.

Γενικά, η σχολική επιτυχία είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επαγ-
γελματική επιτυχία. Σε έρευνα των Φλουρή, Κουλοπούλου, Σπυριδάκη 
(1981) διαπιστώθηκε ότι, τα κορίτσια υστερούν στη σχολική επίδοση ένα-
ντι των αγοριών, τόσο στο γυμνάσιο όσο στο λύκειο και το Πανεπιστήμιο, 
επειδή, όπως ερμηνεύουν οι ίδιοι οι ερευνητές, έχουν να αντιμετωπίσουν 
διαφορετικές κοινωνικές προσδοκίες. Ή παραπάνω διαπίστωση, αλλά και 
η ερμηνεία αυτή, όσο και αν ίσχυε την εποχή που έγινε η έρευνα, σήμερα 
αποτελεί οπωσδήποτε ένα θέμα που αξίζει να ερευνηθεί διεξοδικότερα.

Στις Ή.Π.Α. εξετάστηκαν οι παράγοντες που διαφοροποιούν τη σχολι-
κή επίδοση ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια λυκείου σε έρευνα της 
Lao (1980). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, τα αγόρια είχαν υψηλότερα 
κίνητρα επιτυχίας από τα κορίτσια, είχαν όμως χαμηλότερες σχολικές 
επιδόσεις. Συμπεραίνεται ότι, τα κίνητρα για επιτυχία δεν αρκούν για την 
πρόβλεψη ακαδημαϊκών επιδόσεων. Ή σχέση κινήτρων για επιτυχία και 
επιδόσεων είναι ισχυρότερη για τα αγόρια. Τα κορίτσια, αν και είχαν υψη-
λές σχολικές επιδόσεις, δεν είχαν υψηλά κίνητρα, ίσως, γιατί: α) Τα υψη-
λά κίνητρα στα κορίτσια κατευθύνονται σε κοινωνικές και όχι ακαδημαϊ-
κές επιτυχίες, β) γίνεται λόγος για το «φόβο επιτυχίας» στα κορίτσια γιατί 
η επιτυχία αυτή θεωρείται συνήθως ότι είναι ενάντια στη θηλυκότητα και 
εκτιμάται αρνητικά. 

Σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη έρευνα της Hanson (1994) στην Αμερική, 
σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εφήβων (28.000 άτομα από 1.100 σχολεία), 
διαπιστώθηκε ότι, πολλοί μαθητές έχουν μειωμένες προσδοκίες για το 
μελλοντικό τους επάγγελμα, ενώ έχουν τις απαιτούμενες δυνατότητες. 
Αυτό σημαίνει ότι, συχνά χάνονται «ταλέντα», αφού ορισμένα παιδιά δεν 
έχουν προσδοκίες και φιλοδοξίες αντίστοιχες προς τις (θετικές) προϋπο-
θέσεις και ικανότητές τους, εξαιτίας όχι μόνο του φύλου, της εθνικότητας 
και της κοινωνικής τάξης. Πολλές φορές διάφορες ομάδες αντιμετωπί-
ζουν διάκριση στην εργασία, κάτι δηλαδή, που φαίνεται να έχει επιπτώ-
σεις και στη σχολική επιτυχία των παιδιών. Οι μαύροι, οι τσιγγάνοι και άλ-
λες ομάδες νέων, που ανήκουν σε μειοψηφίες, καταβάλλουν μικρότερες 
προσπάθειες στο σχολείο, γιατί ξέρουν ότι, όταν θα βγουν στην αγορά 
εργασίας, θα υπάρχουν, ούτως ή άλλως, διακρίσεις σε βάρος τους.



118

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Αλλά και από άλλη έρευνα στην Αμερική (Berndt & Miller 1990), δι-
απιστώθηκε ότι η επιτυχία των μαθητών είναι στενά συνδεμένη με την 
αντίστοιχη προσδοκία. Ή επιτυχία γενικά, δε φαίνεται να είναι άσχετη και 
με την επιτυχία στο σχολείο, δηλαδή, την καλή επίδοση. Συγκεκριμένα: 
Μαθητές που υποτιμούν τις ευκαιρίες που έχουν για σχολική επιτυχία, 
έχουν ανάγκη να ενθαρρύνονται για να αυξήσουν τις προσδοκίες τους 
από το σχολείο. Μαθητές με μικρό ενδιαφέρον για το σχολείο, χρειάζεται 
να βοηθηθούν κατάλληλα, ώστε να αντιληφθούν την αξία της σχολικής 
φοίτησης. 

Στην Αφρική φαίνεται ότι, οι γονείς ασκούν δυνατή επιρροή στην ανά-
πτυξη κινήτρων για επιτυχία των παιδιών τους. Τα παιδιά που ενισχύονται 
από τους γονείς τους είναι περισσότερο πιθανό ν’ αναπτύξουν ένα υψηλό 
επίπεδο κινήτρων για επιτυχία (Maqsud & Coleman 1993).

Σε μια συνοπτική θεώρηση των παραπάνω, σημειώνεται ότι, οι νοητι-
κές ικανότητες είναι ένας άλλος παράγοντας που έχει αποφασιστική ση-
μασία για την επιλογή επαγγέλματος. Οι υψηλές σχολικές επιδόσεις και 
οι αντίστοιχες ικανότητες, σύμφωνα και με τις παραπάνω αναφερόμενες 
έρευνες (οι οποίες και συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό στις διαπιστώσεις 
τους), αποτελούν σημαντικό θετικό παράγοντα και σημαντική προϋπόθε-
ση για επαγγελματική επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που θα δε-
χθούν εκπαίδευση υψηλής στάθμης θα μπορέσουν βασικά να επιλέξουν 
και να καταλάβουν και αντίστοιχα, δηλαδή, υψηλού κοινωνικοοικονομι-
κού επιπέδου, επαγγέλματα.

2.4.3. Κλίσεις και ιδιαίτερες ή ειδικές ικανότητες
Οι κλίσεις βρίσκονται συνήθως σε συνάρτηση με τις ιδιαίτερες ικανότη-
τες και αλληλοενισχύονται με αποτέλεσμα να παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην επιλογή επαγγέλματος του ατόμου. Ή κλίση που έχει ένα άτομο προς 
μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και οι ειδικές ικανότητες που διαθέτει για 
μια συγκεκριμένη ασχολία, είναι σε μεγάλο βαθμό στοιχεία ουσιαστικά 
και ικανά να οδηγήσουν όχι μόνο σε επιτυχημένη επαγγελματική επιλογή 
και σταδιοδρομία αλλά και σε καλύτερη ψυχική ισορροπία, αφού το άτο-
μο είναι σε θέση να αξιοποιεί δημιουργικά τα ιδιαίτερα «χαρίσματά του».

Οι ικανότητες χωρίζονται, ως γνωστόν, σε έμφυτες και επίκτητες. Εί-
ναι χαρακτηριστικές οι αναφορές του Ιντζεσίλογλου (1992) στο διαχω-
ρισμό αυτό. «Οι έμφυτες ικανότητες εμφανίζονται σαν πρώιμες και αυ-
θόρμητες κλίσεις του ατόμου και χαρακτηρίζονται από μια μονιμότητα. Ή 
κλίση είναι ένα σύνολο στενά αλληλεξαρτημένων εσωτερικών τάσεων 
και παρορμήσεων που προσανατολίζουν το άτομο προς ορισμένες μορ-
φές δραστηριοτήτων, και όχι προς άλλες. Οι επίκτητες ικανότητες είναι 
εκείνες που αποκτούνται από το άτομο μετά τη γέννησή του μέσ’ από 
εμπειρίες και μάθηση στα πλαίσια του κοινωνικού και πολιτιστικού του 
περιβάλλοντος» (285). 

Θεωρείται αναγκαία η συνειδητοποίηση των ικανοτήτων ενός ατόμου, 
γιατί αυτή θα συμβάλλει και στη συνειδητοποίηση των αδυναμιών του. 
Αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προσπάθειά του να τις υπερκα-
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λύψει ή να τις εξουδετερώσει (πβ. Ιντζεσίλογλου 1992). Κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να αποτελέσει μια νέα βάση για την επιλογή επαγγέλματος.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Super (1957), αναφερόμενος στο 
χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού, ο όρος «ειδικές ικανότη-
τες» χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα χαρακτηριστικά εκείνα, που οδη-
γούν στην επαγγελματική επιτυχία. Περιγράφοντας μάλιστα τα χαρακτη-
ριστικά αυτά, αναφέρει τις ακόλουθες ειδικές ικανότητες: 

I. Αντιληπτική ταχύτητα και ακρίβεια
II. Χειρωνακτικές ικανότητες
III. Οπτικό - κινητικές ικανότητες
IV. Μηχανική κατανόηση
V. Αισθητική κρίση
VI. Μουσική ικανότητα
Ο Super προχωρεί σε αναλυτική και συγκριτική θεώρηση των ικανοτή-

των αυτών, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και τα εξής: Μια επιλογή επαγ-
γέλματος στηριζόμενη στις ιδιαίτερες ικανότητες ενός ατόμου, ανοίγει 
το δρόμο προς μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, εφόσον 
βέβαια συντρέχουν και άλλοι εξίσου σημαντικοί παράγοντες. Για την επι-
τυχία σε ένα επάγγελμα χρειάζεται τουλάχιστο μια «ειδική ικανότητα» και 
για ορισμένες περιπτώσεις ο συνδυασμός περισσότερων. Έτσι, κάποιος 
που θέλει π.χ. να εργάζεται με επιτυχία σε μια υπαλληλική θέση, θα πρέ-
πει να έχει αναπτυγμένη, όχι μόνο την αντιληπτική ταχύτητα αλλά και 
την ακρίβεια. Οι «ειδικές ικανότητες» φαίνεται να παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην επιλογή του εργασιακού περιβάλλοντος. Συνήθως επιλέγουμε 
επαγγέλματα, επειδή διαθέτουμε τις ικανότητες εκείνες που απαιτούνται, 
ώστε να υπάρχει δυνατότητα και δημιουργικής έκφρασης. Έτσι, όποιος 
έχει αναπτυγμένη την ικανότητα αντίληψης του χώρου και σχέσεων σ’ 
αυτόν, είναι πιθανόν να ακολουθήσει μια επιστημονική και τεχνική εργα-
σία, ενώ αυτός που δεν έχει αντιληπτική ταχύτητα και ακρίβεια, δε θα επι-
λέξει ένα επάγγελμα που απαιτεί αυτές τις ικανότητες. Στην περίπτωση 
που κάποιος δεν επιλέγει επάγγελμα σύμφωνο με τις «ειδικές ικανότητές 
του», θα χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια και χρόνο από κάποιον που 
είναι «γεννημένος» για αυτή την εργασία.

Χρειάζεται, βέβαια, εδώ να σημειωθεί ότι, ο Super είναι δέσμιος ορι-
σμένων παλαιών αντιλήψεων της Ψυχολογίας για τις νοητικές ικανότη-
τες, αφού αυτές είναι, τουλάχιστο σε συνάρτηση με τα ενδιαφέροντα του 
ατόμου, επίκτητο στοιχείο.

Από την εμπειρική πλευρά, και σε αναφορά προς τους Έλληνες μαθη-
τές, ο Δημητρόπουλος (1986) αναφέρει ότι, οι Ελληνίδες μαθήτριες, όταν 
αποφασίζουν για το επάγγελμά τους, λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές κλί-
σεις και τις ικανότητές τους, ενώ οι μαθητές ενδιαφέρονται ή έχουν ως 
κριτήριο και κίνητρο το κύρος της σχολής που θα σπουδάσουν καθώς και 
το κοινωνικό γόητρο του επαγγέλματος που θα επιλέξουν, όπως αναφέρ-
θηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Είναι φανερό ότι, η διαπίστωση αυτή αποκαλύπτει κάποια προβλημα-
τική εξάρτηση και συγχρόνως ρευστότητα των σχετικών κριτηρίων και 
κινήτρων των σύγχρονων νέων στην επιλογή επαγγέλματος. Με άλλα 
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λόγια, οι κλίσεις και οι ιδιαίτερες ικανότητες παίζουν ρόλο στην επαγ-
γελματική επιλογή αλλά σε συνδυασμό με τα εκάστοτε δεδομένα της 
κοινωνικής πραγματικότητας. Αυτό άλλωστε είναι και αναμενόμενο, προ-
κειμένου μια επαγγελματική επιλογή να οδηγήσει σε γενικότερη επιτυχία 
και όχι μόνο στην προώθηση της κλίσης και στην ικανοποίηση του αντί-
στοιχου ενδιαφέροντος.

2.4.4. Ενδιαφέροντα
Μεταξύ νοητικών ικανοτήτων ή δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων υπάρχει 
άμεση σχέση. «Οι νοητικές ικανότητες ενισχύουν τα ενδιαφέροντα και 
αυτά τις ικανότητες» σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ν. Γ. Παπαδόπουλος 
(2001α,102). Τα ενδιαφέροντα έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών 
ερευνών. Από τους ποικίλους ορισμούς, που έχουν δοθεί κατά καιρούς, 
διαπιστώνεται ότι, τα ενδιαφέροντα θεωρούνται βασικό στοιχείο όχι 
μόνο του ελεύθερου χρόνου, αλλά και των κινήτρων και γενικά της συ-
μπεριφοράς (Strong 1943). Πρόκειται για μια πτυχή της προσωπικότητας 
μαζί με τις ικανότητες και τις δεξιότητες και κυρίως τις κλίσεις αλλά και 
τις γνώσεις και εμπειρίες του ατόμου. «Τα ενδιαφέροντα ορίζονται ως συ-
νειδητές και συναισθηματικά φορτισμένες κινήσεις του ατόμου προς τα 
αντικείμενα εκείνα, τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες του. Δημιουργού-
νται ως αποτέλεσμα της εμπειρίας με τα αντικείμενα και διαρκούν όσο 
χρόνο αποδεικνύονται αποτελεσματικά για τους σκοπούς και επιδιώξεις 
του ανθρώπου. Γι’ αυτό η ηλικία, το φύλο και το παρελθόν έχουν μεγάλη 
σχέση με τα ενδιαφέροντα» (Τριλιανός 1988, 72).

Οι Super και Bohn (1971) ορίζουν τα ενδιαφέροντα ως δραστηριότη-
τες μέσω των οποίων οι άνθρωποι επιδιώκουν τους αντικειμενικούς τους 
στόχους. Σ’ αυτούς τονίζεται η πρακτική - λειτουργική διάσταση των εν-
διαφερόντων.

Άλλοι συγγραφείς με τον όρο «ενδιαφέροντα», αναφέρονται στη ση-
μαντική εκείνη ορμή της ψυχής που ωθεί το άτομο και εστιάζει την προ-
σοχή του σ’ ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή, στην περίπτωση του θέμα-
τός μας, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατεύθυνση. Έτσι μπορούν 
να συσχετιστούν με μια εσωτερική παρόρμηση, μια εσωτερική κινητήρια 
δύναμη που οδηγεί το νέο άτομο προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, 
προς την οποία και ενισχύονται δυναμικά όλες οι ψυχικές λειτουργίες και 
πτυχές και κυρίως η μνήμη, η αντίληψη, η προσοχή, η φαντασία, η δημι-
ουργικότητα κ.λπ. (βλ. ενδεικτικά Crites 1963).

Σε συνάρτηση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό η Σιδηροπού-
λου - Δημακάκου αναφέρει τρεις τύπους ενδιαφερόντων. Παρά το ότι 
η διάκριση αυτή δε φαίνεται να ανταποκρίνεται σε ουσιαστικά στοιχεία, 
όπως τουλάχιστο την παρουσιάζει, θεωρούμε σκόπιμο να την παραθέ-
σουμε.

- «τα δηλωμένα διαφέροντα: πρόκειται για εκείνα τα διαφέροντα που 
δηλώνουν οι μαθητές και γενικότερα οι άνθρωποι ότι έχουν, όταν τους 
ρωτάμε τι τους αρέσει.

- τα εξωτερικευμένα διαφέροντα: είναι εκείνα που είναι μέρος του 
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τρόπου ζωής του ατόμου. Για την ικανοποίηση αυτών οι άνθρωποι αφιε-
ρώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους.

- τα καταγραμμένα διαφέροντα: είναι εκείνα που αποκαλύπτονται όταν 
το άτομο συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων» (1997, 10). 
Τονίζονται ακόμη τα εξής: Ή συσχέτιση μεταξύ «δηλωμένων» και «κατα-
γραμμένων» ενδιαφερόντων είναι μέτρια και οι μεταξύ τους αντιφάσεις δεν 
είναι σπάνιες. Συχνά η έλλειψη συμφωνίας μεταξύ δηλωμένων επαγγελμα-
τικών στόχων και καταγραμμένων προτιμήσεων, αντανακλά επαγγελματική 
ανωριμότητα. Ή αντίφαση μεταξύ «δηλωμένων» και «εξωτερικευμένων» εν-
διαφερόντων μπορεί να χαρακτηρίζει ανθρώπους που έχουν περιορισμένη 
αυτογνωσία, έλλειψη ικανοποίησης στον τρόπο ζωής τους και προσωπικές 
δυσκολίες. Γενικά, τα «δηλωμένα» ενδιαφέροντα φανερώνουν αυτογνωσία 
και ανεξαρτησία σκέψης. Τα «εξωτερικευμένα» φανερώνουν πολύ μεγαλύ-
τερη αυτογνωσία και αποτελούν ένα αξιόπιστο δείκτη για τις επαγγελματι-
κές επιλογές του ατόμου (Σιδηροπούλου – Δημακάκου 1997). 

Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα αρχίζουν να εμφανίζονται κατά την 
παιδική ηλικία, όπως σημειώθηκε και στην αρχή (βλ. κεφ. 1.4.4.). Είναι 
όμως ασταθή, μέχρι πολύ ασταθή, κάτω από την ηλικία των 17 ή 18 ετών 
(Barak, Feldman, Noy 1991).

Σύμφωνα με τον Κ. Μάνο τα ενδιαφέροντα δεν αρχίζουν σε όλους 
κατά τον ίδιο χρόνο, ούτε είναι πάντα εκείνα που καθορίζουν την επιλογή 
του επαγγέλματος. Το ενδιαφέρον χρειάζεται να παρακολουθείται από 
τις αναγκαίες ικανότητες για το επάγγελμα. Ή επιτυχία στο επάγγελμα θα 
είναι μεγαλύτερη, όταν συνυπάρχουν «ενδιαφέροντα, κίνητρα εσωτερικά 
και ικανότητες για το επάγγελμα» (σελ. 257). Ή διαμόρφωσή τους καθο-
ρίζεται σε μεγάλο βαθμό, με την πρόοδο του χρόνου από την οικογένεια 
και το κοινωνικό περιβάλλον, από τα ενδιαφέροντα της ομάδας ή των 
ομάδων στις οποίες είναι ενταγμένο το άτομο και από τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου του ατό-
μου (Μάνος 2000).

Από την ηλικία των 15 ετών τα ενδιαφέροντα αρχίζουν να σταθερο-
ποιούνται περισσότερο και είναι δυνατόν να αποτελέσουν σημαντικό πα-
ράγοντα στην επιλογή επαγγέλματος. Είναι γνωστό ότι με την πρόοδο 
της ηλικίας τα ενδιαφέροντα διαφοροποιούνται. Παρά τη διαφοροποίηση 
που διαπιστώνεται γενικά στα ενδιαφέροντα ενός ατόμου σε συνάρτηση 
με την ηλικία, διατυπώνεται από ορισμένους η άποψη ότι, η διαφοροποί-
ηση αυτή δεν είναι ριζική (βλ. ενδεικτικά Strong 1943).

Συγκεκριμένα ο Strong (1943) συγκέντρωσε στοιχεία για τις επαγγελ-
ματικές προτιμήσεις πολλών ατόμων σε αναφορά με τον τύπο της προ-
σωπικότητας και του χαρακτήρα τους. Διαπίστωσε ότι, άτομα που ασκούν 
ίδια επαγγέλματα, έχουν σημαντικές ομοιότητες στα ενδιαφέροντά τους 
που τα διαχωρίζουν από άλλα άτομα σε διαφορετικά επαγγέλματα.

Ή Gottfredson (1981), σύμφωνα με τους Costa, McCrae & Holland 
(1984) διαπίστωσε ότι, όταν οι ενήλικες αλλάζουν εργασία, η πλειοψηφία 
αυτών μεταβαίνει από τη μια εργασία στην άλλη, πάντα όμως μέσα στα 
πλαίσια της κατηγορίας ή του τύπου του Holland, όπου αρχικά είχε βρεθεί 
ότι ανήκει.
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Τα ενδιαφέροντα δεν περιορίζονται μόνο στο χώρο της επαγγελμα-
τικής απασχόλησης αλλά αφορούν το σύνολο της ανθρώπινης συμπερι-
φοράς σε όλους τους χώρους στους οποίους αυτή εκδηλώνεται. Μέχρι 
σήμερα, ωστόσο, η έρευνα φαίνεται ότι εστιάζεται κυρίως στο χώρο της 
απασχόλησης και επιλογής επαγγέλματος (Λυκιτσάκου 1997).

Με βάση τα παραπάνω, τα ενδιαφέροντα αποτελούν ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστική μορφή κινήτρων στην επιλογή επαγγέλματος, αφού ό,τι εν-
διαφέρει, ελκύει ή και ωθεί σε αντίστοιχη συμπεριφορά. Έτσι, οδηγείται 
κανείς στο στόχο που καθορίζεται από το ενδιαφέρον του και τον προ-
σεγγίζει εφαρμόζοντας λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά τις αναγκαί-
ες διαδικασίες. Είναι φανερό ότι αυτές σχετίζονται με ό,τι συνιστά την 
προετοιμασία του για τον επαγγελματικό στόχο που θέτει, λαμβάνοντας 
υπόψη το αντίστοιχο ή τα αντίστοιχα ενδιαφέροντά του.

2.4.5.  Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση ως παράγοντες  
επιλογής επαγγέλματος

Τόσο ο όρος αυτοεκτίμηση όσο και ο όρος αυτοαντίληψη σχετίζονται με 
το περιεχόμενο του όρου της αυτογνωσίας. Συχνά οι δύο αυτοί όροι εναλ-
λάσσονται, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερη διάκριση του νοήματός τους. Όμως, 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι, ο όρος αυτοαντίληψη είναι γενικότερος 
και έχει περισσότερο γνωστική αναφορά, ενώ ο όρος αυτοεκτίμηση έχει 
περιορισμένη αναφορά στη σημασία και την αξιολόγηση του ίδιου «του 
ατόμου σχετικά με τον εαυτό του» (Παπαδόπουλος 1994, 99). Ή αυτοα-
ντίληψη ως «λίγο ή πολύ ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό μας, απο-
τελεί ένα είδος μέτρου ή κατευθυντήριας γραμμής της συμπεριφοράς 
σε καταστάσεις που συμμετέχει βιωματικά το Εγώ» (Παπαδόπουλος Ν. 
Γ. 1994, 98). 

Ο Burns (1982) δε φαίνεται να συμφωνεί με την παραπάνω διάκρι-
ση αφού, ως αυτοαντίληψη θεωρεί το σύνολο πεποιθήσεων και στάσεων 
που διαμορφώνει το άτομο για τον εαυτό του οι οποίες εμπεριέχουν διά-
φορες αυτοαξιολογήσεις και τάσεις συμπεριφοράς.

Ή Ε. Συγκολλίτου επισκοπώντας τα πορίσματα διάφορων σχετικών 
ερευνητών συμπεραίνει ότι, «η αυτοαντίληψη αποτελεί μια πολυδιάστατη 
μάλλον παρά μονοδιάστατη δομή, πράγμα που σημαίνει ότι αποτελείται 
από διαστάσεις ποικίλες ως προς το περιεχόμενο» (1998, 113).

Με βάση τις επισημάνσεις αυτές, είναι φανερή η ιδιαίτερη σημασία 
αλλά και η σύνδεση και σχέση της αυτοαντίληψης με την επιλογή επαγ-
γέλματος, όπως θα φανεί και από τα παρακάτω.

Ή αυτοαντίληψη σχετίζεται με τη διαμόρφωση της «ταυτότητας του 
Εγώ» που αποτελεί τη βασικότερη αναπτυξιακή απαίτηση στον τομέα της 
προσωπικότητας κατά την εφηβεία, αφού στην ηλικία αυτή ο έφηβος κα-
λείται κατά τον Erikson, να αποκτήσει σαφή εικόνα του ποιος είναι και τι 
θέλει στη ζωή, ώστε να μπορέσει να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα 
σχετικά με τις σπουδές, την εργασία, την οικογένεια κ.ά. Βέβαια η ταυτό-
τητα που διαμορφώνει το άτομο κατά την εφηβεία δε μένει στατική αλλά 
εξελίσσεται καθώς νέες εμπειρίες και νέοι ρόλοι προστίθενται στη ζωή 
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του. Έτσι, πριν ακόμη το άτομο φτάσει στην εφηβική ηλικία, έχει κάποιες 
πρώιμες μορφές αυτογνωσίας (στάσεις και εμπειρίες του παρελθόντος, 
σχέσεις, ταυτίσεις, ενδιαφέροντα, ρόλους) τις οποίες χρειάζεται να συνε-
νώσει και να επεξεργαστεί με το παρόν, ώστε να μπορέσει να διαμορφώ-
σει το μέλλον (Παρασκεύοπουλος 1983, πβ. και Αχλής 1985). Ή Λεοντα-
ρή (1998) στο έργο της με τίτλο «Αυτοαντίληψη» συνδέει την αναζήτηση 
ταυτότητας του εφήβου με την ένταξή του στο ευρύτερο κοινωνικό σύ-
νολο και σημειώνει τα εξής: «Οι έφηβοι πρέπει να αρχίσουν να ξεκαθαρί-
ζουν τα ενδιαφέροντά τους σε σχέση με την επιλογή καριέρας…. πρέπει 
να επιλέξουν και να καθορίσουν κάποιο ρόλο και να σταθεροποιηθούν σ’ 
αυτόν που επέλεξαν» (114).

Έχει πολλαπλά διαπιστωθεί ότι, άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση έχουν 
την τάση να είναι δύστροπα και απαισιόδοξα, ενώ άτομα με υψηλή αυ-
τοεκτίμηση είναι πιο δημιουργικά και περισσότερο αισιόδοξα. Άτομα που 
έχουν θετική αυτοεκτίμηση, έχουν καλές σχέσεις με τον εαυτό τους και 
με τους γύρω τους, διακρίνονται από ψυχική ισορροπία και συναισθηματι-
κή σταθερότητα, είναι περισσότερο ευτυχισμένα και μπορούν να αντιμε-
τωπίζουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τις δυσκολίες που τους παρου-
σιάζονται. Άτομα με αρνητική αυτοεκτίμηση, δυσκολεύονται να βρουν 
σημεία επαφής με τον εαυτό τους και τους γύρω τους, στοιχείο που δυ-
σχεραίνει τη συγκρότηση μιας υγιούς και ρεαλιστικής προσωπικότητας. 
Ή εντύπωση που σχηματίζει το άτομο για τον εαυτό του, η διαμόρφωση, 
δηλαδή, της θετικής ή αρνητικής αυτοεκτίμησης, δεν είναι κάτι έμφυτο 
αλλά είναι αποτέλεσμα των εμπειριών και των συναισθημάτων που δια-
μορφώνει ο άνθρωπος στην πορεία του και ακόμη των αλληλεπιδράσεών 
του με το κοινωνικό του περιβάλλον (Μπέλλας 1977, Λεονταρή, Γιαλαμάς 
1996, Τσιώρα 1998).

Παράγοντες που επιδρούν καθοριστικά στη διαμόρφωση θετικής ή 
αρνητικής αυτοεκτίμησης είναι η οικογένεια, το σχολείο, το κοινωνικό πε-
ριβάλλον κ.λπ. Αναλυτικότερα: Ή συναισθηματική στήριξη που θα πάρει 
το παιδί από την οικογένεια, οι ρεαλιστικές προσδοκίες των γονέων και η 
ανατροφή του παιδιού σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, συμβάλλουν στη δια-
μόρφωση θετικής αυτοεκτίμησης. Αντίθετα, η ανατροφή του παιδιού σε 
κλίμα αυταρχικότητας και απόρριψης, οδηγεί στη δημιουργία αρνητικής 
εικόνας για την αξία του εαυτού και, κατ’ επέκταση, σε χαμηλή αυτοε-
κτίμηση. Το σχολείο δε συμβάλλει λιγότερο στη διαμόρφωση της αυτο-
εκτίμησης του παιδιού με τις ποικίλες εμπειρίες που παρέχει. Όχι μόνο 
οι συμμαθητές αλλά και ο ίδιος ο δάσκαλος με τη στάση του αποτελούν 
επιμέρους παράγοντες ιδιαίτερα σημαντικούς για τη διαμόρφωση της 
αυτοεκτίμησης του νέου ατόμου. Ο αυταρχικός π.χ., αλλά και ο ανεξέ-
λεγκτος - αδιάφορος τρόπος συμπεριφοράς του δασκάλου δε βοηθάει 
στη διαμόρφωση επιτυχούς αυτοεκτίμησης, για να περιοριστούμε σε μια, 
αλλά κλασική σχετική διαπίστωση όπως αυτή του Lewin (βλ. ενδεικτικά 
Παπαδόπουλος Ν. Γ. 181 κ.ε.). Τέλος, ο κοινωνικός περίγυρος, το στενό-
τερο ή ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει επίσης σημαντικά τη 
διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης. Ή εκτίμηση ενός ατόμου για τον εαυτό 
του δεν ταυτίζεται πάντα με την πραγματική του αξία. Υπάρχουν, δηλαδή, 
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άτομα με πολλές ικανότητες που, όμως, δεν τρέφουν ανάλογα συναι-
σθήματα για τον εαυτό τους, αλλά υπάρχουν και άτομα με περιορισμένες 
δυνατότητες που αναπτύσσουν υψηλή αυτοεκτίμηση. Ή διαπίστωση αυτή 
σχετίζεται με το θέμα της επιλογής επαγγέλματος, αφού συχνά οι έφηβοι 
λόγω υποτίμησης ή υπερεκτίμησης των δυνατοτήτων τους οδηγούνται σε 
λανθασμένες επαγγελματικές επιλογές. Καθώς η επίγνωση του εαυτού 
κατά την εφηβεία γίνεται ουσιαστικότερη, η αυτοεκτίμηση γίνεται βαθύ-
τερη σε σχέση με τους μελλοντικούς στόχους και με τη λήψη αντίστοιχων 
αποφάσεων (Κουμή 1997, Συγκολλίτου 1997, Λεονταρή 1998).

Σύμφωνα με τη θεωρία της επαγγελματικής ανάπτυξης του Super 
(1957) η επιλογή ενός επαγγέλματος είναι μια προσπάθεια του ατόμου 
να πραγματώσει την έννοια του εαυτού του. Ο έφηβος καλείται να απο-
κτήσει μια όσο το δυνατόν «αποκρυσταλλωμένη» επαγγελματική επιλο-
γή, κάτι που σχετίζεται άμεσα με την εικόνα που έχει σχηματίσει για τον 
εαυτό του. Ή ύπαρξη υψηλής ή χαμηλής αυτοεκτίμησης επηρεάζει τη δια-
δικασία διαμόρφωσης «αποκρυσταλλωμένης» επαγγελματικής επιλογής.

Από σχετικές έρευνες (Resnick, Fauble, Osipow, 1970 & Chiu 1990) 
διαπιστώθηκε ότι, οι έφηβοι με υψηλή αυτοεκτίμηση παρουσιάζουν μεγα-
λύτερο βαθμό βεβαιότητας και «αποκρυστάλλωσης» (vocational crystal-
lization) στην επιλογή του επαγγέλματος σε σχέση με τους εφήβους που 
έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση.

Άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση οδηγούνται στις επιλογές τους με υπο-
κειμενικά - προσωπικά κριτήρια, θεωρώντας ότι έχουν τις ικανότητες που 
απαιτούνται για το επάγγελμα που επιλέγουν. Αντίθετα, στα άτομα με χα-
μηλή αυτοεκτίμηση, η επιλογή εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες 
και για το λόγο αυτό, το επάγγελμα που επιλέγουν δεν ανταποκρίνεται 
στην ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών και επιθυμιών τους. Ή επι-
λογή τους αυτή προσαρμόζεται απλώς και μόνο σε κάποιες κοινωνικές 
αξίες (Korman 1967).

Ή ικανότητα αυτοεκτίμησης και γενικά η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης 
είναι βασική προϋπόθεση προκειμένου να μπορέσει το άτομο να ωριμάσει 
και να αποκτήσει ψυχική ισορροπία, στοιχεία απαραίτητα για τη λήψη σημα-
ντικών αποφάσεων, όπως αυτή της επιλογής επαγγέλματος (Τσιώρα 1998).

Κατά τον Super (1957) η πορεία της επιλογής του επαγγέλματος ολο-
κληρώνεται από τη στιγμή που συμβιβάζεται η αυτοαντίληψη με την αντι-
κειμενική πραγματικότητα. Τα βασικά στάδια για τη διαμόρφωση επαγ-
γελματικής ανάπτυξης και αυτοαντίληψης είναι τα ακόλουθα:

- Αποκρυστάλλωση σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατεύθυνση (14-
18 ετών).

- Εστίαση στην κατεύθυνση αυτή (18-21 ετών). Σπουδές και είσοδος 
στο επάγγελμα ( 21-24 ετών).

- Σταθεροποίηση στο επάγγελμα (25-35 ετών).
- Εξέλιξη στο επάγγελμα (36 και εξής).
Το άτομο προσπαθεί να πραγματώσει την επαγγελματική του αυτοα-

ντίληψη περνώντας μέσα από τα παραπάνω πέντε στάδια επαγγελματι-
κής ανάπτυξης. Ή επαγγελματική αυτοαντίληψη αλλάζει με την πάροδο 
του χρόνου και γίνεται σταθερότερη σε ωριμότερα στάδια ηλικίας. 
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Από τις παραπάνω θέσεις και επισημάνσεις, συμπεραίνει κανείς, ότι, η 
επιλογή επαγγέλματος αποτελεί επιμέρους διαδικασία της ωριμότητας του 
ατόμου. Το άτομο έχει όχι μόνο ολοκληρωμένη, κατά το δυνατό, αντίληψη 
και γνώση του εαυτού του αλλά συγχρόνως και αρκετά αναπτυγμένη την 
ικανότητα συσχέτισης του εαυτού του, ως πυρήνα του εγώ, με προσωπικές 
τάσεις, εμπειρίες και αξίες και με δεδομένα του περιβάλλοντος. Μέσα σε 
αυτά, η αυτοαντίληψή του, και πιο συγκεκριμένα η ικανότητα εκτίμησης του 
εαυτού, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως διαδικασία προσαρμογής και γέφυ-
ρας του εγώ με τον κοινωνικό και συγκεκριμένα τον επαγγελματικό κόσμο.

2.4.6. Ή σωματική κατάσταση – σωματικά χαρακτηριστικά
Εκτός από τα ψυχικά χαρακτηριστικά του ατόμου, την επιλογή επαγγέλ-
ματος μπορεί να επηρεάσουν και χαρακτηριστικά, αδυναμίες ή και ελατ-
τώματα που σχετίζονται με τη σωματική κατάστασή του, την εμφάνιση, 
την αρτιμέλεια και γενικά την υγεία του. Για παράδειγμα, η υγεία του 
ατόμου, όταν παρουσιάζει πρόβλημα (π.χ. καρδιοπάθειες, επιληψία, σω-
ματικές αναπηρίες κ.λπ.), δυσκολεύει την άσκηση κάποιων επαγγελμά-
των. Αλλά και ορισμένες άλλες παθήσεις επηρεάζουν την επιλογή, όπως 
ελάττωμα στην ομιλία, στην όραση, στην ακοή, μειωμένη φυσική δύνα-
μη και αντοχή, ανάστημα κ.ά. Ένα άτομο που δεν έχει καλή όραση, δεν 
μπορεί να γίνει πλοίαρχος ή οδηγός αεροσκάφους (πιλότος), ένα άτομο 
που δεν έχει καλή ακοή, δεν μπορεί να ασκήσει επάγγελμα με απαιτή-
σεις στην επικοινωνία και στη συναλλαγή με ανθρώπους κ.τ.ό. (Χουρδάκη 
1951, Μπρούσαλης 1977, Κωστάκος 1981, Λιάντας 1996).

Μόλις χρειάζεται να τονιστεί ότι, οι σωματικές αυτές ιδαιτερότητες 
μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να συνδυαστούν με ψυχικά χαρακτηρι-
στικά έτσι, ώστε, να είναι ταιριαστές και κατάλληλες για ορισμένο επάγ-
γελμα ή για ορισμένη κατηγορία ή κατεύθυνση επαγγελμάτων.

Οι βασικοί σωματικοί παράγοντες που παίζουν σοβαρό ρόλο στα πε-
ρισσότερα επαγγέλματα και κατά συνέπεια και στην αντίστοιχη επιλογή 
είναι οι ακόλουθοι:

1. Σωματική αντοχή, όπως δύναμη του ατόμου να σηκώσει, να μετα-
φέρει κ.λπ.

2. Επιδεξιότητα στη χρήση των χεριών.
3. Συντονισμός και καλή ισορροπία.
4. Καλή λειτουργία των αισθήσεων.
5. Καλές συνήθειες ομιλίας, ευχάριστη φωνή.
6. Περιποιημένη εμφάνιση (Σόφτη - Μπεσμπέα 1983).

Ή παράθεση των παραπάνω σωματικών χαρακτηριστικών του ατόμου 
γίνεται κυρίως χάρη μιας πληρότητας της αναφοράς στους επιμέρους 
αυτούς παράγοντες. Δεν πρόκειται, δηλαδή, στην παρούσα έρευνά μας 
και με βάση τη θεματική του ερωτηματολογίου μας να ασχοληθούμε ειδι-
κότερα με τα επιμέρους αυτά θέματα. Αυτά θα μπορούσαν να αποτελέ-
σουν μια ιδιαίτερη και εξειδικευμένη ερευνητική κατεύθυνση σε συνάρ-
τηση, ίσως, με άτομα ειδικών ή και προβληματικών καταστάσεων.
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2.4.7. Ή ηλικία ως παράγοντας επιλογής επαγγέλματος
Ο παράγοντας της ηλικίας παίζει, επίσης, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση της επαγγελματικής προτίμησης του εφήβου. Άλλωστε η επιλογή 
επαγγέλματος δεν είναι μια στατική επιλογή που συντελείται ξαφνικά 
στην εφηβική ηλικία, αλλά μια εξελικτική διαδικασία που ξεκινά από την 
πρώτη παιδική ηλικία, όπως τονίστηκε και σε άλλα σημεία αυτής της με-
λέτης. Ο K. Gergen αναφερόμενος στην ηλικία των δώδεκα (12) χρόνων 
σημειώνει τα εξής αξιοπρόσεκτα για το θέμα μας: «Είναι μια δύσκολη 
ηλικία για κάθε παιδί. Είναι φυσιολογικό τα παιδιά σ’ αυτή την ηλικία να 
ψάχνουν τριγύρω τους για να ανακαλύψουν ποιο είναι και πώς είναι το 
περιβάλλον τους. Δοκιμάζουν τον εαυτό τους και τους άλλους» (1997, 
166). Σε αυτή την ανίχνευση του περιβάλλοντος εμπίπτει και η επιλογή 
επαγγέλματος του νέου ατόμου η οποία στη ρεαλιστική της διάσταση δεν 
μπορεί παρά να συσχετιστεί με το περιβάλλον. Ή επαγγελματική ανάπτυ-
ξη, όπως ονομάζεται, ολοκληρώνεται με τη σταθεροποίηση των επαγγελ-
ματικών ενδιαφερόντων και με την τελική επιλογή επαγγέλματος, θέματα 
που βρίσκονται σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητα του ατό-
μου (Παπαδόπουλος Ν. Γ. 2001α, 1994). 

Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του ατόμου, όπως αναφέρθηκε και 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο, αλλάζουν με την ηλικία. Ένας έφηβος μπορεί να 
επιλέξει και να απορρίψει 6-8 διαφορετικά επαγγέλματα κατά τη φοίτησή 
του στο σχολείο. Με την πρόοδο της ηλικίας, όμως, οι διακυμάνσεις των 
επαγγελματικών ενδιαφερόντων μειώνονται. Χρειάζεται εδώ να τονιστεί 
ότι, μέχρι την ηλικία των έντεκα (11) ετών οι επαγγελματικές προτιμήσεις 
του παιδιού στερούνται ρεαλισμού. Το παιδί δείχνει ότι προτιμά επαγγέλ-
ματα που το ευχαριστούν και του φαίνονται γοητευτικά και περιπετειώδη, 
χωρίς να λαμβάνει υπόψη την κοινωνική αξία τους και τις απαιτήσεις σε 
εκπαίδευση, αλλά ούτε τους κινδύνους. Μετά την ηλικία των έντεκα (11) 
ετών οι επαγγελματικές προτιμήσεις του παιδιού σχετίζονται με τα ενδια-
φέροντά του. Από το ίδιο το παιδί αρχίζει κάποιος έλεγχος κατά πόσο οι 
ικανότητες και οι δυνατότητές του συμβιβάζονται με τα ενδιαφέροντά του. 
Ο έφηβος εξετάζει περισσότερο από το παιδί τα επαγγέλματα σε σχέση με 
τον εαυτό του, ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί, άλλοτε άμεσα και άλλοτε 
έμμεσα, για τις απαιτήσεις των διαφόρων επαγγελμάτων. Γενικά οι έφη-
βοι απομακρύνονται από το στάδιο της φαντασίας (όπως το περιέγραψε 
ο Ginzberg) και αρχίζουν να αποκτούν μια πιο ρεαλιστική εικόνα για τα 
επαγγέλματα και τον κόσμο της εργασίας. Σχηματίζουν, δηλαδή, μια περισ-
σότερο ολοκληρωμένη και σαφή άποψη για το περιεχόμενο της εργασίας 
και τις απαιτούμενες σπουδές (Σόφτη - Μπεσμπέα 1983).

«Στην ηλικία των 12-13 χρόνων το άτομο, σημειώνει ο Ν. Γ. Παπαδό-
πουλος (2001α,101), έχει τις πρώτες κάπως ρεαλιστικές παραστάσεις και 
σκέψεις για το μελλοντικό επάγγελμα. Έχει όμως αποδειχθεί ότι οι παρα-
στάσεις του αυτές τις περισσότερες φορές αλλάζουν. Το άτομο δεν εί-
ναι ακόμη τόσο ώριμο όσο χρειάζεται για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
της εκλογής μιας επαγγελματικής κατεύθυνσης ή ενός επαγγέλματος. 
Κάπως ωριμότερη είναι η ηλικία των 14-15 χρόνων, γι’ αυτό και η επέκτα-
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ση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 6 σε 9 χρόνια κρίθηκε αναγκαία, 
ώστε το άτομο να προετοιμάζεται ακόμη περισσότερο και καλύτερα για 
τη ζωή και το επάγγελμα».

Στην ηλικία των 15-16 ετών ο έφηβος βάζει σε ιεράρχηση τις αξίες 
του. Σ’ αυτή την ηλικία ερευνά τις ικανότητές του και τις συγκρίνει με τις 
απαιτήσεις του επαγγέλματος. Προχωρεί στην κατάστρωση επαγγελμα-
τικού σχεδίου. Οι εκτιμήσεις του αναφέρονται και σε βαθύτερα θέματα 
του επαγγέλματος και της εργασίας. Με άλλα λόγια, ο έφηβος αρχίζει να 
αντιλαμβάνεται ότι, η κοινωνία εκτιμά διαφορετικά τα επαγγέλματα, ότι οι 
αμοιβές δεν είναι μόνο οικονομικές και ότι ο άνθρωπος εκλέγοντας ένα 
επάγγελμα, εκλέγει ένα τρόπο ζωής (Miller 1978, Σόφτη – Μπεσμπέα 1983).

Αναφέρεται, ακόμη, ότι με την πάροδο της ηλικίας το άτομο μετακι-
νείται από «ιδεαλιστικές» αξίες (αλτρουισμός, προσωπικοί στόχοι) σε πε-
ρισσότερο «ρεαλιστικές» αξίες (επαγγελματική άνοδος, γάμος, οικογέ-
νεια, ικανότητες). Πρόκειται για επισημάνσεις από παλαιότερα γνωστές 
(Spranger 1956) οι οποίες όμως επιβεβαιώνονται και από σύγχρονες 
εμπειρικές έρευνες. Συγκεκριμένα: Το ενδιαφέρον των μαθητών για οι-
κονομικές απολαβές και για επαγγελματική πρόοδο και χρήση ικανοτή-
των αυξάνει με την πάροδο του χρόνου. Ο έφηβος παίρνει, τελικά, με το 
πλησίασμα του τέλους της εφηβείας, αναγκαστικά από τα πράγματα, την 
πρώτη επαγγελματική απόφαση, αν βέβαια κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί 
προηγουμένως (Κάντας & Χαντζή 1991). 

Όχι μόνο οι ειδικοί σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού (π.χ. 
Ginzberg, Super κ.ά.) αλλά και γενικά οι εξελικτικοί ψυχολόγοι, κατα-
δεικνύουν την εξελικτική πορεία που ακολουθεί το άτομο στην επιλογή 
επαγγέλματος μέχρι να φτάσει σε κάποιο τελευταίο στάδιο που σχετίζε-
ται με την απόφασή του (Κάντας & Χαντζή 1991).

Σύμφωνα με την Gottfredson (1981, στο Sastre & Mullet 1992) τα άτομα 
γενικά δημιουργούν μια περίοδο «αποδεκτών» επαγγελμάτων βασισμέ-
να σε τέσσερα (4) γενικά κριτήρια: ένα βιολογικό κριτήριο, δηλαδή το 
φύλο, ένα κοινωνικό κριτήριο, το γόητρο, ένα ψυχολογικό κριτήριο, το 
ενδιαφέρον και ένα κριτήριο που απεικονίζει την πραγματικότητα, την ευ-
κολία προσέγγισης της εκπαίδευσης και του επαγγέλματος.

Ή κοινωνική διαφορά του ρόλου του «φύλου» φαίνεται καθαρά στην 
ηλικία των 7-8 ετών. Τα παιδιά (κορίτσια και αγόρια) σ’ αυτό το στάδιο ανά-
πτυξης έχουν μάθει το αντίστοιχο για το φύλο τους πρότυπο (μοντέλο) της 
συμπεριφοράς από τους γονείς τους. Ή επαγγελματική ανάπτυξη σε αυτή 
την ηλικία περιλαμβάνει επαγγέλματα ασύμβατα με το κριτήριο του ρόλου 
του φύλου και επάγγελματα μη ρεαλιστικά. Αυτό σημαίνει ότι, σε αυτή την 
ηλικία ο επαγγελματικός προβληματισμός δεν έχει καν ακόμα εμφανιστεί. 
Το «κοινωνικό γόητρο» είναι το δεύτερο κριτήριο και το συναντούμε στην 
ηλικία των δέκα (10) ετών. Περίπου σε αυτή την ηλικία αρχίζει κατά κάποιο 
τρόπο να εμφανίζεται ο επαγγελματικός προβληματισμός. 

Το ψυχολογικό κριτήριο «περιοχή ενδιαφέροντος», είναι το τρίτο κρι-
τήριο και εμφανίζεται περίπου στην ηλικία των δεκατεσσάρων (14) ετών. 
Οι έφηβοι αρχίζουν σε αυτή την ηλικία να γνωρίζουν τα ενδιαφέροντά 
τους και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες τους. Τα επαγγέλματα τα οποία 
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επιλέγουν, φαίνεται να είναι σύμφωνα με το φύλο τους, με το κοινωνικό 
γόητρο και, ακόμη, με τις επαγγελματικές αξίες και τα ενδιαφέροντα που 
αυτοί έχουν. Το κριτήριο «ευκολία προσέγγισης» εμφανίζεται σε μια στιγ-
μή όπου οι έφηβοι είναι κοντά στο να πάρουν μια απόφαση. Ύστερα προ-
χωρούν στο επόμενο κριτήριο, δηλαδή στο κατά πόσο είναι εύκολο να 
προσεγγίσουν το επάγγελμα που επιθυμούν. Μερικά επαγγέλματα που 
σχετίζονταν με τα προηγούμενα κριτήρια είναι ίσως δύσκολο να συνεχί-
σουν να τα σκέφτονται σ’ αυτό το σημείο, εξαιτίας της έλλειψης κατάλ-
ληλης ή επαρκούς εκπαίδευσης ή λόγω κορεσμού της αγοράς εργασίας. 
Εξάλλου, και η προσπάθεια που ίσως απαιτείται για να εισαχθεί κανείς σε 
αυτά τα επαγγέλματα, μπορεί να είναι δυσανάλογη με την αναμενόμενη 
αμοιβή. Έτσι τα επαγγέλματα αυτά «διαγράφονται».

Συνοψίζοντας, σημειώνουμε ότι, οι διάφορες ηλικίες, από τις οποίες 
περνάει το άτομο, δεν έχουν την ίδια σημασία και βαρύτητα για την επαγ-
γελματική επιλογή. Από την άλλη πλευρά, είναι φανερό ότι, η επαγγελμα-
τική επιλογή ακολουθεί μια πορεία με αφετηρία την πολύ μικρή ηλικία του 
ατόμου, όπου οι παραστάσεις και οι εμπειρίες, σε ό,τι αφορά την ποικιλία 
των επαγγελμάτων και τα χαρακτηριστικά τους, καταγράφονται περισ-
σότερο ή λιγότερο συνειδητά για να τροποποιηθούν και να αυξηθούν σε 
κατοπινά στάδια της ηλικίας. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι αναπόφευ-
κτες όχι μόνο στο περιεχόμενο αλλά και στην κατεύθυνση. Ή κατεύθυνση 
αυτή, σε συνάρτηση με το τέλος της παιδικής και την έναρξη της εφηβι-
κής ηλικίας, παίρνει χαρακτήρα κάθε τόσο και περισσότερο ρεαλιστικό. 
Καταληκτικό σημείο είναι η ηλικία κατά την οποία το άτομο κάνει λιγότε-
ρο ή περισσότερο οριστική την επαγγελματική επιλογή του. Είναι φανερό 
ότι η ηλικία αυτή ποικίλει ατομικά.

2.4.8. Το φύλο
Ή επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου και κατά συνέπεια οι εκπαιδευτι-
κές και επαγγελματικές του επιλογές, συνδέονται με την όλη διαδικασία 
της κοινωνικοποίησής του. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι, οι δια-
φορές που παρατηρούνται στις επιλογές επαγγέλματος των αγοριών και 
των κοριτσιών, αντίστοιχα, συνδέονται με τη διαδικασία κοινωνικοποίη-
σής τους μέσα στην οικογένεια και τις αντιλήψεις τους για τους «κοινά 
αποδεκτούς» ρόλους των δύο φύλων.

Παρά τις τεράστιες κοινωνικές αλλαγές και τις αλλαγές νοοτροπίας 
και κριτηρίων (ισότητα των δύο φύλων κ.λπ.), το φύλο αποτελεί ένα λιγό-
τερο ή περισσότερο αποφασιστικό παράγοντα στην επιλογή επαγγέλμα-
τος. Ή κοινωνική αντίληψη στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, είναι 
διαφορετική για τους επαγγελματικούς ρόλους ανδρών και γυναικών. Με 
το φύλο προκαθορίζονται, ως ένα βαθμό, οι κλίσεις και οι επιθυμίες του 
ατόμου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται εμπόδια ή δίνονται ευκαιρίες 
για επαγγελματική ανάπτυξη (Δημητριάδου 1982, Κασιμάτη και συν. 1982, 
Titkow 1985, Λάϊου - Αντωνίου 1985, Κασιμάτη 1986, Κρίβα - Χάντζιου 
1989, Αrnold 1989, Meier 1991, Βενετσάνου και συν. 1993, Μαραγκουδάκης 
1993, Καρανάσιου 1993). 
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Ανάμεσα στα δύο φύλα παρατηρούνται διαφορές ως προς τα ενδι-
αφέροντα, από την παιδική ακόμα ηλικία. Οι διαφορές αυτές αφορούν 
όχι μόνο τα παιχνίδια, τις δραστηριότητες και τον ελεύθερο χρόνο τους, 
αλλά και το ρόλο που καλούνται να παίξουν, τα πρότυπα, τις παρέες, και, 
ακόμη, τις επαγγελματικές τους προτιμήσεις (Παρασκευόπουλος 1992, 
πβ. και Μπλούνα 1977).

Σε κάθε παιδί, ανάλογα με το φύλο του, προτείνονται διαφορετικά 
πρότυπα με τα οποία καλείται να ταυτιστεί. Έτσι το αγόρι αναμένεται να 
γίνει δυνατό, ανεξάρτητο, ενεργητικό κι ανταγωνιστικό, ιδιότητες που στο 
μέλλον θα του χρησιμέψουν για να επιτύχει επαγγελματικά, ενώ το κο-
ρίτσι, ενθαρρύνεται και αναμένεται να γίνει υποτακτικό, ευαίσθητο και 
στοργικό, ώστε να ανταποκριθεί, όταν μεγαλώσει, στον παραδοσιακό 
γυναικείο ρόλο της συζύγου και μητέρας (Λαμπροπούλου, Γεωργουλέα 
1986). 

Είναι φανερό ότι σχετικά με το φύλο υπάρχουν βαθιά ριζωμένες στε-
ρεότυπες αντιλήψεις. Αυτές καθορίζουν και επιβάλλουν συγκεκριμένους 
κοινωνικούς ρόλους για άνδρες και γυναίκες (Κορωναίου 1992, Δημητρό-
πουλος και συν. 1994, Σιδηροπούλου-Δημακάκου 2000). Πρόκειται για τα 
γνωστά στερεότυπα των δύο φύλων τα οποία δεν αφήνουν ανεπηρέαστη 
την επιλογή επαγγέλματος.

Αναλυτικότερα έχει κανείς να επισημάνει τα εξής: Το σύστημα αξιών 
της οικογένειας αναπτύσσει στο παιδί από τη μικρή του ηλικία κοινωνικά 
στερεότυπα που έχουν σχέση με το φύλο και το επαγγελμα. Ή οικογένεια, 
κατά την παραδοσιακή αντίληψη, θέλει το αγόρι να επικεντρώνεται στη 
σταδιοδρομία του (καριέρα) και να έχει επαγγελματικές επιλογές δυνα-
μικές και φιλόδοξες. Αντίθετα, για το κορίτσι οι επιλογές αυτές παρου-
σιάζονται στατικές και σταθερές, ώστε να είναι σε θέση να συνδυάσει 
τις υποχρεώσεις του επαγγέλματος με τα οικογενειακά καθήκοντα. Οι 
πιέσεις της οικογένειας στρέφουν τα αγόρια προς την ακαδημαϊκή και 
την επαγγελματική επιτυχία. Τα κορίτσια ενθαρρύνονται προς την από-
κτηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών εφοδίων, ταυτόχρονα, όμως, 
δίνεται σ’ αυτά το μήνυμα ότι, ο προορισμός του κοριτσιού είναι ο γάμος 
και ο ρόλος του ως «νοικοκυράς», θεωρώντας συχνά το ρόλο της εργα-
ζόμενης γυναίκας δευτερεύοντα. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει σύγκρου-
ση μεταξύ των δύο ρόλων και περιορισμός σε «γυναικεία» επαγγέλματα, 
όπως βεβαιώνεται πολύπλευρα (Σιδηροπούλου - Δημακάκου 1995, πβ. 
και Κραβαρίτου - Μανιτάκη 1983, Γκαρή και συν.1996, Τσολακίδου 1997).

Τα παραπάνω αφορούν, με βάση και τους αναφερόμενους ερευνητές, 
την ελληνική κοινωνία. Αλλά και σε άλλες χώρες τα θέματα αυτά δεν 
είναι οπωσδήποτε διαφορετικά. Συγκεκριμένα, στον Καναδά διαπιστώ-
θηκε ότι η αντίληψη για το ρόλο του φύλου επηρεάζει την επιλογή του 
επαγγέλματος. Τα παιδιά κοινωνικοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε ν’ 
ακολουθούν συμπεριφορές που είναι κατάλληλες, ή μη, για το φύλο τους 
και οι οποίες γενικεύονται στις επαγγελματικές ενασχολήσεις τους. Κατά 
συνέπεια, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με την αντίληψη του ρόλου του 
φύλου τους, στενεύουν οι αντιλήψεις των κατάλληλων επαγγελματικών 
επιλογών, που σχετίζονται με το φύλο τους. Τα κορίτσια δίνουν προτε-
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ραιότητα στην οικογένεια παρά στα επαγγελματικά τους σχέδια. Γι’ αυτό 
επιλέγουν κυρίως παραδοσιακά επαγγέλματα που απαιτούν λιγότερες 
υποχρεώσεις (Davey & Stoppard 1993).

Σε πολλές έρευνες εξετάστηκαν τα στερεότυπα του ρόλου του φύλου 
με αφετηρία παιδιά προσχολικής ηλικίας και κατάληξη μαθητές λυκείου. 
Διαπιστώθηκε ότι οι διαφορές των φύλων ξεκινούν από την παιδική ηλι-
κία. Αναλυτικότερα:

Ο Stroeher (1994) στο Σικάγο εξέτασε τις «στάσεις» παιδιών νηπια-
γωγείου που αφορούσαν τις «φιλοδοξίες» της σταδιοδρομίας τους. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι ακόμα και τα παιδιά του νηπιαγωγείου επέ-
λεξαν επαγγέλματα παραδοσιακά «γυναικεία» ή «ανδρικά», αντίστοιχα. 
Σε μεγάλο ποσοστό, κορίτσια και αγόρια απάντησαν ότι, το επάγγελμα 
του πυροσβέστη, του αστροναύτη και του αστυνομικού θα μπορούσαν 
να είναι μόνο για τα αγόρια, ενώ τα κορίτσια προτιμούσαν περισσότερο 
παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως δασκάλα και νοσοκόμα.

Παρόμοιες διαπιστώσεις έκαναν οι Trice και Rush (1995) και, ακόμη, 
οι Gordua, McGraw και Drabman (1979) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Τα κορίτσια και τα αγόρια προτιμούσαν επαγγέλματα που παραδοσιακά 
θεωρούνταν κατάλληλα για το φύλο τους.

Από έρευνα σε Ευρωαμερικανούς μαθητές δημοτικού για τις επαγ-
γελματικές τους φιλοδοξίες, διαπιστώθηκε ότι, οι επιλογές επαγγελμά-
των ακολουθούσαν παραδοσιακά σχήματα για κάθε φύλο. Τα αγόρια 
προτιμούσαν επαγγέλματα υψηλού κοινωνικού κύρους, ενώ τα κορίτσια 
είχαν χαμηλότερες φιλοδοξίες για το επάγγελμά τους απ’ ό,τι τα αγόρια. 
Επίσης, τα αγόρια έτειναν περισσότερο σε φανταστικά επαγγέλματα από 
ό,τι τα κορίτσια. Καθώς όμως ωριμάζουν, σύμφωνα και με το μοντέλο της 
Gottfredson (1981), οι επιλογές τους γίνονται ρεαλιστικές και τείνουν να 
επιλέγουν περισσότερο κοινωνικά επαγγέλματα, όπως του γιατρού και 
του δικηγόρου. Αντίθετα, τα κορίτσια μένουν περισσότερο σταθερά στις 
αρχικές τους επιλογές (Hammond & Dingley 1989, Helwig 1998). 

Ή παραπάνω διαφοροποίηση της σταθερής προτίμησης των επαγγελ-
ματικών επιλογών με βάση το φύλο, φαίνεται να είναι ευρύτερη, αφού 
και στην Ελλάδα έχουμε παρόμοιες διαπιστώσεις. Τα κορίτσια αποφα-
σίζουν σε μικρή ηλικία για το μελλοντικό τους επάγγελμα και παραμέ-
νουν σταθερά στην απόφασή τους. Οι λόγοι φαίνεται να είναι κοινωνικοί. 
Ο κοινωνικός ρόλος της μητέρας και συζύγου αναγκάζει τα κορίτσια να 
ωριμάσουν νωρίτερα από τα αγόρια, να επιλέγουν ένα επάγγελμα και να 
μένουν σταθερά σ’ αυτό (Σόφτη - Μπεσμπέα 1983).

Τα επαγγελματικά στερεότυπα του φύλου ερευνήθηκαν και σε λευ-
κούς μαθητές της γ΄ γυμνασίου της Νότιας Αφρικής. Οι Νοτιοαφρικανοί 
μαθητές σ’ αυτή την τάξη, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό τους σύστημα, 
επιλέγουν μια σειρά μαθημάτων που καθορίζει τη μελλοντική επαγγελμα-
τική τους απόφαση. Οι έρευνες αυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, τα 
επαγγέλματα που έχουν υψηλό κύρος παρατηρούνται στερεοτυπικά στα 
αγόρια, ενώ τα επαγγέλματα που έχουν χαμηλό γόητρο, παρουσιάζονται 
στερεοτυπικά στα κορίτσια. Μάλιστα, τα αγόρια επιδείκνυαν περισσότερο 
επαγγελματικά στερεότυπα σε σχέση με το φύλο τους απ’ ό,τι τα κορί-
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τσια. Υποστηρίζεται ότι τέτοια στερεότυπα είναι επίκτητα μέσω της κοι-
νωνικοποίησης από τους γονείς και, ακόμη, ότι οφείλονται στην έλλειψη 
πληροφοριών. Αργότερα ενισχύονται από τις διαφημίσεις των μέσων μα-
ζικής ενημέρωσης και το εκπαιδευτικό σύστημα (Cook & Simbayi 1998).

Οι Watson, Foxcroft και οι συνεργάτες τους (1997) μελέτησαν τις 
επαγγελματικές φιλοδοξίες μαύρων μαθητών λυκείου στην Αφρική (σύμ-
φωνα με την τυπολογία του Holland) με βάση το φύλο. Oι περισσότε-
ροι έφηβοι παρουσίασαν φιλοδοξίες σχετικές με κοινωνικά επαγγέλμα-
τα (δασκάλου, καθηγητή, γενικά εργασία με ανθρώπους) καθώς και με 
ερευνητικά - επιστημονικά (έρευνα φυσικών, βιολογικών φαινομένων) 
και γενικότερα με επαγγέλματα υψηλού κύρους. Μάλιστα τα κοινωνικά 
και ερευνητικά επαγγέλματα κάλυπταν 72% των μαθητών. Για περισσό-
τερα από τα μισά κορίτσια οι φιλοδοξίες τους αφορούσαν κοινωνικά και 
λιγότερο ερευνητικά επαγγέλματα. Οι φιλοδοξίες των αγοριών ήταν πε-
ρισσότερο συγκεντρωμένες σε επαγγέλματα υψηλού κύρους απ’ ό,τι οι 
φιλοδοξίες των κοριτσιών.

Παρόμοιες διαπιστώσεις, που δείχνουν τη διαφοροποίηση των φύλων 
στις επαγγελματικές επιλογές, έγιναν και από έρευνες που διεξήχθησαν 
στην Αφρική (Mwaba 1992), στην Κίνα (Siann et al. 1998), αλλά και στις 
Ή.Π.Α. (Danzinger 1983, Rojewski & Yang 1997, Farmer et al. 1998) και γε-
νικότερα στην Αμερική (Stockard & Mcgee 1990, Lapan et al. 1996).

Από πολλές ερευνητικές διαπιστώσεις φάνηκε ότι, τα κορίτσια επιλέ-
γουν καθιστικά επαγγέλματα (π.χ. δακτυλογράφος, τηλεφωνήτρια, γραμ-
ματέας κ.λπ.), ενώ τα αγόρια, εργασίες που στηρίζονται στη μυϊκή τους 
δύναμη (Lehman & Witty 1963, Beuf 1974, Panek, Rush & Greenawalt 1977, 
Taber 1992, Kootz 1996).

Υπάρχουν επαγγέλματα που φιλοδοξούν να ασκήσουν αποκλειστι-
κά τα κορίτσια. Αυτά ανήκουν συνήθως στο χώρο του «φανταχτερού» 
και «εκθαμβωτικού» (αεροσυνοδός, φωτομοντέλο, ηθοποιός, τραγουδί-
στρια) ή σχετίζονται με την ομορφιά και τη μόδα (αισθητικός, κομμώτρια, 
μοντελίστ). Τα τεχνικά επαγγέλματα προσελκύουν κυρίως το ενδιαφέρον 
των αγοριών. Επικρατεί η άποψη ότι, τα τεχνικά και χειρωνακτικά επαγ-
γέλματα συνδυάζονται με την «αρρενωπότητα», ενώ τα κοινωνικά και μη 
χειρωνακτικά, με τη «θηλυκότητα». Ακόμη φαίνεται ότι τα κορίτσια προ-
τιμούν κλάδους που έχουν σχέση με τη διδασκαλία. Αντίθετα, τα αγόρια 
στρέφονται στις θετικές επιστήμες των οποίων το πτυχίο δίνει συνήθως 
μεγαλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης και 
δε θίγεται τόσο εύκολα από τις οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές 
(Bourdieu & Passeron 1964, Κασιμάτη και συν. 1982, Λαμπροπούλου & 
Γεωργουλέα 1986, Χατζηγεωργίου 1991, Βασιλού - Παπαγεωργίου 1994, 
Σιδηροπούλου - Δημακάκου 1995, Kootz 1996, Τσολακίδου 1997).

Διαφοροποίηση με βάση το φύλο παρατηρήθηκε όχι μόνο στην επαγ-
γελματική κατεύθυνση αλλά και στο επίπεδο των επαγγελμάτων από άπο-
ψη κοινωνικού γοήτρου. Συγκεκριμένα: Τα κορίτσια δείχνουν περισσότερο 
ενδιαφέρον για επαγγέλματα που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, για 
επαγγέλματα με λιγότερο κύρος και λιγότερα χρήματα, επαγγέλματα με 
λιγότερες ευκαιρίες για προαγωγή και συνήθως υπαλληλικά επαγγέλματα. 
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Επίσης επιλέγουν επαγγέλματα που τους προσφέρουν ευχάριστες συν-
θήκες εργασίας, ευχάριστο περιβάλλον και επαγγέλματα που τους προ-
σφέρουν τη δυνατότητα να βοηθούν άλλους ανθρώπους. Ενδιαφέρονται 
ακόμη να έχουν καλές σχέσεις με τους συναδέλφους και να αισθάνονται 
αποδοχή από τους άλλους. Αντίθετα, τα αγόρια προτιμούν επαγγέλματα 
υψηλού κοινωνικού γοήτρου (όπως του γιατρού κ.λπ.) ελπίζοντας ότι θα 
εξασφαλίσουν μεγαλύτερη δύναμη και οικονομική άνεση και προτιμούν 
επιστημονικούς και τεχνικούς κλάδους στους οποίους ασκείται εξουσία. 
Επίσης ενδιαφέρονται περισσότερο για πράγματα παρά για πρόσωπα και 
προτιμούν να διοικούν παρά να διοικούνται. Γενικά, επιλέγουν επαγγέλμα-
τα με ψυχική αντοχή, υπευθυνότητα, ψυχραιμία, αλλά και επαγγέλματα που 
προσφέρουν ευκαιρίες για προαγωγή, περισσότερα χρήματα και ανεξαρ-
τησία (Οlivie 1973, Μπλούνα 1977, Κραβαρίτου - Μανιτάκη 1983, Καραμά-
νου 1984, Κατάκη 1984, Titkow 1985, Μακρίδου - Τέττερη 1985, Χαριστού 
1989, Scozzaro & Subich 1990, Etaugh & Poertner 1991, Κάντας & Χαντζή 
1991, Παρασκευόπουλος 1992, Αντωνοπούλου 1999).

Το ότι τα κορίτσια, συχνότερα από ό,τι τα αγόρια, επιλέγουν επαγγέλ-
ματα που βασίζονται στην κοινωνική συνεισφορά, τονίζεται και από άλλες 
έρευνες (Karmας et al. 1990). Ειδικά στην Αθήνα τα αγόρια δίνουν περισ-
σότερη έμφαση στην προσδοκία ενός καλού μισθού και στις απαιτήσεις 
της αγοράς και θέτουν περισσότερο βάρος σε «εξωτερικές» αξίες ερ-
γασίας (χρήματα, κοινωνικό γόητρο), ενώ τα κορίτσια, σε «εσωτερικές» 
(κλίση, ενδιαφέροντα).

Γενικά, έχει παρατηρηθεί ότι, οι άντρες προσελκύονται περισσότερο 
από «εξωτερικές – λειτουργικές / πρακτικές αξίες», όπως ασφάλεια, οι-
κονομικές απολαβές και ελεύθερος χρόνος, ενώ οι γυναίκες από «εσω-
τερικές - συναισθηματικές αξίες», όπως αλτρουϊσμός και διαπροσωπικές 
σχέσεις (Erez et al. 1989).

Αξιοπρόσεκτες είναι ακόμη και οι παρακάτω εμπειρικές διαπιστώσεις 
από έρευνα στην Αμερική (με βάση την τυπολογία του Holland). Τα αγό-
ρια έχουν εντονότερα επαγγελματικά ενδιαφέροντα για «ρεαλιστικά» 
θέματα που σχετίζονται με τη φύση, τη γεωργία, την περιπέτεια, το στρα-
τό και τις μηχανικές δραστηριότητες. Αντίθετα, τα κορίτσια έχουν εντονό-
τερα επαγγελματικά ενδιαφέροντα για «καλλιτεχνικά» θέματα (μουσική, 
θέατρο, τέχνη, συγγραφή), για «επιχειρησιακά» (δικηγορία, εμπόριο, πώ-
ληση και διαχείριση επιχειρήσεων) και για «συμβατικά» θέματα (πρακτική 
γραφείου) (Mullis & Mullis 1997).

Σε συνάρτηση με όλα τα παραπάνω δεδομένα, τονίζεται ότι, η θέση 
της γυναίκας, η οποία στο παρελθόν ήταν υποβαθμισμένη στην κοινωνία 
και, κατά συνέπεια, και στον εργασιακό χώρο, βελτιώθηκε με βάση τις 
νέες αντιλήψεις για τα δύο φύλα. Αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την είσοδο 
της γυναίκας σε όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς τομείς. Μάλιστα, 
με τη βιομηχανοποίηση και την εξειδίκευση της εργασίας, ο προσανατο-
λισμός της γυναίκας άλλαξε και ο ρόλος του φύλου ως παράγοντα επι-
λογής επαγγέλματος μειώνεται διαρκώς. Σήμερα, δύσκολα μπορούμε να 
μιλάμε για υπεροχή, ή μη, στις επαγγελματικές προτιμήσεις του ενός ή 
του άλλου φύλου (Σόφτη - Μπεσμπέα 1983).



133

ΕΥΣΤΡΆΤΙΟΣ ΠΆΠΆΝΗΣ • ΆΓΝΗ ΒΙΚΗ • ΕΛΕΝΗ ΠΡΆΣΣΆ

Οι παλαιότερες έρευνες έδειχναν μια σαφέστερη διαφοροποίηση 
εξαιτίας του φύλου. Αυτή όμως η διαφοροποίηση υποχωρεί εντυπωσιακά 
στις πρόσφατες έρευνες. Άνδρες και γυναίκες δε διαφέρουν σημαντικά 
στην επαγγελματική τους συμπεριφορά και τα επαγγελματικά κίνητρα. Ή 
διαφορά βρίσκεται στο ότι οι γυναίκες κρίνουν με λιγότερη αισιοδοξία 
και σιγουριά, από ό,τι οι άνδρες, τις δυνατότητές τους και έχουν μειωμέ-
νες προσδοκίες για παρέμβασή τους στις επαγγελματικές διαδικασίες 
και στην επαγγελματική εξέλιξη (Κρίβας & Χάντζιου 1989). 

Στην ίδια άποψη φαίνεται να καταλήγουν και οι Erez, Borochov και 
Mannheim (1989), οι οποίοι παρατηρούν ότι, η αποδυνάμωση του παρα-
δοσιακού τύπου της οικογένειας και η ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή 
των γυναικών στην εργασία, επέφεραν αλλαγές στις επαγγελματικές αξί-
ες των γυναικών. 

Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι, οι στερεότυπες αντιλήψεις για τους 
ρόλους των φύλων αλλάζουν, ιδιαίτερα όσον αφορά τις γυναίκες. Ένας 
μικρός π.χ. αριθμός γυναικών σταδιακά καταλαμβάνει επαγγέλματα στα 
οποία παραδοσιακά κυριαρχούσαν οι άνδρες (ιατρική, διοίκηση επιχειρή-
σεων κ.λπ.). Όμως οι στερεότυπες αντιλήψεις, που έχουν οι άνδρες για 
τα φύλα, αλλάζουν με βραδύτερο ρυθμό. Λιγότεροι άνδρες προτιμούν 
επαγγέλματα τα οποία παραδοσιακά ασκούνταν από γυναίκες, όπως εί-
ναι το επάγγελμα της νοσοκόμας, της νηπιαγωγού, της γραμματέα κ.λπ. 
(Φλουρής, Μασσιάλας 1988). Για τις παραπάνω αναλογίες μπορεί κανείς 
να υποθέσει ότι έχουν στο μεταξύ διαφοροποιηθεί περισσότερο αριθμη-
τικά ενάντια στις παραδοσιακές συσχετίσεις.

Τέλος, οι διαφορές φύλου είναι αναμενόμενο να επεκτείνονται και 
στα άτομα με κάποια νοητική καθυστέρηση (Levy et al. 1994, Σιδηροπού-
λου - Δημακάκου 2000), και, ακόμη, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματι-
κές φιλοδοξίες των «προικισμένων» ατόμων. Διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια 
(μαθητές) που είναι «προικισμένα» και «ταλαντούχα», παρουσιάζονται 
να έχουν υψηλές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες εξαιτίας 
των μοναδικών τους ικανοτήτων. Αξιοπρόσεκτη είναι η διαπίστωση ότι τα 
«προικισμένα» κορίτσια βιώνουν αντίστοιχες εσωτερικές συγκρούσεις, 
όπως επιθυμία για δυο πράγματα: οικογένεια και σταδιοδρομία. Αυτό, 
πολλές φορές, τις αποτρέπει από το να φιλοδοξούν εκπαιδευτικές ευκαι-
ρίες και γενικά σταδιοδρομία με υψηλό κοινωνικό γόητρο (Allying et al. 
1994, Kerr 1983).

Από τα παραπάνω είναι φανερή η πορεία του ρόλου του φύλου στην 
επιλογή επαγγέλματος. Ή πορεία αυτή είναι φθίνουσα σε ό,τι αφορά τη 
σημασία του διαφοροποιημένου ρόλου. Το φύλο σήμερα φαίνεται να παί-
ζει, σε μικρό μέχρι ελάχιστο βαθμό και σε περιορισμένες περιπτώσεις, 
ρόλο διαφοροποίησης στην επιλογή επαγγέλματος, όταν λάβουμε υπόψη 
ότι, επαγγέλματα που θεωρούνταν παλαιότερα αποκλειστικά γυναικεία 
(π.χ. νηπιαγωγός) ή αποκλειστικά ανδρικά (π.χ. στρατιωτικός) αποτελούν 
αυτονόητες σχεδόν επαγγελματικές κατευθύνσεις και για τα δύο φύλα. 
Αυτό ισχύει βέβαια ακόμη περισσότερο για κοινωνίες ιδιαίτερα φιλελεύ-
θερες και λιγότερο ή ελάχιστα παραδοσιακές (πβ. τη δυνατότητα παστό-
ρων γυναικών σε προτεσταντικές κοινωνίες και την αποκλειστικότητα ιε-
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ρέων ανδρών σε ορθόδοξες θρησκευτικές κοινωνίες). Θα πρέπει, όμως, 
να σημειωθεί ότι, είναι ασφαλώς εντονότερη η μείωση της σημασίας του 
φύλου στις αντιλήψεις γενικότερα για τις διαφορές των δύο φύλων από 
ό,τι είναι στις επαγγελματικές προτιμήσεις των δύο φύλων. Σε αυτές φαί-
νεται να παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες και κυρίως οι μέχρις ενός 
σημείου καθιερωμένες και ακόμη στερεότυπες κοινωνικές δομές και συ-
νήθειες (πβ. την περίπτωση π.χ. του μέσου Έλληνα άνδρα - συζύγου που 
δε θεωρεί αυτονόητη τη συμμετοχή του στην προετοιμασία του οικογε-
νειακού φαγητού, στη φροντίδα των παιδιών κ.λπ.).
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«Αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν μπορείς να αγαπήσεις τους άλλους» 
Δαλάι Λάμα

Ο όρος αναπηρία αναφέρεται σε μία απειλητική μορφή κοινωνικής κα-
ταπίεσης, κατά την οποία επιβάλλονται περιορισμοί στη δραστηριότη-
τα και την αυθόρμητη έκφραση των ΑμεΑ, ώστε τελικά η συμπεριφορά 
τους να μιμείται, με κακό τις περισσότερες φορές τρόπο, αυτήν των 
μη αναπήρων, υποβαθμίζοντας την εκδήλωση των ψυχικών διαθέσεων 
ή αδιαφορώντας για τη συναισθηματική τους κατάσταση. Οι περισσό-
τερες παρεμβάσεις αφορούν την απόκτηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέ-
τησης, την εξάσκηση σε βασικά μαθησιακά ζητήματα, τη ρύθμιση της 
συμπεριφοράς, την εγκαθίδρυση αποδεκτών κοινωνικά προτύπων, πα-
ρεμβάσεις, που σπάνια επιτυγχάνουν την πολυπόθητη ενσωμάτωση. Οι 
γνωστικές προσεγγίσεις τροποποιούν τη συμπεριφορά, αλλά δεν εγγυ-
ώνται καμία ευτυχία. 

Ή συμβουλευτική συνίσταται σε μια σειρά άμεσων επαφών με το άτο-
μο, που αποσκοπούν στο να του προσφέρουν βοήθεια, ώστε να αλλάξει 
τις στάσεις και τη συμπεριφορά του. Ή συμβουλευτική των οικογενειών 
με παιδιά με αναπηρία αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της συμβουλευτι-
κής που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Ή ανάγκη της 
οικογένειας για καθοδήγηση, υποστήριξη και συμβουλευτική είναι, συνή-
θως, μακροχρόνια. Ή κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της διαταραχής, η 
αποδοχή των δυσκολιών και η προσαρμογή δεν είναι εύκολη διαδικασία. 
Οι γονείς χρειάζονται χρόνο και υποστήριξη προκειμένου να αποδεχθούν 
τα προβλήματα και να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες για το μέλλον του 
παιδιού και της οικογένειας. Ή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών 
με τους γονείς συνιστά έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για 
την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος παρέμβασης. Οι στάσεις των 
ειδικών και οι επιθυμίες των γονέων δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
αφήνουν περιθώρια για ανταγωνιστικές σχέσεις. 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
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2.1. Κοινωνικό και Ιατρικό Μοντέλο Αναπηρίας

2.1.1 Τα Μοντέλα Αναπηρίας

WHO Model of Disability (WHO,1980)

2.1.2. Το Ιατρικό Μοντέλο: Ή αναπηρία ως ασθένεια
Ο Olkin (1999) περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του ιατρικού μοντέ-
λου αναπηρίας:

Ή αναπηρία θεωρείται ιατρικό πρόβλημα που εμφανίζεται στο άτομο. 
Πρόκειται για ελάττωμα ή βλάβη του σώματος, και ως εκ τούτου αποτελεί 
εγγενώς παθολογική κατάσταση. Οι στόχοι της παρέμβασης είναι: η θε-
ραπεία, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης στο μέγιστο δυνατό βαθμό, 
και η αποκατάσταση, δηλαδή, η προσαρμογή του ατόμου με αναπηρία 
στην κατάσταση που βιώνει και στο περιβάλλον (Retief & Letsosa, 2018).

Το ιατρικό μοντέλο, ορίζει την αναπηρία, ως οποιαδήποτε έλλειψη ικα-
νότητας που προκύπτει από την αποτυχία να εκτελεστεί μια δραστηριότη-
τα εντός της κλίμακας που θεωρείται φυσιολογική για το άτομο. Έτσι, στο 
ιατρικό μοντέλο, η αναπηρία «προκαλείται» από μέρη του σώματος που 
λείπουν ή δεν λειτουργούν σωστά (Smith & Bundon, 2018).

Αυτό το μοντέλο αναπηρίας αναφέρεται, επίσης, μερικές φορές ως 
το μοντέλο της «προσωπικής τραγωδίας» επειδή ορίζει την αναπηρία ως 
μειονέκτημα. Ή αναπηρία θεωρείται αντικειμενικά ως αρνητικός όρος, ως 
μια αξιοπερίεργη κατάσταση, «μια προσωπική τραγωδία» και για το ίδιο 
το άτομο και για την οικογένειά του, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί και, 
αν είναι δυνατόν, να θεραπευτεί (Carlson, 2010). 

Επαγγελματίες που μελετούν το ιατρικό μοντέλο, αντιμετωπίζουν τους 
ανθρώπους ως πρόβλημα, που πρέπει να επιλυθεί και συχνά δε αποτυγ-
χάνουν να λάβουν υπόψη τις διάφορες πτυχές που σχετίζονται με το άτο-
μο. Υπογραμμίζουν δε την αποκλειστική μελέτη του ιατρικού μοντέλου 
και τους περιορισμούς που συνδέονται με την αναπηρία ενός ατόμου και 
ουσιαστικά αγνοεί τα περιβάλλοντα που θα μπορούσαν να εντείνουν ή να 
επηρεάσουν δυσμενώς τις λειτουργικές ικανότητες ενός ατόμου (Retief 
& Letsosa, 2018).
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Ιατρικό Μοντέλο Αναπηρίας (Samaha,2007)

2.1.3.  Το κοινωνικό μοντέλο: Ή αναπηρία ως κοινωνικά  
κατασκευασμένο φαινόμενο

Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας αναπτύχθηκε ως απάντηση στο ια-
τρικό μοντέλο της αναπηρίας. Σύμφωνα με αυτό η κοινωνία «απομακρύ-
νει» τα άτομα με προβλήματα και επομένως, οποιαδήποτε λύση πρέπει 
να βρίσκεται στην κοινωνική αλλαγή και όχι στην ατομική προσέγγιση 
(Retief & Letsosa, 2018).

Θεμελιώδης αρχή για το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας είναι η 
ιδέα ότι η αναπηρία είναι τελικά ένα κοινωνικά κατασκευασμένο φαινό-
μενο (Retief & Letsosa, 2018). Τονίζεται η σημασία αυτής της κοινωνικής 
διάστασης με τον ορισμό της αναπηρίας. Ή αναπηρία είναι μια κατάστα-
ση, που προκαλείται από κοινωνικές συνθήκες:

 (α) τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει, με τη συμβουλή και τη βοή-
θεια, να αναλαμβάνουν τον έλεγχο της ζωής τους (β) καμία κατάσταση 
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα και γ) οι επαγγελματίες και 
ειδικοί, που επιδιώκουν να βοηθήσουν πρέπει να δεσμευτούν στην προ-
ώθηση ενός τέτοιου ελέγχου από τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Retief & 
Letsosa, 2018). Σύμφωνα με τον Oliver (1981), ο οποίος, επίσης, χρησιμο-
ποίησε το «κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας», τονίζει ότι πρέπει να επικε-
ντρωθούμε κυρίως στις κοινωνικές πτυχές της αναπηρίας, πώς δηλαδή 
το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον επιβάλλει περιορισμούς σε ορισμέ-
νες κατηγορίες ανθρώπων. 

Οι θεωρητικοί του κοινωνικού μοντέλου υποστηρίζουν ότι ο όρος «άν-
θρωποι με αναπηρίες» συνδέεται άμεσα με την φιλοσοφία του ιατρικού 
μοντέλου και συνεπώς, επιμένουν ότι ο όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες» 
αντικατοπτρίζει καλύτερα την κοινωνική καταπίεση που αντιμετωπίζουν 
οι άνθρωποι με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ερευνη-
τές, παρατηρούν, πως «οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες είναι άνθρωποι 
που είναι «άτομα με ειδικές ικανότητες». Το κοινωνικό μοντέλο ασχολεί-
ται ιδιαίτερα με την αντιμετώπιση των κοινωνικών φραγμών ως αποτέλε-
σμα των διαφόρων κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (Retief 
& Letsosa, 2018). 
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Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, εστιάζει στα οικονομικά, πε-
ριβαλλοντικά και πολιτιστικά εμπόδια, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 
αναπηρία. Τα εμπόδια εμφανίζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, τα εργα-
σιακά περιβάλλοντα, τα ανεπαρκή επιδόματα αναπηρίας, στις υπηρεσί-
ες για την υγεία και την κοινωνική στήριξη. Ως εκ τούτου, το πολιτιστικό 
περιβάλλον βλέπουμε συνέχεια να αποδυναμώνεται. Κατά συνέπεια, τα 
συναισθήματα των γονέων στη θεραπεία του παιδιού με αναπηρία επη-
ρεάζονται από την κοινωνία γύρω τους και βιώνουν τις απογοητεύσεις 
βυθισμένοι στην προσωπική τους τραγωδία (Mercer, 2004).

Το μοντέλο αυτό δεν αγνοεί τις ανησυχίες της ανεπάρκειας και τη 
σημασία των ιατρικών και θεραπευτικών θεραπειών. Αναγνωρίζει ότι σε 
πολλές περιπτώσεις, οι δυσκολίες που σχετίζονται με τα άτομα με ανα-
πηρία και ο τρόπος ζωής τους, οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ιατρικών 
και άλλων υπηρεσιών. Επίσης, αναγνωρίζει ότι η αναπηρία θεωρείται ως 
προσωπική τραγωδία (Mercer, 2004).

Εστιάζει την προσοχή στο περιβάλλον γύρω από το άτομο με αναπη-
ρία. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η διάκριση της προσωπικής βλάβης 
από την αναπηρία. Το κοινωνικό μοντέλο δείχνει ότι ορισμένες δυσλει-
τουργίες φαίνονται μόνο με την αλληλεπίδρασή τους με το κοινωνικό 
περιβάλλον. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι ορίζει την «αναπηρία» ως 
μειονέκτημα που προκαλείται από την προσωπική βλάβη και το κοινωνι-
κό περιβάλλον. Ερευνητές τονίζουν διάφορους κοινωνικούς παράγοντες. 
Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι η αναπηρία δεν είναι συνέπεια της προσωπι-
κής βλάβης αλλά του κοινωνικού περιβάλλοντος (Samaha,2007).

2.1.4. Συμβουλευτική Ψυχολογία και Αναπηρία
Τα παιδιά με αναπηρία θα αντιμετωπίσουν κάποια από τα ακόλουθα προ-
βλήματα σε όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ηλικίας. Μπορεί να αντιμε-
τωπίσουν αρκετά εμπόδια, όπως για παράδειγμα μη αποδοχή, διακρίσεις, 
στερεοτυπικές σκέψεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, βιώνουν το αίσθημα 
της απογοήτευσης και δυσκολίας στην προσπάθεια επίλυσης των ζητη-
μάτων που αντιμετωπίζονται από τις καθημερινές δραστηριότητες δια-
βίωσης. Δεν είναι ασυνήθιστο τα παιδιά με αναπηρίες να βιώνουν χρό-
νια απελπισία ως αποτέλεσμα άγχους και κατάθλιψης. Επίσης, δεν έχουν 
αναπτύξει το αίσθημα της αυτοαντίληψης που μπορεί να επηρεάσει την 
αίσθηση της αξίας του ατόμου και να θεωρήσει τον εαυτό του ως αδύ-
ναμο και ευάλωτο. Οι επαγγελματίες σύμβουλοι ιστορικά είχαν περιορι-
σμένη επαφή με αυτόν τον πληθυσμό. Ορισμένοι σύμβουλοι στερούνται 
εμπιστοσύνης και κατάρτισης για να εξυπηρετήσουν αυτές τις ομάδες. 
Άλλοι έχουν εσφαλμένες πληροφορίες ή προκαταλήψεις για τα άτομα 
με αναπηρία. Επιπλέον, επειδή οι υπηρεσίες σε παιδιά με αναπηρία παρέ-
χονται συχνότερα από το προσωπικό της ειδικής αγωγής, οι σύμβουλοι 
συχνά πιστεύουν ότι οι δεξιότητές τους δεν είναι οι κατάλληλες για αυτές 
τις ομάδες (Kahveci, Küçük, 2016).

Αν και τα παιδιά με αναπηρία είναι μια εξαιρετικά ετερογενής ομάδα 
με διαφορετικές δυνατότητες μάθησης και ανάγκες, πολλά από τα προ-
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γράμματα εκπαίδευσης των συμβούλων δεν παρέχουν στους υποψήφι-
ους συμβούλους επαρκή εκπαίδευση για την ανάπτυξη και την παροχή 
των υπηρεσιών ή τον τρόπο επαγγελματικής αλληλεπίδρασης με παιδιά 
με αναπηρία. Επιπλέον, θα πρέπει οι σύμβουλοι να συνεργαστούν με ει-
δικούς και επαγγελματίες, ώστε να παρέχουν στα παιδιά με αναπηρία 
μια πιο ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση των υπηρεσιών (Kahveci, 
Küçük, 2016).

Καθώς αποκτάται γνώση και εμπειρία για αυτόν τον πληθυσμό, οι σύμ-
βουλοι μπορούν να εξυπηρετήσουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους 
πληρέστερα, όπως προβλέπεται από νομικές και επαγγελματικές οδη-
γίες. Ωστόσο, οι σύμβουλοι διαθέτουν πολλές από τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για να εργαστούν με αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους, 
όπως στρατηγικές επικοινωνίας και εμπειρία σε μια σειρά θεραπευτικών 
τεχνικών. Επιπλέον, μια προσέγγιση στο ρόλο του συμβούλου είναι η δη-
μιουργία στενών σχέσεων και η επιθυμία να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρί-
ες χωρίς αποκλεισμούς. Ή εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση μπορεί να 
αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία σε καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής 
συμβουλών (Kahveci, Küçük, 2016).

Οι Σύμβουλοι υποχρεούνται να εργάζονται σε συγκεκριμένα νομικά 
πλαίσια, που τους ορίζει το επάγγελμά τους. Το 2005 τροποποιήθηκε ο 
νόμος περί διακρίσεων, όπου υποχρέωση όλων των επαγγελματιών που 
εργάζονται δίπλα σε άτομα με αναπηρία, είναι η παροχή Συμβουλευτικής 
Ψυχολογίας (Kanellakis, 2010). 

Οι Σύμβουλοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί:
•	 Στην ψυχική υγεία των ατόμων και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 

άτομα με σωματικές αναπηρίες και δυσλεξία 
•	 Στις αναπηρίες που παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενα συμπτώ-

ματα, όπως τη δυσλεξία και αναπηρίες με συμπτώματα που συνδέ-
ονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες

•	 Στις αναπηρίες που καλύπτονται μέσω θεραπείας π.χ. συμβουλευ-
τική 

•	 Στις αναπηρίες όπου τα άτομα δυσκολεύονται π.χ. στη μετακίνηση, 
στην ανάγνωση, στη γραφή και δεν μπορούν δεν έχουν την ικα-
νότητα να πραγματοποιήσουν βασικές λειτουργίες στη ζωή τους. 

•	 Στα μέλη της οικογένειας ατόμων με αναπηρία, που επηρεάζονται 
από την αναπηρία 

•	 Τη μη θεραπευτική εργασία, όπως εποπτεία, έρευνα και συλλογι-
κές αλληλεπιδράσεις

Από συμβουλευτική άποψη, τα άτομα με αναπηρία, ανεξάρτητα από το 
συγκεκριμένο μειονέκτημά τους, παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστι-
κά που αποκλείουν τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων συμβουλευτικής. 
Οι σύμβουλοι πρέπει να γνωρίζουν τα όρια και τις προκαταλήψεις που 
μπορεί να παρουσιάζονται από τη μέτρια έως τη σοβαρή αναπηρία. Επι-
πλέον, σημαντικό αποτελεί το ότι οι σύμβουλοι θα πρέπει να γνωρίζουν 
τους νόμους και να κατανοούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 
(Kahveci, Küçük, 2016).

Οι σύμβουλοι καθ΄ όλη τη διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας 
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θα πρέπει να ρυθμίσουν όλους εκείνους τους παράγοντες που μπορεί 
να εμποδίσουν την εξέλιξη της συμβουλευτικής διαδικασίας. Το αρχικό 
στάδιο της συμβουλευτικής απαιτεί χειρισμό πολλών παραγόντων στο 
συμβουλευτικό περιβάλλον (Kahveci, Küçük, 2016).

Κατά τη διάρκεια της Συμβουλευτικής Υποστήριξης:
•	 Οι συμβουλευτικές δραστηριότητες δεν πρέπει να διαρκούν περισ-

σότερο από 20 έως 30 λεπτά.
•	 Οι περισπασμοί στο περιβάλλον πρέπει να περιορίζονται στο ελάχι-

στο ή να εξαλείφονται.
•	 Οι εργασίες πρέπει να είναι δομημένες και να ακολουθούνται με 

συνέπεια.
•	 Πρέπει να χρησιμοποιούνται πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις 

που περιλαμβάνουν ακουστικές, οπτικές, απτικές και κιναισθητικές 
δραστηριότητες 

•	 Οι γενικότητες πρέπει να αποφεύγονται. Οι αφηρημένες σχέσεις 
και οι όροι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους συμβούλους

•	 Ερωτήσεις που ξεκινούν με τις λέξεις πώς και γιατί πρέπει να απο-
φεύγονται

•	 Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύντομες, συνοπτικές προτάσεις
•	 Χρειάζονται συχνές επαναλήψεις κατά τη διάρκεια της συμβουλευ-

τικής συνεδρίας
•	 Μια ανασκόπηση των προηγούμενων συναντήσεων και των στόχων 

τους θα πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή κάθε συμβουλευτι-
κής συνεδρίας

•	 Οι συμβουλευόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για το τι να περιμέ-
νουν σε κάθε συνεδρία

•	 Σε κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να παρουσιαστεί μια περίληψη 
της δραστηριότητας, ώστε να τονιστούν οι σημαντικοί τομείς. 

2.1.5.  Ή αρχή της Συμβουλευτικής Διαδικασίας  
στην Ειδική αγωγή

Οι αρχές και οι θεωρίες που διέπουν τη συμβουλευτική διαδικασία θα 
λέγαμε πως είναι πολυάριθμες. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κοινά στοι-
χεία στις διάφορες θεωρίες που φαίνονται κρίσιμα για τη διαδικασία και 
το έργο της συμβουλευτικής. Αυτά μπορεί να προσδιοριστούν ως τα βα-
σικά στοιχεία της συμβουλευτικής. Το πρώτο από αυτά είναι η αρχή της 
συμβουλευτικής ως διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων και αλλαγής. Ή 
ουσία πολλών τεχνικών μοντέλων είναι ο στόχος να βοηθηθούν οι συμ-
βουλευόμενοι να διαχειριστούν τις δυσκολίες όσο πιο αποτελεσματικά 
γίνεται. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρησιμοποιείται η τεχνική του 
καθορισμού του προβλήματος και η τεχνική της επιλογής της κατάλλη-
λης λύσης. Αυτή η μέθοδος μπορεί να ονομαστεί Τεχνική Επίλυσης Προ-
βλημάτων. Στην προσπάθεια να λυθούν τα προβλήματα, η μέθοδος στο-
χεύει στην αύξηση της ικανότητας ανταπόκρισης του συμβουλευόμενου 
και στην ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων σκέψεων, συμπεριφορών 
και ικανοτήτων λήψης αποφάσεων. Το δεύτερο κοινό στοιχείο σε πολλές 
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συμβουλευτικές προσεγγίσεις είναι το να είναι προσωποκεντρικός. Αυτό 
σημαίνει ότι ο σύμβουλος επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες και 
χαρακτηριστικά του πελάτη. Αποτελεσματική τεχνική επίλυσης προβλη-
μάτων είναι η αυτοεκτίμηση και η αίσθηση αυτοελέγχου στη συμπερι-
φορά, τα οποία είναι τα αποτελέσματα της προσέγγισης με επίκεντρο 
το άτομο. Ή σχέση και η αλληλεπίδραση μεταξύ συμβουλευόμενου και 
συμβούλου είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας προσωποκε-
ντρικής προσέγγισης (Stephens, 1996).

Οι δεξιότητες επικοινωνίας που εμπλέκονται στην οικοδόμηση και 
διατήρηση μιας σχέσης με επίκεντρο τον άνθρωπο μπορούν επίσης να 
προσδιοριστούν ως κοινά βασικά στοιχεία της συμβουλευτικής. Οι πιο 
σημαντικές δεξιότητες και αρχές επικοινωνίας περιλαμβάνουν την ενερ-
γή ακρόαση, την σύγκρουση και αντιπαράθεση, την ικανότητα ενσυναί-
σθησης, σεβασμού, γνησιότητας και ζεστασιάς. Ή ενεργή ακρόαση ανα-
φέρεται στις πραγματικές δεξιότητες παρατήρησης και ανάγνωσης μη 
λεκτικής συμπεριφοράς στον πελάτη, καθώς και ακρόασης και κατανόη-
σης των λεκτικών μηνυμάτων του πελάτη (Stephens, 1996).

Ή ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να εντοπίζουμε με ακρίβεια τα 
συναισθήματα του συμβουλευόμενου και να αφουγκραζόμαστε το πως 
νιώθει. Σεβασμός σημαίνει εκτίμηση της αξιοπρέπειας και της αξίας του 
πελάτη και το δικαίωμά του να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις. Ο σε-
βασμός περιλαμβάνει επίσης την πίστη στην ικανότητα του άλλου να κά-
νει κάτι. Ή συμβουλευτική που σέβεται το άτομο λαμβάνει επίσης υπόψη 
τις δυνάμεις και τα επιτεύγματα του συμβουλευόμενου (Stephens,1996).

Ή ικανότητα του συμβούλου να είναι γνήσιος και αυθεντικός αποτε-
λούν σημαντικές δεξιότητες του συμβούλου κατά τη συμβουλευτική δι-
αδικασία. 

Συμπερασματικά, ενώ η συμβουλευτική μπορεί να σημαίνει πολλά δια-
φορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους, είναι τελικά μια διαδι-
κασία όπου η αλλαγή, η μάθηση και η επίλυση προβλημάτων συμβαίνουν 
μέσα σε μια υποστηρικτική και επικοινωνιακή σχέση μεταξύ συμβούλου 
και συμβουλευόμενου. Ή δυσκολία προκύπτει όταν τα βασικά στοιχεία 
της συμβουλευτικής εφαρμόζονται σε συμβουλευόμενους των οποίων τα 
εγγενή προβλήματα ή χαρακτηριστικά αμφισβητούν αυτές ακριβώς τις 
προσεγγίσεις (Stephens, 1996).

Έχει υποστηριχθεί στη βιβλιογραφία και έχει παρατηρηθεί στις καθη-
μερινές αλληλεπιδράσεις συμβούλων, ότι η συμβουλευτική με επίκεντρο 
την επίλυση προβλημάτων βοηθά άτομα που έχουν προβλήματα στη ζωή 
τους. Ωστόσο, η συμβουλευτική δεν θεωρούνταν πάντα απαραίτητη ή 
ακόμη και χρήσιμη για άτομα με αναπηρία. Ιστορικά θεωρήθηκε ότι η 
παροχή συμβουλών σε τέτοιους πελάτες ήταν μια αναποτελεσματική δι-
αδικασία. Τα επιχειρήματα κατά της συμβουλευτικής περιελάμβαναν την 
αντίληψη ότι τα άτομα με αναπηρία δεν ήταν σε θέση να ρυθμίζουν τη 
συμπεριφορά τους ή να αναγνωρίζουν την αιτία και τα αποτελέσματα 
της συμπεριφοράς τους. Τονίζεται επίσης, ότι οι αναπηρίες οφείλονται σε 
εγκεφαλική βλάβη και επομένως η ψυχοθεραπεία θα ήταν αναποτελε-
σματική. Θεραπευτές όπως ο Rogers (1961), ισχυρίστηκαν ότι οι συμβου-
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λευόμενοι, πρέπει να έχουν τουλάχιστον μέση ευφυΐα και καλή ικανότητα 
επικοινωνίας για να επωφεληθούν από την θεραπεία. Αυτές οι συνθήκες 
θεραπείας σήμαιναν ότι τα άτομα με αναπηρία αποκλείστηκαν σε μεγάλο 
βαθμό από τη συμβουλευτική (Stephens, 1996).

Ενώ τα προηγούμενα χρόνια έχουν δημιουργηθεί ανησυχίες για τη 
χρησιμότητα της συμβουλευτικής, έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα με 
αναπηρία είναι ικανά να αλλάξουν μέσω της συμβουλευτικής. Σε μια ανα-
ζήτηση στη βιβλιογραφία, οι Rosen, Clark και Kivitz (1977), δεν μπόρεσαν 
να βρουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα άτομα με αναπηρία δεν 
μπορούν να βελτιωθούν και να αλλάξουν μέσω των ψυχοθεραπευτικών 
προσπαθειών. Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η χρήση συμβουλευ-
τικών προσεγγίσεων διευκολύνουν την αλλαγή στη ζωή των ατόμων με 
αναπηρία (Stephens, 1996).

Πρόσφατη έρευνα εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένες θε-
ραπείες μπορούν να προσαρμοστούν και στη συνέχεια να εφαρμοστούν 
μέσα σε συμβουλευτικές παρεμβάσεις, ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες 
των ατόμων με αναπηρία. Με πιο πρόσφατες πεποιθήσεις ότι τα άτομα 
με αναπηρία μπορούν να διαχειριστούν ή να αλλάξουν προβληματικές 
καταστάσεις, έχουν προκύψει επιχειρήματα που αναφέρουν την πραγμα-
τική ανάγκη για συμβουλευτική και θεραπευτική παρέμβαση. Ένα άτομο 
με αναπηρία αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες με τις απαιτήσεις της 
καθημερινής ζωής. Ή συμβουλευτική παρέχει ένα μέσο αντιμετώπισης 
τέτοιων δυσκολιών και διευκολύνει την αλλαγή και την επίλυση προβλη-
μάτων. Ή συμβουλευτική, λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με ανα-
πηρία να ζήσουν πιο ανεξάρτητα (Stephens, 1996). Οι προσπάθειες τις 
τελευταίες δεκαετίες προς την αποϊδρυματοποίηση και την ενσωμάτωση 
των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα, σήμαινε ότι τα άτομα με αναπη-
ρία θα βιώνουν νέες καταστάσεις που θα τους δημιουργεί άγχος. Μερι-
κές φορές δημιουργούνται ανεπαρκείς υποστηρίξεις για τη διευκόλυνση 
αυτών των αλλαγών και η ανάγκη για παροχή συμβουλών, προκειμένου 
να βοηθήσει στην προσαρμογή αυτή έχει αυξηθεί. Έτσι, ο Matson (1984), 
υποστηρίζει ότι τα συναισθηματικά προβλήματα για τα άτομα με αναπη-
ρία είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν σε σύγκριση με τον μη ανάπηρο 
πληθυσμό (Stephens, 1996).

Ισχυρίζεται ότι, ενώ η ένταξη στην κοινότητα είναι επωφελής για τα 
άτομα με αναπηρία, μπορεί να δημιουργήσει νέα άγχη από παράγοντες 
όπως η τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τον Matson, πρέπει επομένως να 
βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστά-
σεις. Οι Bramston και Bostock (1994), υποστηρίζουν επίσης ότι πολλά 
άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα στρεσογόνων πα-
ραγόντων καθώς τα μοντέλα παροχής υπηρεσιών αλλάζουν. Αυτοί οι 
στρεσογόνοι παράγοντες περιλαμβάνουν την προσαρμογή στις ανοιχτές 
ευκαιρίες απασχόλησης και τα νέα προγράμματα ανεξάρτητης διαβίωσης 
(Stephens, 1996).
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2.1.6.  Σύγχρονες στρατηγικές συμβουλευτικής  
για άτομα με αναπηρία

Είμαστε όλοι διαφορετικοί και αυτό είναι που μας κάνει μοναδικούς αν-
θρώπους. Μερικές διαφορές είναι προφανείς, όπως το ύψος μας ή το 
χρώμα των μαλλιών μας. Άλλα χαρακτηριστικά δεν είναι τόσο διακριτά, 
όπως η αναγνωστική μας ικανότητα ή οι νοητικές μας ικανότητες. Αν και 
οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήθελαν να θεωρηθούν ως «φυσιολογικοί», 
για εκατομμύρια παιδιά και νέους, αυτό δεν είναι δυνατό. Έχουν αναγνω-
ριστεί και επισημανθεί από σχολεία, φορείς κοινωνικών υπηρεσιών και 
άλλους οργανισμούς ως «ιδιαίτεροι», απαιτώντας έτσι ειδικές υπηρεσίες. 
Τα άτομα με ιδιαιτερότητες είναι μια εξαιρετικά ετερογενής ομάδα δια-
φορετικών ανθρώπων, ο καθένας με μοναδικές δυνατότητες και ανάγκες 
(Fangwi, 2020).

Όλοι οι σύμβουλοι έχουν επαγγελματική και ηθική ευθύνη να διευκο-
λύνουν τις συνθήκες που προάγουν το πλήρες δυναμικό για όλα αυτά τα 
άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερων ομάδων. Είναι επιτακτική 
ανάγκη όλων των συμβούλων που εργάζονται με άτομα με αναπηρία να 
έχουν γνώση σχετικά με τις υπηρεσίες για τα άτομα αυτά. Καθώς αποκτά-
ται γνώση και εμπειρία για αυτόν τον πληθυσμό, οι σύμβουλοι μπορούν 
να εξυπηρετήσουν τόσο τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους, όπως 
προβλέπεται από νομικές και επαγγελματικές οδηγίες (Fangwi, 2020).

Οι περισσότεροι σύμβουλοι θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια της εργα-
σίας τους και ανθρώπους με ιδιαίτερες επιδόσεις. Ή διαφορετικότητα ανα-
φέρεται γενικά σε άτομα που διαφέρουν από τα κοινωνικά πρότυπα κανο-
νικότητας. Ή έννοια της κανονικότητας, η οποία αποτελεί σημαντικό μέρος 
του ορισμού της ιδιαιτερότητας, εξαρτάται από την ομάδα αναφοράς (κοι-
νωνία, άτομα, οικογένεια) καθώς και από τις συγκεκριμένες περιστάσεις 
καθώς είναι πάντα σχετική με το κοινωνικό ή πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο 
υπάρχει. Ή κανονικότητα είναι μια σχετική έννοια που ερμηνεύεται ή κρίνε-
ται από άλλους σύμφωνα με τις αξίες, τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους. 
Χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές που μπορεί να θεωρηθούν διαφορετικές 
για κάποιους, μπορεί να θεωρηθούν ως φυσιολογικές για άλλη ομάδα. Αυ-
τές οι μεταβλητές, μαζί με άλλους παράγοντες, βοηθούν στη διαμόρφωση 
της κατανόησής μας για το τι είναι φυσιολογικό και τι όχι (Fangwi, 2020).

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας-Π.Ο.Υ(2011) περίπου το 
15% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με κάποια μορφή αναπηρίας, εκ των 
οποίων το 2-4% αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία του. Σε 
ορισμένες χώρες μόνο το 13% λαμβάνει οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευ-
σης. Τα άτομα με αναπηρία, κατά μέσο όρο ως ομάδα, είναι πιο πιθανό 
να βιώσουν δύσκολες εκπαιδευτικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες 
από ό, τι τα άτομα χωρίς αναπηρία. Αυτό απαιτεί να ληφθούν σημαντικά 
μέτρα από την πλευρά των συμβούλων για να διασφαλιστεί, ότι τα άτομα 
αυτά θα έχουν ίσες ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης (Fangwi, 2020).

Παρά τον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες, οι επαγγελματίες σύμ-
βουλοι έχουν περιορισμένη επαφή με το συγκεκριμένο πληθυσμό για 
διάφορους λόγους. Μερικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν την κατάλληλη εκ-
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παίδευση για την εξυπηρέτηση αυτών των ομάδων. Άλλοι νιώθουν άβολα 
με άτομα με αναπηρίες. Άλλοι έχουν εσφαλμένες πληροφορίες ή προκα-
ταλήψεις απέναντι στα άτομα αυτά και κάποιοι δεν διαθέτουν τις κατάλ-
ληλες δεξιότητες. Ωστόσο, οι περισσότεροι σύμβουλοι διαθέτουν πολλές 
από τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν με τα άτομα αυτά 
και τις οικογένειές τους, όπως επικοινωνιακές δεξιότητες και εμπειρία σε 
μια σειρά θεραπευτικών τεχνικών (Fangwi, 2020).

Οι σύμβουλοι μπορούν να προετοιμαστούν για να εξυπηρετήσουν αυ-
τές τις ομάδες με διάφορους τρόπους. Ως πρώτο βήμα, πρέπει να ξεκα-
θαρίσουν τα συναισθήματα και τις στάσεις τους σχετικά με τα άτομα που 
έχουν αναπηρίες. Ο οίκτος, οι χαμηλές προσδοκίες, η παραπληροφόρη-
ση και άλλες προκαταλήψεις μπορούν οδηγήσουν σε μια αναποτελεσμα-
τική συμβουλευτική. Ή σωστή πληροφόρηση και η εμπειρία μπορούν να 
διευκολύνουν την αποδοχή αυτών των ομάδων. Επιπλέον, οι σύμβουλοι 
πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις μέσω ειδικής εκπαίδευσης. Μπορούν να 
αποκτήσουν αυτή τη γνώση μέσω της ειδικής κατάρτισης, μέσω συμβου-
λευτικών εργαστηρίων, μέσω επίβλεψης αυτών των ατόμων καθώς και 
της τρέχουσας βιβλιογραφίας (Fangwi, 2020).

Συμβουλευτική ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες

Τα παιδιά και οι έφηβοι με συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες χρειά-
ζονται υπηρεσίες που στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς λειτουργίας. 
Εάν δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών και 
των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, έχουν πολύ περισσότερες δυνα-
τότητες να ολοκληρώσουν το σχολείο με επιτυχία. Οι σύμβουλοι μπορούν 
να αυξήσουν αυτή την πιθανότητα αναπτύσσοντας μακροπρόθεσμες 
θεραπευτικές σχέσεις στις οποίες βοηθούν τους μαθητές να ελιχθούν 
μέσα από το σύστημα, αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς τους και ανα-
γνωρίζοντας τις επιτυχίες τους. Επειδή οι περισσότερες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και οι έφηβοι βρίσκονται στους εκπαι-
δευτικούς τομείς, είναι σημαντικό να συνεργαστούν οι εκπαιδευτικοί ως 
μέλη κατά τον προγραμματισμό των υπηρεσιών για αυτή την ομάδα. Οι 
νόμοι επιβάλλουν την ένταξη, στην τάξη γενικής εκπαίδευσης παιδιών 
και εφήβων με συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες στο μέγιστο δυνα-
τό βαθμό. Επομένως, οι σύμβουλοι πρέπει συνεργάζονται με καθηγητές 
γενικής εκπαίδευσης και ειδικούς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρε-
σίες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες τόσο εντός όσο και εκτός της 
τάξης (UNESCO (2018). Οι σύμβουλοι μπορούν να συμβουλευτούν τους 
δασκάλους για συγκεκριμένες τεχνικές. Για παράδειγμα: χρήση επανά-
ληψης, διδασκαλία τεχνικών περιγραφής και καθοδήγηση των μαθητών 
στη χρήση βοηθημάτων μνήμης. Μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις στην 
τάξη, όπως η χορήγηση προφορικών δοκιμασιών, η χρήση υπολογιστών, 
η μείωση των εργασιών καθώς και τεχνικές που ταιριάζουν στις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες του κάθε μαθητή (Fangwi, 2020).

Ή κοινωνική προσαρμογή των ατόμων με αναπηρία μπορεί να θεωρη-
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θεί ένας επιπρόσθετος τομέας ανάγκης για μαθητές με συγκεκριμένες 
μαθησιακές δυσκολίες, είτε λόγω αδυναμιών στην κοινωνική αντίληψη 
είτε επειδή θεωρούνται διαφορετικοί ως αποτέλεσμα ακαδημαϊκών δυ-
σκολιών. Οι σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν τους δασκάλους να απο-
τελέσουν πρότυπα για την υπόλοιπη τάξη στην προώθηση της κοινωνικής 
επιτυχίας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και να τους βοηθήσουν, 
ώστε να διευκολύνουν τις υποστηρικτικές δραστηριότητες συνομηλίκων 
μέσω συνεργασίας των ομάδων καθώς και μέσω προγραμμάτων κοινω-
νικών δεξιοτήτων στην τάξη. Οι σύμβουλοι μπορούν να συνεργαστούν 
άμεσα με τα παιδιά για να βοηθήσουν στην αύξηση της χαμηλής αυτοε-
κτίμησής τους και στους εφήβους σχετικά με τα θέματα ταυτότητάς τους 
και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σταδιοδρομίας, σε ατομικές και ομα-
δικές συμβουλευτικές προσεγγίσεις, χρησιμοποιώντας διάφορες θερα-
πευτικές προσεγγίσεις: (Fangwi, 2020).

Ψυχοθεραπεία Παιδιών: Ή ψυχοδυναμική θεραπεία είναι μια μακρο-
πρόθεσμη θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στις αρχές και τις θε-
ωρίες της ψυχανάλυσης. Ο σύμβουλος συνεργάζεται στενά με το παιδί 
για να διερευνήσει τα συναισθήματα και τις επιθυμίες που επηρεάζουν τις 
τρέχουσες σκέψεις, στάσεις, συμπεριφορές και σχέσεις του με άλλους. 
Καθώς η θεραπεία εξελίσσεται, το άτομο μαθαίνει να εντοπίζει καλύτερα 
και να επιλύει τα προβλήματα μέσω της κατανόησης και αναπτύσσοντας 
τις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία Παιδιών: Ή γνωσιακή συμπε-
ριφοριστική θεραπεία ή αλλιώς CBT, είναι μια πρακτική προσέγγιση που 
βοηθά το άτομο με αναπηρία να αλλάξει τις σκέψεις, τις στάσεις, τις πε-
ποιθήσεις και τις συμπεριφορές του για να λύσει τα ατομικά του προβλή-
ματα. Είναι συνήθως βραχυπρόθεσμη, προσανατολισμένη στους στόχους 
αυτών των ατόμων και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση προβλημά-
των ευρείας κλίμακας. 

Θεραπεία με επίκεντρο τη λύση του προβλήματος: Είναι μια προσέγγι-
ση που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές με συγκεκριμένες μαθησιακές 
δυσκολίες να βρουν τις ικανότητές τους στην επίλυση των προβλημάτων 
παρά να εστιάζουν στο πώς προέκυψε ένα πρόβλημα. Επικεντρώνονται 
σε ερωτήσεις προσανατολισμένες στο στόχο για να βοηθήσουν τον μα-
θητή να κινηθεί σε μια κατεύθυνση μελλοντικού προσανατολισμού.

Θεραπεία αισθητηριακής ολοκλήρωσης: Ή αισθητηριακή ολοκλήρω-
ση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαδικασίες 
που επιτρέπουν σε ένα άτομο με συγκεκριμένη μαθησιακή δυσκολία να 
λάβει πληροφορίες από τις πέντε αισθήσεις του, να τις οργανώσει και 
να ανταποκριθεί κατάλληλα. Αυτά τα παιδιά εκτίθενται σε αισθητηριακή 
διέγερση με δομημένο, επαναλαμβανόμενο τρόπο με στόχο ο εγκέφα-
λός τους να προσαρμόζεται και να τους επιτρέπει να επεξεργάζονται και 
να αντιδρούν στις αισθήσεις τους πιο αποτελεσματικά. Ή αρχή είναι ότι 
μέσω της επανάληψης, το νευρικό σύστημα του παιδιού θα ανταποκριθεί 
με πιο οργανωμένο τρόπο στα ερεθίσματα που λαμβάνει. 

Οικογενειακή Θεραπεία: Παρέχεται υποστήριξη στους γονείς σε σχέ-
ση με συγκεκριμένες δυσκολίες: τη μείωση του άγχους των γονέων, σχε-
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τικά με τις απαιτήσεις των παιδιών, στην ανάπτυξη προγραμμάτων για να 
βοηθήσουν τους γονείς στην αντιμετώπιση των ανησυχιών τους σχετικά 
με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση των παιδιών τους, την κοινωνική τους κα-
τάσταση και τη μακροπρόθεσμη προσαρμογή τους στην εκπαίδευση και 
την καριέρα τους. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της οικογενειακής θε-
ραπείας είναι η ικανότητά της να ενισχύει τους οικογενειακούς δεσμούς. 
Ή οικογενειακή θεραπεία μπορεί να φέρει την οικογένεια πιο κοντά και 
έτσι τα μέλη της οικογένειας να είναι σε θέση να λύσουν αποτελεσματικά 
προβλήματα για όλα τα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Οι σύμβουλοι που είναι λιγότερο εξειδικευμένοι σε αυτές τις παρεμ-
βάσεις μπορούν να συνεργαστούν με ειδικούς για να προσφέρουν αυτές 
τις υπηρεσίες στους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης. Ή συνεργα-
σία μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης είναι 
απαραίτητη για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία (Fangwi,2020).

Συμβουλευτική ατόμων με νοητική υστέρηση 

Ή νοητική υστέρηση ορίζεται ως μια κατηγορία αναπηρίας με περιορισμέ-
νες λειτουργικές ικανότητες σε διάφορες διαστάσεις της ανθρώπινης 
λειτουργίας, όπως νοητικές ικανότητες, προσαρμοστική συμπεριφορά, 
υγεία, συμμετοχή και περιβάλλον. Οι τεχνικές της νοημοσύνης και της 
προσαρμοστικής συμπεριφοράς παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόη-
ση της έννοιας της νοητικής αναπηρίας. Ή νοημοσύνη είναι ένα ανθρώ-
πινο χαρακτηριστικό του οποίου η ύπαρξη συνάγεται με βάση την από-
δοση ενός ατόμου σε ορισμένους τύπους γνωστικών καθηκόντων. Ως 
άμεσο αποτέλεσμα της γνωστικής λειτουργίας τους, αυτά τα παιδιά και 
οι έφηβοι γενικά μαθαίνουν με πιο αργό ρυθμό από τους συνομήλικους 
τους χωρίς αναπηρίες. Αποφεύγουν επίσης, να ξεκινούν νέες εργασίες 
και χρησιμοποιούν αναποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης. Εκτός από 
τη μέση πνευματική λειτουργία, αυτά τα παιδιά και οι έφηβοι πρέπει να 
αξιολογούνται ότι έχουν προσαρμοστικές συμπεριφορές κάτω του μέσου 
όρου. Ή προσαρμοστική συμπεριφορά είναι το πόσο καλά αντιμετωπίζει 
ένα άτομο τις καθημερινές απαιτήσεις και απαιτήσεις του περιβάλλοντός 
του. Ή ιδέα του πλαισίου είναι σημαντική για την κατανόηση της έννοιας 
της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Επειδή η συμπεριφορά επηρεάζεται 
έντονα, η καταλληλότητα της ηλικίας και της κατάστασης πρέπει πάντα 
να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται (Fangwi,2020).

Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές με ήπια νοητική υστέρηση καθυστε-
ρούν ως προς την κοινωνική και συναισθηματική τους λειτουργία. Συνή-
θως παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης και αυτοαντίληψης 
από τους συνομηλίκους τους χωρίς νοητική υστέρηση. Λόγω της αρνητι-
κής τους άποψης για τον εαυτό τους, οι έφηβοι με ήπια νοητική υστέρηση 
είναι υπερβολικά επιρρεπείς από συνομηλίκους. Ή αντιληπτική-κινητική και 
η γλωσσική λειτουργία καθυστερούν επίσης σημαντικά σε παιδιά και εφή-
βους με ήπια νοητική υστέρηση. Αυτή η λειτουργία επηρεάζει ιδιαίτερα 
την ικανότητά τους να συμμετέχουν πλήρως σε δραστηριότητες φυσικής 
αγωγής και περιορίζει αρνητικά την ικανότητά τους να επικοινωνούν και να 
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αλληλοεπιδρούν με μαθητές χωρίς ήπια ή μέτρια νοητική καθυστέρηση. Τα 
περισσότερα παιδιά με νοητική υστέρηση εκδηλώνουν κάποια συγκεκριμέ-
να μαθησιακά χαρακτηριστικά, όπως αδυναμία παρακολούθησης μιας ερ-
γασίας, αδυναμία προσοχής, δυσκολία να αγνοήσουν τα ερεθίσματα που 
μπορεί να προκύψουν. Παρουσιάζουν κενά στη μνήμη που σχετίζονται με 
τη σοβαρότητα της νοητικής αναπηρίας, περιορισμούς στην ικανότητα επι-
λεκτικής επεξεργασίας και αποθήκευσης πληροφοριών. Από την ανάλυση 
των παραπάνω είναι σαφές ότι κάθε μαθητής είναι ανάγκη να ελέγχεται, 
να παραπέμπεται και να αξιολογείται για τον εντοπισμό και τη διάγνωση 
της νοητικής αναπηρίας, καθώς αυτός είναι ενας τρόπος για να τους δοθεί 
η αποτελεσματική συμβουλευτική (Fangwi,2020).

Στρατηγικές συμβουλευτικής για τα άτομα  
με νοητική αναπηρία
Οι Lemay, Herbert, Dewey και Innes (2003) υποστηρίζουν ότι επειδή τα 
άτομα με νοητική υστέρηση αντιμετωπίζουν δυσκολία στους περισσότε-
ρους τομείς λειτουργίας, τα παιδιά και οι έφηβοι με ήπια νοητική υστέρη-
ση απαιτούν πολλαπλές υπηρεσίες υποστήριξης. Οι σύμβουλοι μπορούν 
να βοηθήσουν στο συντονισμό οικογένειας, σχολικών και κοινοτικών 
υπηρεσιών για όλους τους τομείς που έχουν ανάγκη. Αναφέρουν επί-
σης ότι, στο σχολικό περιβάλλον, τα παιδιά και οι έφηβοι με ήπια και μέ-
τρια νοητική υστέρηση θα επωφεληθούν τόσο από τους εκπαιδευτικούς 
όσο και τους κοινωνικούς τομείς με την πλήρη ένταξή τους στη γενική 
εκπαίδευση. Συνεπώς, οι σύμβουλοι συχνά εργάζονται με γονείς, ειδι-
κούς παιδαγωγούς και δασκάλους για να υποστηρίξουν τις κατάλληλες 
εκπαιδευτικές τροποποιήσεις στην τάξη γενικής εκπαίδευσης. Μπορούν 
να βοηθήσουν τους δασκάλους να καθοδηγήσουν προς την κοινωνική 
προσαρμογή αυτών των μαθητών παρέχοντας ενημέρωση ως προς την 
ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στις δραστηριότητες της τάξης. Πα-
ράλληλα, μπορούν να προωθήσουν την ανοχή στις διαφορές σε συνο-
μήλικους χωρίς αναπηρία μέσω προγραμμάτων κοινωνικών δεξιοτήτων, 
ολοκληρωμένων ομάδων συμβουλευτικής στην τάξη. Επιπλέον, μπορούν 
να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και να τους 
βοηθήσουν να αναπτύξουν κατάλληλες ακαδημαϊκές, κοινωνικές και βο-
ηθητικές συμπεριφορές (Fangwi,2020).

Παρόλο που η συμβουλευτική των ατόμων με νοητική υστέρηση είναι 
αμφιλεγόμενη λόγω των γνωστικών περιορισμών των μαθητών, φαίνεται 
λογικό οι σύμβουλοι να μπορούν να προσφέρουν ατομική και ομαδική 
συμβουλευτική δίνοντας έμφαση σε σημαντικούς τομείς, όπως στην αυ-
τοεκτίμηση, στην έκφραση του εαυτού τη συμπεριφοράς. Οι σύμβουλοι 
επίσης, μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να κατανοήσουν και να εν-
θαρρύνουν τις ικανότητες του παιδιού τους και να τους βοηθήσουν να 
αντιμετωπίσουν το άγχος της ανατροφής ενός παιδιού με αναπηρία. Για 
τους εφήβους, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων μιας ανεξάρτητης ζωής και στον εκπαιδευτικό και επαγγελ-
ματικό σχεδιασμό. 
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Παιγνιοθεραπεία: Οι σύμβουλοι δημιουργούν σημαντική πρόοδο στα 
παιδιά με νοητική αναπηρία. Μέσω της παιγνιοθεραπείας παρέχεται ένα 
θεραπευτικό περιβάλλον στο οποίο το παιδί νιώθει ότι ακούγεται, νοιά-
ζεται και κατανοείται. Μέσα από μια ενεργή σχέση, τα παιδιά υφίστανται 
μια αίσθηση κυριαρχίας και ελέγχου, αυξάνουν την αποδοχή του εαυ-
τού τους, έχουν την αίσθηση της ευθύνης και μαθαίνουν να βασίζονται 
στον εσωτερικό τους τρόπο αξιολόγησης. Τα παιδιά με νοητική αναπηρία 
αντιμετωπίζουν γνωστικούς περιορισμούς και προκλήσεις στις προσαρ-
μοστικές συμπεριφορές που επηρεάζουν τη συναισθηματική και κοινωνι-
κή τους ανάπτυξη. Ή θεραπεία παιχνιδιού έχει προταθεί εδώ και αρκετές 
δεκαετίες ως μια παρέμβαση για να βοηθήσει τα παιδιά να ενισχύσουν 
τις προσαρμοστικές συμπεριφορές και να αναπτύξουν ισχυρότερες κοι-
νωνικές σχέσεις. Το παιχνίδι περιλαμβάνει αυθορμητισμό, κίνητρα και 
ευχαρίστηση. Το παιχνίδι τούς επιτρέπει να έχουν πρόσβαση και να εξε-
ρευνήσουν τον κόσμο. Το παιχνίδι αναπτύσσει τις δεξιότητες που διευρύ-
νουν τις φυσικές, γνωστικές και συναισθηματικές τους ικανότητες. Έχει 
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τη διδασκαλία, καθώς οι μαθητές 
αναγνωρίζουν τις δικές τους ανάγκες, βοηθούν στον προγραμματισμό 
της δραστηριότητας, δέχονται καθοδήγηση και θέτουν τους δικούς τους 
στόχους.

Οικογενειακή υποστήριξη: Οι γονείς αποτελούν το σημαντικότερο 
στήριγμα κάθε παιδιού, αλλά η σημασία τους μεγεθύνεται στα άτομα που 
βιώνουν εξάρτηση. Ή παροχή υποστήριξης στους γονείς, όσον αφορά 
την παροχή φροντίδας των παιδιών αποτελεί σημαντική λειτουργία του 
συμβούλου. Ή απαίτηση μιας οικογένειας για κοινοτική υποστήριξη δεν 
εξαρτάται μόνο από τα χαρακτηριστικά του βαθμού αναπηρίας του παι-
διού, το επίπεδο ανεξαρτησίας και τις προκλήσεις συμπεριφοράς, αλλά 
από τα δομικά, λειτουργικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά της οικογένει-
ας. Υπάρχουν δύο επίπεδα κοινοτικής υποστήριξης, άτυπα και επίσημα. Οι 
άτυπες υποστηρίξεις περιλαμβάνουν: κοινοτικές οργανώσεις που παρέ-
χουν εκπαίδευση γονέων, συμβουλευτική, φροντίδα παιδιών, ψυχαγωγι-
κές δραστηριότητες και κοινωνική δικτύωση με άλλες οικογένειες μέσω 
ομάδων υποστήριξης γονέων και μέσω διαδικτύου. Οι επίσημες υποστη-
ρίξεις περιλαμβάνουν δημόσια υποστηριζόμενα προγράμματα στα οποία 
δικαιούνται οι οικογένειες. Ή έγκαιρη παρέμβαση και τα δημόσια σχο-
λεία, ιδιαίτερα τα προγράμματα ειδικής αγωγής, είναι προγράμματα που 
αφορούν τα παιδιά με νοητική υστέρηση. 

Συμβουλευτική ατόμων με Διαταραχή Ελλειμματικής  
Προσοχής & Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι για τα άτομα με Διαταραχή 
Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι οι παρακά-
τω: (Fangwi,2020).

Τροποποίηση Συμπεριφοράς: είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές 
τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σύμβουλοι για να αλλά-
ξουν τη συμπεριφορά σε παιδιά με ΔΕΠΥ. Εδώ οι σύμβουλοι μπορούν 
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να διδάξουν στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς θετικές στρατηγικές 
ενίσχυσης που μπορούν να αυξήσουν την προσοχή και τη δραστηριότητα 
του παιδιού και να μειώσουν με αυτό τον τρόπο τη διαταρακτική συμπερι-
φορά του στο σπίτι. Ιδανικά, οι προτιμώμενες δραστηριότητες θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται ως ενίσχυση και θα πρέπει να δίνεται συχνή και 
συγκεκριμένη ανατροφοδότηση στη συμπεριφορά. 

Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Εκπαίδευση: Αυτή η προσέγγιση επικε-
ντρώνεται στη διδασκαλία του αυτοέλεγχου μέσω στρατηγικής αυτοπα-
ρακολούθησης. Το παιδί ή ο έφηβος με ΔΕΠΥ χρησιμοποιεί δηλώσεις 
υπενθύμισης για να αυξήσει την επίγνωση και τον έλεγχο της συμπεριφο-
ράς του όταν δεν υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση. Με τη στρατηγική αυ-
τοδιδασκαλίας, το παιδί μαθαίνει να ακολουθεί ένα σύνολο οδηγιών για 
την ολοκλήρωση της εργασίας στην τάξη. Αυτή η εκπαίδευση επιβεβαιώ-
νεται από την αυτοενίσχυση, όπου το παιδί χρησιμοποιεί διαφορετικούς 
τρόπους για να δώσει στον εαυτό του μια ανταμοιβή. Αυτή η προσέγγιση 
δεν συνεχίζεται χωρίς τη συνεχή παρακολούθηση και ενθάρρυνση ενός 
συμβούλου, γονέα ή δασκάλου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποι-
είται σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις και όχι ως μοναδική στρατη-
γική εκπαίδευσης. 

Συνεργασία με εκπαιδευτικούς: Οι σύμβουλοι μπορούν να συμβου-
λευτούν τους δασκάλους για να δημιουργήσουν παρεμβάσεις για παιδιά 
και εφήβους με ΔΕΠΥ, όπως η χρήση τεχνικών συμπεριφοράς. Άλλες 
στρατηγικές της τάξης μπορεί να περιλαμβάνουν προσαρμογή οδηγιών 
για την παροχή ώθησης στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά, να συ-
νεργαστούν μαζί τους σε μικρές ομάδες, χρήση οπτικών βοηθημάτων και 
διδασκαλία στρατηγικών για την επίλυση των προβλημάτων. Οι εκπαι-
δευτικοί θα πρέπει επίσης να προσφέρουν επίβλεψη και υποστήριξη στις 
δραστηριότητες της τάξης.

Η άμεση συμβουλευτική: Ατομική και ομαδική συμβουλευτική μπορεί 
να προσφερθεί σε παιδιά και εφήβους με ΔΕΠΥ για να τους βοηθήσει 
με θέματα αυτοεκτίμησης και αυτοελέγχου. Αυτά τα άτομα συχνά αι-
σθάνονται χαμηλή αυτοεκτίμηση ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων 
αρνητικών ανατροφοδοτήσεων για τη συμπεριφορά τους. Ή ομαδική 
συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά και τους νέους να 
αισθάνονται λιγότερο διαφορετικοί και να υποστηρίζονται περισσότερο. 
Οι ομάδες εφήβων μπορούν να βοηθήσουν τα μέλη να θέσουν στόχους 
και να δουν τον εαυτό τους ότι έχει δυνατότητες επιτυχίας. Για να βοηθή-
σουν τα παιδιά και τους εφήβους με ΔΕΠΥ να διατηρήσουν την προσοχή 
και τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της άμεσης συμβουλευτικής, 
συνιστώνται δομημένες συνεδρίες με κατευθυντήριες προσεγγίσεις.

Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες: Μεταξύ των κοινωνικών προ-
βλημάτων που εμφανίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι με ΔΕΠΥ είναι η επι-
θετικότητα, το παρορμητικό ή παρεμβατικό στυλ συνομιλίας, η περιορι-
σμένη αυτογνωσία και η συναισθηματική υπερδραστηριότητα. Αυτά τα 
κοινωνικά προβλήματα μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη από συνομη-
λίκους και χαμηλή αυτοεκτίμηση, περιπλέκοντας περαιτέρω την κοινωνι-
κή προσαρμογή. Προγράμματα που προωθούν την κοινωνική προσαρμο-
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γή μπορεί να είναι ευεργετικά για να βοηθήσουν άτομα με ΔΕΠΥ. Επίσης, 
διάφορα γενικά εκπαιδευτικά προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων εί-
ναι διαθέσιμα για τους συμβούλους, ώστε να χρησιμοποιούν με παιδιά ή 
εφήβους με ΔΕΠΥ, είτε ατομικά είτε σε ομάδες, ή σε χώρους τάξης. Ένα 
αποτελεσματικό πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων ειδικά σχεδιασμένο 
για εφήβους με ΔΕΠΥ στοχεύει σε μεθόδους συμμετοχής σε κοινωνικές 
συνδιαλλαγές, δεξιότητες συνομιλίας, επίλυση συγκρούσεων και έλεγχο 
του θυμού.

Οικογενειακή Συμβουλευτική: Οι οικογένειες με παιδί ή έφηβο με 
ΔΕΠΥ μπορούν να επωφεληθούν από τη συμβουλευτική όσον αφορά 
τις δυσκολίες που σχετίζονται με την ύπαρξη μέλους της οικογένειας με 
αυτή τη διαταραχή. Για παράδειγμα, οι γονείς και το παιδί με ΔΕΠΥ μπο-
ρεί να αναπτύξουν αλληλεξάρτηση καθώς οι γονείς προσπαθούν να θε-
μελιώσουν την ομαλότητα με την επίλυση προβλημάτων, την οργάνωση 
της εργασίας, τον έλεγχο των παρορμήσεων, την ολοκλήρωση εργασιών 
και την καθοδήγηση κοινωνικών καταστάσεων για το παιδί που έχει δυ-
σκολίες σε αυτούς τους τομείς. Επιπλέον, η οικογένεια μπορεί να βιώσει 
το άγχος που σχετίζεται άμεσα με τις δυσκολίες του παιδιού. Μέσω της 
οικογενειακής συμβουλευτικής, ο σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει όλα τα 
μέλη της οικογένειας να αποκτήσουν γνώσεις και στρατηγικές για την 
αντιμετώπιση του παιδιού ή του εφήβου με ΔΕΠΥ χωρίς να παραμελούν 
τις ανάγκες των άλλων μελών της οικογένειας. Για παράδειγμα, οι γονείς 
μπορούν να μάθουν να διοχετεύουν τις ενέργειες του παιδιού τους σε 
παραγωγικές δραστηριότητες που επιτρέπουν στο παιδί να επιτύχει. Επι-
πλέον, ο σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει την οικογένεια να οραματιστεί 
ένα θετικό μέλλον για το παιδί, ενημερώνοντας τους γονείς και το παιδί 
για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές και υπηρεσίες που προ-
σφέρονται στους εφήβους με ΔΕΠΥ. 

Ομάδες Υποστήριξης: Οι γονείς παιδιών και εφήβων με ΔΕΠΥ μπορούν 
να επωφεληθούν από ομάδες υποστήριξης που στοχεύουν σε θέματα 
διαχείρισης άγχους, ενοχής και αλληλεξάρτησης. Οι γονείς βρίσκουν πα-
ρηγοριά όταν συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μόνοι. Οι συναντήσεις των 
ομάδων υποστήριξης μπορούν να περιλαμβάνουν διαλέξεις, συνεδρίες 
ή άτυπες συζητήσεις. Οι σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς 
να εντοπίσουν μια αναγνωρισμένη ομάδα υποστήριξης. Οι σύμβουλοι 
μπορούν να δημιουργήσουν και να οργανώσουν ομάδες υποστήριξης για 
γονείς με παιδί ή έφηβο με ΔΕΠΥ. Αυτές οι ομάδες συχνά οργανώνο-
νται γύρω από συγκεκριμένα θέματα. Μια συνεδρία, για παράδειγμα, θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει συζήτηση από έναν εξειδικευμένο ομιλητή ή 
μια ομάδα ειδικών με διαφορετικές απόψεις. Μπορεί να εστιάζουν στον 
τρόπο με τον οποίο οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους με 
ΔΕΠΥ σε συγκεκριμένους τομείς, όπως ο έλεγχος θυμού. Μια συνεδρία 
για τον έλεγχο του θυμού μπορεί να περιλαμβάνει τη διδασκαλία των 
γονέων, ώστε να μπορέσουν να ενθαρρύνουν το παιδί τους να παρακο-
λουθεί τον θυμό του και να το ανταμείβουν. 
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3.1. Θεωρητικό Υπόβαθρο της Συμβουλευτικής

3.1.1. Βασικοί Ορισμοί Συμβουλευτικής

«Ο όρος «συμβουλευτική» προέρχεται ετυμολογικά από την πρόθεση 
συν (με, μαζί) και το ουσιαστικό βουλή (σκέψη, απόφαση) ή το ρήμα 
βουλεύομαι (σκέφτομαι, κάνω σχέδια ή αποφασίζω μετά από σύσκεψη 
με κάποιο άλλο πρόσωπο, δηλαδή συσκέπτομαι) (Μπαμπινιώτης, 2002). 
Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιαδήποτε 
διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο βοηθιέται μέσα από τη συζήτηση 
να ξεκαθαρίσει σκέψεις και συναισθήματα, να ξεπεράσει δυσκολίες, 
και να μάθει περισσότερα για τον εαυτό του» (Μαλικιώση Λοΐζου, 2011 
σελ. 267).

«Ο όρος ‘συμβουλευτική’ συμπεριλαμβάνει την εργασία με άτομα και 
με σχέσεις, η οποία μπορεί να συνδέεται με την ανάπτυξη, την υποστή-
ριξη κρίσεων, να είναι ψυχοθεραπευτική, καθοδηγητική ή να έχει στόχο 
την επίλυση προβλημάτων. Ή συμβουλευτική έχει σκοπό να δίνει στον 
‘πελάτη’ μια ευκαιρία να εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να αποσαφη-
νίσει τους τρόπους που θα του παράσχουν μια ζωή πιο ικανοποιητική και 
δημιουργική» (BAC1984, από McLeod 2005, σελ. 30).

Σύμφωνα με έναν ορισμό της Αμερικάνικης Συμβουλευτικής Εταιρεί-
ας (American Counseling Association), «συμβουλευτική είναι η τέχνη να 
βοηθάς τους ανθρώπους. Οι επαγγελματίες σύμβουλοι είναι επιστήμο-
νες που έχουν εκπαιδευθεί να μοιράζονται τις γνώσεις και τις δεξιότητές 
τους με αυτούς που αναζητούν τη βοήθειά τους. Η συμβουλευτική ανα-
γνωρίζει ότι όλα τα άτομα είναι πιθανό να χρειαστούν βοήθεια διερχό-
μενα την παιδική ή την εφηβική ηλικία αλλά ακόμα και κατά την ενήλικη 
ζωή τους. Η αποτελεσματική συμβουλευτική είναι αυτή που λειτουργεί 
προληπτικά. Οι σύμβουλοι βοηθούν τα άτομα στην προσωπική, εκπαιδευ-
τική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι υπηρεσίες τους παρέχονται σε 
σχολεία, πανεπιστήμια, δημοτικές και κρατικές δομές αλλά και σε ιδιωτική 
βάση».

«Συμβουλευτική είναι η ειδικότητα σύμφωνα με την οποία ο σύμβου-
λος Ψυχολόγος βοηθά το συμβουλευόμενο να βελτιώσει την προσωπική 
του κατάσταση να ανακουφιστεί από τη λύπη και τη στεναχώρια, να επι-
λύσει τις κρίσιμες καταστάσεις που αντιμετωπίζει, να αναπτύξει την ικα-
νότητα επίλυσης των προβλημάτων του και να μπορεί να παίρνει μόνος 
του αποφάσεις. Επίσης, υποστηρίζει την ψυχολογική ανάπτυξη και εξέλι-
ξη του συμβουλευόμενου, βοηθώντας τον να κάνει καλύτερη χρήση των 
αποθεμάτων και των ικανοτήτων που διαθέτει ή δείχνοντας του το δρόμο 
για την ανάπτυξη νέων μεθόδων που θα τον διευκολύνουν να βοηθήσει 
μόνος του τον εαυτό του» (Pedersen, 2000).

Οι ∆ηµητρόπουλος & Μπακατσή (1996), ορίζουν τη συμβουλευτική ως 
«µια οργανωµένη και συστηµατική προσπάθεια της κοινωνίας που έχει 
ως γενικό σκοπό της να προσφέρει οργανωµένη βοήθεια στο κάθε µέ-
λος της ώστε να εξελιχθεί σωστά, να ενταχθεί επιτυχώς στο κοινωνικό 
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σύνολο και να αξιοποιήσει τον εαυτό του προς όφελος τόσο του ίδιου όσο 
και του συνόλου».

Σύμφωνα με τον Νόμο 3699/2008 σκοπός της Συμβουλευτικής στην 
Ειδική Αγωγή είναι «να αναπτύξει την προσωπικότητα των ατόμων με 
αναπηρία και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη 
συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική 
ζωή»( ν.3699/2008). 

3.2. Βασικές Θεωρίες και Αρχές της Συμβουλευτικής

3.2.1. Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία
Ο όρος Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (CBT), χρησιμοποιείται 
για να αναφερθεί σε μια ομάδα συγγενών θεραπειών, που έχουν ως 
θεωρητική βάση τη συμπεριφορική μάθηση και τη γνωστική ψυχολογία, 
προέρχονται από επιστημονικά αποδεδειγμένα θεωρητικά μοντέλα και 
αποτελεί θεραπεία για διάφορες ψυχιατρικές διαταραχές συμπεριλαμβα-
νομένων διαταραχών της διάθεσης, διαταραχών άγχους, προσωπικότη-
τας, ψυχωτικές διαταραχές. Περιλαμβάνουν θεραπείες που εστιάζονται 
στη γνωστική αναδόμηση, όπως η θεωρία του Beck (Bhattacharya et 
all,2013).

Οι διαταραχές προκαλούνται από διαστρεβλωμένες γνώσεις και δυ-
σπροσαρμοστικές συμπεριφορές. Πιο συγκεκριμένα, οι διαστρεβλωμένες 
γνώσεις οδηγούν σε αρνητικά συναισθήματα, που με τη σειρά τους οδη-
γούν σε λάθος συμπεριφορές με αρνητικά αποτελέσματα (Bhattacharya 
et all, 2013).
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Πίνακας: Διαστρεβλωμένες γνώσεις που οδηγούν σε λάθος συμπεριφορές

Βασικά στοιχεία της θεραπείας είναι οι αρνητικές αυτόματες σκέψεις 
και τα λάθη στην επεξεργασία των πληροφοριών (γνωστικές διαστρε-
βλώσεις). Ή Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (CBT) χρησιμοποιεί 
δύο βασικές προσεγγίσεις: Την αναδιάρθρωση του γνωστικού γεγονότος 
που βασίζεται στη γνωστική θεωρία και τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές 
διαπροσωπικές δεξιότητες, που είναι ένα βασικό σκέλος της θεωρίας της 
γνωστικής θεραπείας (Bhattacharya et all,2013).

Σύμφωνα με το Beck, η αρνητική σκέψη αναγκάζει το άτομο να κα-
τανοήσει τον εαυτό του ως αποτυχημένο. Πιστεύει ότι οι δυσάρεστες 
εμπειρίες ή τα γεγονότα που συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα προσωπικών 
αποτυχιών. Αυτό οδηγεί σε λάθος αυτοκριτική και συμπεράσματα, και 
συχνά το άτομο αρχίζει να πιστεύει ότι δεν θα είναι ποτέ ευτυχισμένος 
ή ικανοποιημένος, λόγω της έλλειψης κάποιου συγκεκριμένου συνόλου 
χαρακτηριστικών. Μια αρνητική σκέψη οδηγεί το άτομο να πιστέψει ότι τα 
εμπόδια είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν και κάνει σκέψεις, που δεν 
μπορεί να πραγματοποιήσει.

Οι εμπειρίες μπορεί να ερμηνευθούν ως απειλητικές. Μια αρνητική 
εικόνα των μελλοντικών αποτελεσμάτων στο άτομο, πιστεύει ότι τυχόν 
τρέχουσες δυσκολίες που βιώνει θα συνεχιστούν για πάντα. Αποτέλε-
σμα είναι η πεποίθηση ότι κάθε γεγονός θα αντιμετωπιστεί με αποτυχία 
(Hassiotis et all, 2012).
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Τεχνικές της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας:

3.2.2. Προσωποκεντρική – Ανθρωπιστική Θεωρία
Ή προσωποκεντρική- ανθρωπιστική θεωρία (person-centered theory), 
αναπτύχθηκε από τον Carl Rogers, τη δεκαετία μεταξύ 1940-1950. Ή προ-
σωποκεντρική- ανθρωπιστική προσέγγιση υποστηρίζει ότι, ο άνθρωπος 
έχει την ικανότητα να μπορεί να αυξήσει το αίσθημα της αυτοεκτίμη-
σης, και να μειώσει το επίπεδο ασυμφωνίας ανάμεσα στον ιδανικό και 
τον πραγματικό εαυτό, ώστε να βοηθήσει το άτομο να γίνει λειτουργι-
κό. Προτείνει ότι, όλοι οι πελάτες, ανεξάρτητα από το πρόβλημα, μπο-
ρούν να βελτιωθούν χωρίς να διδαχτούν οτιδήποτε συγκεκριμένο από 
έναν σύμβουλο αλλά μόνο με την αποδοχή και σεβασμό του εαυτού τους 
(McLeod,2003, Μαλικιώση-Λοϊζου, 2017).
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Σύμφωνα με τον Rogers (1957), η αλλαγή της προσωπικότητας μπορεί 
να συμβεί κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: (Miller, A. 2012).

Σύμφωνα με τον Mearns (2009), σκοπός της προσωποκεντρικής θερα-
πείας είναι, ο συμβουλευόμενος να αναπτύξει δυνατή σχέση εμπιστοσύνης 
με τον σύμβουλο, έτσι ώστε να διακινδυνεύσει τη διερεύνηση πτυχών του 
εαυτού του, που σε άλλες περιπτώσεις θα τις έκρυβε ακόμα και από τον 
ίδιο. Ο σύμβουλος προσπαθεί με τους κατάλληλους τρόπους παρέμβασης 
να βοηθήσει τον συμβουλευόμενο να κατανοήσει τα εσωτερικά του βιώμα-
τα και με αυτό τον τρόπο να αποκτήσει δύναμη, ώστε να κάνει διαφορετικές 
επιλογές. Ή προσωποκεντρική θεραπεία δεν είναι κατευθυντική δηλαδή να 
υπάρχει κοινωνικός έλεγχος και δεν βασίζεται σε συγκεκριμένους στόχους 
για τον συμβουλευόμενο (Mearns, 2009). Ή μη κατευθυντικότητα αποτελεί 
βασικό σημείο του ροτζεριανού μοντέλου συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τον Κοσμόπουλο (2009) «Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον άλ-
λον. Εμπιστευόμαστε αυτό που είναι, επιδιώκουμε να τον βοηθήσουμε, ώστε 
να αποκατασταθεί η υγιής λειτουργία του μέσα σε αυτό που είναι ως πρό-
σωπο, και όχι έξω από αυτό ή σε αντίθεση με αυτό»(Κοσμόπουλος,2009).

Ή Συριοπούλου-Δελλή (2015), υποστηρίζει ότι στην προσωποκεντρική 
θεωρία ο σύμβουλος εστιάζει στα συναισθήματα του συμβουλευόμενου 
και ενθαρρύνει τον ίδιο να εκφράσει τα συναισθήματα για τον εαυτό του 
ελεύθερα χωρίς να του δίνει λύσεις για το πρόβλημα. Ο σύμβουλος ανα-
πτύσσει μια σχέση συμμαχίας με τον συμβουλευόμενο και με αυτό τον 
τρόπο εκφράζει ελεύθερα τις σκέψεις του και προσπαθεί να βρει εκείνος 
τους τρόπους, ώστε να αλλάξει η κατάσταση. 
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Σκοπός της Συμβουλευτικής παρέμβασης είναι «η παροχή βοήθειας 
ώστε το άτομο να αναζητήσει και να εξερευνήσει τις δικές του ανάγκες, 
αδυναμίες, συναισθήματα, να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για πλήρη 
ατομική ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση. Απαραίτητο είναι να εξασφα-
λιστεί ένα περιβάλλον που να διευκολύνει το άτομο, να εκφραστεί, να 
διερευνήσει σε βάθος τον εαυτό του, τις ανάγκες του, τα αισθήματά του» 
(Συριοπούλου-Δελλή, 2015).

Ή προσωποκεντρική-ανθρωπιστική προσέγγιση δεν ασχολείται με το 
να ανακαλύπτει τις αιτίες του προβλήματος και να βρίσκει την καλύτερη 
λύση. Ο σύμβουλος δεν καθοδηγεί τον συμβουλευόμενο ούτε του προ-
τείνει έτοιμες λύσεις. Αντίθετα, δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης 
ανάμεσα στο σύμβουλο και στον συμβουλευόμενο και ο σύμβουλος δίνει 
έμφαση στα προβλήματα που του προκαλούν ανησυχία. Ο συμβουλευό-
μενος λειτουργεί ως βοηθός στη θεραπευτική διαδικασία και μπορεί να 
ανακαλύψει τις πιθανές λύσεις. Με αυτό τον τρόπο αποκτά τον έλεγχο 
στη ζωή του μέσα από μια σχέση αποδοχής και η αλλαγή προέρχεται από 
τον ίδιο (Gatongi, 2007). Αυτή η προσέγγιση βοηθάει τα άτομα με αναπη-
ρία να αναπτύξουν την αυτοαντίληψή τους, καθώς πλήττεται, δεδομένου 
των περιορισμών της ίδιας της αναπηρίας και του κοινωνικού περιβάλ-
λοντός του. Για το λόγο αυτό, ο Σύμβουλος που στηρίζεται στη θεωρία 
αυτή θα πρέπει να αναπτύξει θερμή σχέση με τον συμβουλευόμενο και η 
σχέση τους να στηρίζεται στην ενσυναίσθηση, στην κατανόηση και στην 
άνευ όρων αποδοχή (Συριοπούλου-Δελλή, 2015).

Ή ενσυναίσθηση, η αυθεντικότητα και η άνευ όρων αποδοχή αποτε-
λούν τους τρεις βασικούς όρους της προσωποκεντρικής-ανθρωπιστικής 
θεραπείας (Darr, 1994, McLeod, 2003).
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Βασικές Συμβουλευτικές Δεξιότητες:

• Εν συναίσθηση (Empathy) 

Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βλέπουμε ότι η εν συναίσθη-
ση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της προσωποκεντρικής 
προσέγγισης στη συμβουλευτική. Βασικό της σημείο αποτελεί η θεωρία 
πως ο συμβουλευόμενος νιώθει πως κάποιος τον ακούει και τον καταλα-
βαίνει και με αυτόν τον τρόπο ο σύμβουλος τον οδηγεί στην αποδοχή του 
εαυτού του κάτι το οποίο πριν αρνιόταν. Ο Rogers χαρακτήρισε την ενσυ-
ναίσθηση ως κατάσταση της ύπαρξης. Ή ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα 
να κατανοήσουμε τι αισθάνεται ο συμβουλευόμενος. Αυτό αναφέρεται 
στην ικανότητα του θεραπευτή να κατανοεί με ευαισθησία και ακρίβεια 
την εμπειρία και τα συναισθήματα του συμβουλευόμενου. Ένα σημαντι-
κό μέρος του καθήκοντος του προσωποκεντρικού συμβούλου είναι να 
ακολουθήσει ακριβώς αυτό που αισθάνεται ο συμβουλευόμενος. Σύμ-
φωνα με τον Rogers, 1959 «αυτή η μοναδική επικέντρωση της θεραπείας 
στην τωρινή φαινομενολογική εμπειρία του πελάτη είναι και το νόημα του 
όρου πελατoκεντρική» (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2017).

Οι Rogers (1959) και Carkhuff (1971), περιέγραψαν την ενσυναίσθηση 
ως την ικανότητα αναγνώρισης, αίσθησης και κατανόησης των συναισθη-
μάτων με τις συμπεριφορικές και λεκτικές εκφράσεις. Αυτός ο ορισμός 
επικεντρώθηκε στην επικοινωνιακή δεξιότητα και στις ορατές συμπερι-
φορικές και λεκτικές εκφράσεις του συμβούλου με σκοπό να βοηθήσει 
τον συμβουλευόμενο να αποκτήσει θετική γνώμη για τον εαυτό του και 
να αποδεσμευτεί από μηχανισμούς άμυνας που χρησιμοποιεί (McLeod, 
2003, Hackney, 1978).

• Αυθεντικότητα ή Γνησιότητα:

Ο όρος αυθεντικότητα, αναφέρεται στην ικανότητα που έχει ο σύμβουλος 
να κατανοεί πρώτος τα συναισθήματά του, καθώς προσπαθεί να κατα-
νοήσει τις εμπειρίες του συμβουλευόμενου, όπως αυτά διαμορφώνονται 
στη συμβουλευτική σχέση. Όσο ο σύμβουλος αποδέχεται και εκφράζει τα 
συναισθήματά του, τόσο ο συμβουλευόμενος μπορεί να εκφράσει και τα 
δικά του συναισθήματα (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2017). Με λίγα λόγια, είναι η 
βεβαιότητα πως κάποιος μπορεί να συσχετιστεί με τον άλλο, να επικοινω-
νήσει μαζί του, και να συσχετιστούν ως άτομα που έχουν ενσυναίσθηση 
(Bohart, 2009).

• Άνευ όρων αποδοχή:

Με τον όρο άνευ όρων αποδοχή εννοούμε τον σεβασμό που πρέπει να 
έχει ο σύμβουλος απέναντι στον συμβουλευόμενο, ο οποίος πρέπει να εί-
ναι απεριόριστος προς τον συμβουλευόμενο. Ή στάση αυτή δείχνει απο-
δοχή της ατομικότητας του πελάτη (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2017). Σύμφωνα 
με τον Bohart (2009), η αποδοχή είναι μια σύνθετη έννοια που περι-
λαμβάνει την παραδοχή της μοναδικότητας του άλλου, την αντίληψη της 
διαφορετικότητάς του και την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων.



186

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

3.2.3. Ψυχαναλυτική – Ψυχοδυναμική Προσέγγιση

Α) Ψυχαναλυτική Θεωρία του Freud

H ψυχαναλυτική θεωρία αναπτύχθηκε από τον Sigmund Freud και υπο-
στηρίζει ότι ο άνθρωπος είναι βιολογικό όν και σαν μέρος του φυσικού 
κόσμου η συμπεριφορά του επηρεάζεται από βιολογικά ένστικτα. Καθη-
μερινά πράγματα του ανθρώπου μπορεί να επηρεάζονται από προηγού-
μενες εμπειρίες του παρελθόντος και γι’ αυτό το λόγο προσπάθησε να 
βρει εκείνες τις δυνάμεις που ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. 
Σύμφωνα με τον Freud, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που μπορεί να 
είναι καθοριστικοί για την δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά και είναι η 
παλινδρόμηση και η καθήλωση. Ή παλινδρόμηση μιλάει για επιστροφή σε 
συμπεριφορές που αφορά προηγούμενο στάδιο ανάπτυξης ενώ η καθή-
λωση σε παραμονή του ατόμου και μη δυνατότητα μετάβασης σε επόμε-
νο στάδιο ανάπτυξης. Αιτία αυτού μπορεί να είναι το άγχος που μπορεί να 
έχει το άτομο κατά τη διάρκεια μετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο 
(Μαλικιώση-Λοϊζου, 2017, Συριοπούλου - Δελλή, 2015).

Ο Freud ανέπτυξε την θεωρία της προσωπικότητας, η οποία αποτε-
λεί σημαντική συμβολή της ψυχαναλυτικής θεωρίας στη μελέτη της 
προσωπικότητας του ατόμου. Διέκρινε τρία επίπεδα: το id, το ego, και το 
superego που λειτουργούν σε τρία επίπεδα συνείδησης: Το ασυνείδητο, 
το προσυνειδητό και το συνειδητό. Το εκείνο αποτελεί το ασυνείδητο μέ-
ρος της προσωπικότητας, υπάρχει κατά τη γέννηση του ανθρώπου και 
δρα με βάση το ένστικτο. Το εγώ αναπτύσσεται μετά τη γέννηση του αν-
θρώπου και οι λειτουργίες του αφορούν την επίλυση προβλημάτων και τη 
λογική σκέψη, ενώ το Υπερεγώ αναπτύσσεται κοντά στο τέταρτο έτος της 
ηλικίας του ανθρώπου. Αποτελεί τη συνείδηση του ατόμου, όπου αποθη-
κεύονται κανόνες σχετικά με το τι πρέπει να κάνει και τι όχι. Το Υπερε-
γώ αποτελεί την εσωτερίκευση των στάσεων που υιοθετούν οι γονείς. Το 
πόσο αποδοτικό είναι εξαρτάται από το βαθμό συμμόρφωσης του ατόμου 
στους κανόνες και τις αξίες (Δημητρόπουλος, 2005, Μαλικιώση-Λοϊζου, 
2017, Συριοπούλου - Δελλή, 2015).

Για να μην διαταράσσεται η προσωπικότητα του ατόμου θα πρέπει το 
Εκείνο, το Εγώ και το Υπερεγώ να είναι σε απόλυτη ισορροπία. «Το Υπε-
ρεγώ κυριαρχεί στο Εγώ και το επικρίνει όταν δεν καταφέρνει να ελέγξει 
τις παρορμήσεις του Εκείνο, δημιουργώντας στον άνθρωπο αισθήματα 
ενοχής» (Δημητρόπουλος, 2005, Μαλικιώση-Λοϊζου, 2017).
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Θεωρία προσωπικότητας Freud

Πηγή: Μαλικιώση-Λοϊζου, 2017

Βασικός σκοπός της Συμβουλευτικής Παρέμβασης είναι, να βοηθήσει 
το άτομο να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία και αυτό θα γίνει με το 
να ανακαλύψει τις ασυνείδητες σκέψεις, τα συναισθήματα και να ξεπε-
ράσει όλα τα εμπόδια που προβάλει σε αυτές τις αποκαλύψεις. Σύμφωνα 
με τον Freud, αυτό μπορεί να γίνει ενισχύοντας και δημιουργώντας το 
ισχυρό Εγώ του ατόμου. Σύμφωνα με τη Συριοπούλου - Δελλή, 2015, όταν 
το άτομο ανακαλύψει την αιτία του προβλήματος τότε θα τον οδηγήσει 
και στη λύση του προβλήματος (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2017, Συριοπούλου - 
Δελλή, 2015).

Ή διαδικασία είναι μακρά καθώς πολλές φορές χρειάζεται καθημε-
ρινές ωριαίες συναντήσεις, έτσι ώστε το άτομο να βοηθηθεί και με την 
ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων να μπορέσει να διηγηθεί γεγο-
νότα της παιδικής του ηλικίας και να ανακαλέσει εκείνες τις εικόνες και 
εμπειρίες που του δημιούργησαν το πρόβλημα. Βασικές τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται είναι η ανάλυση και η ερμηνεία των ονείρων, ο ελεύθε-
ρος συνειρμός και η ύπνωση (Δημητρόπουλος, 2005).

Β) Ατομική Ψυχολογία του Adler

Για τον Alfred Adler ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν και υποστηρίζει ότι 
οι σκέψεις και ενέργειές του έχουν κοινωνική προοπτική. Ή κοινωνική 
ανάπτυξη του ελέγχεται από πράξεις για τις οποίες ο άνθρωπος γνωρίζει 
συνειδητά. Ή ανάπτυξη κατευθύνεται προς την αυτοπραγμάτωση, μια δια-
δικασία που μπορεί να ελεγχθεί και να προγραμματιστεί. Ο τρόπος ζωής 
που σχετίζεται με το κάθε άτομο είναι η αιτία και το αποτέλεσμα μιας δημι-
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ουργικής προσπάθειας. Βασικά καθήκοντα, τα οποία ένας υγιής άνθρωπος 
θα πρέπει να έχει είναι η εργασία, η αγάπη και η φιλία. Αυτά τα καθήκοντα 
πρέπει να εκπληρώσει ο άνθρωπος διαφορετικά δημιουργεί δυσπροσαρ-
μοστική συμπεριφορά και η ισορροπία της ζωής ανατρέπεται (Lewis, 1979).

Σύμφωνα με τον Adler, σημαντικό βαθμό για την διαμόρφωση της 
προσωπικότητας έχει το περιβάλλον και συνεπώς η προσπάθεια παρέμ-
βασης στοχεύει στο να βοηθήσει το άτομο να ικανοποιήσει τους στό-
χους του και να διαμορφώσει σωστή γνώμη για τον εαυτό του, έτσι ώστε 
να εκφράζει τον δικό του τρόπο ζωής και να αποκτήσει αυτονομία. Στη 
συμβουλευτική διαδικασία χρησιμοποιείται η ψυχαναλυτική προσέγγιση 
και ιδίως η θεραπεία οικογένειας, όπου ο σύμβουλος ακούει με μεγάλη 
προσοχή το πρόβλημα που έχει ο συμβουλευόμενος, προσπαθεί να τον 
βοηθήσει να το καταλάβει και παρεμβαίνει στο άμεσο ή το ευρύτερο πε-
ριβάλλον. Δεν δίνεται έμφαση στο παρελθόν και στα αίτια αλλά στο πα-
ρόν και στον τρόπο με τον οποίο το άτομο θα αποφορτιστεί από κάποιες 
καταστάσεις, ώστε να μην οδηγηθεί σε κάποια ανεπιθύμητη συμπεριφο-
ρά (Δημητρόπουλος, 2005).

Τα άτομα με αναπηρία εξαιτίας της απομόνωσης από το περιβάλλον που 
ζουν αλλά και λόγω των περιορισμών που τους δημιουργούν, αισθάνονται 
κατώτεροι, δεν εξελίσσονται με αποτέλεσμα να μην εκπληρώνουν βασικές 
ανάγκες της ζωής. Ή Ατομική ψυχολογία επομένως, μπορεί να βοηθήσει 
τα άτομα αυτά να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να προσπαθήσουν να 
αποκτήσουν ανωτερότητα. Θα βοηθήσει το άτομο να δημιουργήσει σωστή 
εικόνα για τον εαυτό του, έτσι ώστε να τον αποδεχτεί, να θέσει στόχους και 
σκοπούς στη ζωή του και να υλοποιηθούν και να συνάψει σωστές κοινω-
νικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται 
είναι η συνεργασία με το περιβάλλον, η ομαδική και ατομική συμβουλευτι-
κή, το παίξιμο ρόλων (Συριοπούλου - Δελλή, 2015).

Γ) Θεωρία του Bordin 

Ή θεωρία του Bordin για τη Συμβουλευτική αντλεί στοιχεία τόσο από 
την Ψυχολογία όσο και από την Εκπαίδευση. Ή Συμβουλευτική κατά τον 
Bordin αποτελεί την συνειδητή συνεργασία μεταξύ του Συμβούλου και 
του Συμβουλευόμενου και η συνεργασία αυτή αποτελεί το «κλειδί» της 
επιτυχημένης αλλαγής. Βασικός σκοπός της παρέμβασης σύμφωνα με τη 
θεωρία του Bordin, αποτελεί η ολική εξέλιξη του ανθρώπου, ώστε με την 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του να λύσει τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει. Ο τελικός σκοπός της συμβουλευτικής παρέμβασης επικεντρώ-
νεται στην αμοιβαία συμφωνία για την επίτευξη καθορισμένων στόχων. 
Αναγκαίο κρίνεται ο συμβουλευόμενος αλλά και ο σύμβουλος να συμφω-
νήσουν στους προκαθορισμένους στόχους αλλά και ο συμβουλευόμενος 
να το αντιληφθεί και με αυτόν τον τρόπο ο θεραπευτής να επενδύσει για 
να τον βοηθήσει στην επιτυχία των στόχων που έχουν τεθεί. Αυτοί οι στό-
χοι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πρόβλημα που παρουσιάζεται 
και τη θεωρητική στάση που χρησιμοποιεί ο θεραπευτής. Για παράδειγμα 
στους στόχους της συμπεριφορικής θεραπείας ο σύμβουλος θα επικε-
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ντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος της ζωής και της συμοεριφοράς του 
συμβουλευόμενου. Από την άλλη πλευρά, οι ψυχοδυναμικές θεραπείες 
επικεντρώνονται στα άγχη, τις απογοητεύσεις και τις δυσαρέσκειες του 
συμβουλευόμενου και το πώς οι πράξεις, οι σκέψεις και τα συναισθήματά 
του συμβάλλουν στα προβλήματά του. Οι τεχνικές που χρησιμοποιού-
νται είναι της Ψυχαναλυτικής Σχολής και συγκεκριμένα εστιάζονται στην 
ερμηνεία των συναισθημάτων, στη λήψη προσυνεδριακών πληροφοριών, 
στην εφαρμογή ψυχομετρικών τεστ ανάλογα με το είδος του προβλήμα-
τος (Δημητρόπουλος, 2005, Johnson, Wright, 2002).

Δ)  H Ψυχολογία του Εγώ-Ψυχοκοινωνική Θεωρία  
του Erik Erikson 

Ο Erik Erikson σε αντίθεση με τον Freud, μιλά για τα ψυχοκοινωνικά στά-
δια. Οι ιδέες του, όμως, επηρεάστηκαν πολύ από τον Freud, συμβαδίζο-
ντας με τις ιδέες του για τη δομή της προσωπικότητας. Ωστόσο, ενώ ο 
Freud ήταν ψυχολόγος ταυτότητας, ο Erikson ήταν ψυχολόγος του εγώ. 
Τόνισε τον ρόλο του πολιτισμού και της κοινωνίας και τις συγκρούσεις 
που μπορούν να λάβουν χώρα μέσα στο ίδιο το εγώ, ενώ ο Freud τόνισε 
τη σύγκρουση μεταξύ του id και του υπερεγώ. Σύμφωνα με τον Erikson, 
το εγώ αναπτύσσεται καθώς επιλύει επιτυχώς κρίσεις που έχουν ξεχωρι-
στό κοινωνικό χαρακτήρα. Αυτά περιλαμβάνουν το αίσθημα εμπιστοσύ-
νης, την ανάπτυξη ταυτότητας στην κοινωνία και βοηθούν την επόμενη 
γενιά να προετοιμαστεί για το μέλλον. Ο Erikson επεκτείνει τις φροϋδικές 
σκέψεις εστιάζοντας στα προσαρμοστικά και δημιουργικά χαρακτηριστι-
κά του εγώ και διευρύνοντας την έννοιά του στα στάδια ανάπτυξης της 
προσωπικότητας, ώστε να τον ακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
του. Ο Erikson πρότεινε ένα μοντέλο ανάπτυξης της ζωής του ατόμου, 
το οποίο χωρίζεται σε πέντε στάδια μέχρι την ηλικία των 18 ετών και τρία 
ακόμη στάδια μετά, κατα την ενηλικίωση. Ο Erikson τονίζει ότι ο άνθρω-
πος έχει την ικανότητα για συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη καθ΄ όλη τη δι-
άρκεια της ζωής του (McLeod, 2008, Μαλικιώση-Λοϊζου, 2017). 

Έδωσε μεγάλη έμφαση στην εφηβική περίοδο, θεωρώντας ότι αποτε-
λεί κρίσιμο στάδιο για την ανάπτυξη της ταυτότητας του ατόμου. Όπως 
ο Freud και πολλοί άλλοι, έτσι και ο Erik Erikson υποστήριξε ότι η προ-
σωπικότητα του ατόμου αναπτύσσεται με μια προκαθορισμένη σειρά και 
βασίζεται σε κάθε προηγούμενο στάδιο ανάπτυξης. Αυτό ονομάζεται 
επιγενετική αρχή. Το αποτέλεσμα αυτού του «χρονοδιαγράμματος ωρί-
μανσης» είναι ένα ευρύ και ολοκληρωμένο σύνολο δεξιοτήτων και ικα-
νοτήτων ζωής που λειτουργούν μαζί με το άτομο. Ωστόσο, αντί να επικε-
ντρώνεται στη σεξουαλική ανάπτυξη, όπως ο Freud, ενδιαφέρθηκε για το 
πώς κοινωνικοποιούνται τα παιδιά και πώς αυτό επηρεάζει την αίσθηση 
του εαυτού τους (McLeod, 2008, Μαλικιώση-Λοϊζου, 2017).
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Ή θεωρία του Erikson (1959) για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη χωρίζε-
ται σε οκτώ (8) διακριτά στάδια: 

Στάδιο Αναπτυξιακή Κρίση Βασική Αρετή Ήλικία 

1ο Στάδιο
Εμπιστοσύνη-
Δυσπιστία 

Ελπίδα
Βρεφική ηλικία
(0 -1.5 έτος)

2ο Στάδιο Αυτονομία-Αμφιβολία Προθυμία
Νηπιακή ηλικία
(1.5-3 έτος)

3ο Στάδιο Πρωτοβουλία-Ενοχή Σκοπός
Προσχολική ηλικία
(3-5 έτος)

4ο Στάδιο
Φιλοπονία-
Κατωτερότητα

Ικανότητα
Σχολική ηλικία
(5-12 έτος)

5ο Στάδιο
Ταυτότητα-Σύγχυση 
Ρόλων 

Πίστη
Εφηβεία
(12-18 έτος)

6ο Στάδιο Οικειότητα-Απομόνωση Αγάπη
Νεαρή Ενηλικίωση 
(18-40 έτος)

7ο Στάδιο
Πανανθρώπινο 
ενδιαφέρον-
Αυτοαπορρόφηση

Φροντίδα
Ενηλικίωση
(40-65 έτος)

8ο Στάδιο Καταξίωση-Απόγνωση Σοφία
Ωριμότητα
(65 έτος +)

Πηγή: McLeod, 2008

Σκοπός της Συμβουλευτικής διαδικασίας είναι η ανάπτυξη της υγιούς 
προσωπικότητας και η αλλαγή των προτύπων συμπεριφοράς που έχει ο 
άνθρωπος, με σκοπό τον περιορισμό των ικανοτήτων του να ελέγχει τη 
συμπεριφορά του (Συριοπούλου - Δελλή, 2015).

4.1. Συστημική – Οικογενειακή Προσέγγιση

4.1.1.  Συστημική – Οικογενειακή Συμβουλευτική  
για τα άτομα με αναπηρία

Εισαγωγή στη Συστημική Θεωρία

Ή συστημική θεραπεία αντιλαμβάνεται την ψυχική νόσο και την αναπηρία 
με εντελώς διαφορετικό τρόπο, υπό την έννοια ότι δεν πιστεύει πως αφο-
ρά χαρακτηριστικό του ατόμου αλλά των σχέσεών του με τα συστήματα, 
με τα οποία αλληλεπιδρά. Βοηθά τα άτομα να κινητοποιήσουν τις δυνά-
μεις των κοινωνικών τους δικτύων με τρόπο όπου τα συμπτώματα σταδια-
κά να εξαλειφτούν. Κάθε φορά που υπάρχει μια διαταραχή του ατόμου με 
το σύστημα εμφανίζονται οι ψυχολογικοί μηχανισμοί, που τις περισσότε-
ρες φορές προκαλούν άγχος και ενδεχομένως να είναι ασυνείδητες. Τα 
προβλήματα επιλύονται μέσα στο πλαίσιο τα οποία το αναδεικνύει. Πηγές 
της μεταβολής είναι τα πρόσωπα, που επηρεάζουν τον πελάτη και με τη 
συνεργασία τους επιτυγχάνεται η θετική μεταβολή του συστήματος. Τοπο-
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θετώντας την αιτιολογία της αναπηρίας από το ίδιο το άτομο η συστημική 
προσέγγιση απομακρύνεται από το ιατρικό μοντέλο, απαλλάσσει από τις 
ενοχές και με την γενικότερη αναπλαισίωση προσφέρει δραστικές λύσεις 
όχι μόνο στο ίδιο το άτομο αλλά και στο περιβάλλον του. Ή συστημική 
θεραπεία δίνει έμφαση στις διαδικασίες που συντελούνται μέσα στην οι-
κογένεια, στην δυναμική και στις συμμαχίες που προκύπτουν. Οι τεχνικές 
της αποσκοπούν τόσο στην αναγνώριση αυτών των διαδικασιών όσο και 
στην παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων μέσω της συνεργασίας των 
μελών της οικογένειας. Επικεντρώνεται στα δυνατά σημεία του καθενός, 
στη βελτίωση των σχέσεων, στην αναδόμηση των επικοινωνιακών τεχνι-
κών, στην αλληλεπίδραση της οικογένειας με τα κοινωνικά συστήματα 
και τέλος διαπραγματεύεται ζητήματα επιρροής, εξουσίας, φύλλου κλπ. 

Δεν υπάρχει αυτόνομος εαυτός, αλλά μόνο δρώντα πρόσωπα που 
σχηματίζουν αυτοεικόνα του μέσω της επικοινωνίας. Ή οικογένεια δεν 
είναι απλώς το άθροισμα των μελών της αλλά το άθροισμα των σχέσεων 
των μελών. Ή αναπηρία όπως και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα είναι το 
σύμπτωμα διαταραγμένων οικογενειακών σχέσεων και αλλοιωμένης ή 
πολωμένης επικοινωνίας. Ή γλώσσα αποτελεί το βασικό θεραπευτικό πυ-
ρήνα, επειδή δομεί και θεμελιώνει τις εμπειρίες, περιγράφει και ερμηνεύ-
ει προσωπικές αφηγήσεις και επηρεάζει την μνήμη. Ουσιαστικά πρόκειται 
για μια ανάλυση των νοηματοδοτήσεων των μελών μίας οικογένειας σε 
σχέση με τους άλλους. Τελικός σκοπός είναι να διηγηθούν μια ιστορία και 
να πλέξουν εναλλακτικά σενάρια. 

4.1.2. Ορισμοί συστήματος

«Η συστηµική προσέγγιση ορίζει το ‘σύστημα’ ως το σύνολο των στοι-
χείων που βρίσκονται σε συνεχή, µεταξύ τους, αλληλεπίδραση και επι-
κοινωνία, ως µια ολότητα, η οποία είναι κάτι παραπάνω από το άθροι-
σμα των µερών της, όχι µε την αριθµητική τους προσθετικότητα, αλλά 
µε την έννοια της ποικιλίας των διαδράσεων και των αλληλοσυσχετί-
σεων. Η ολότητα αυτή συνίσταται από τα επιµέρους στοιχεία ή µέρη 
και από το πλέγµα των µεταξύ τους σχέσεων. Έτσι το σύστηµα δεν 
είναι µια απλή συρραφή στοιχείων, αλλά µια οργάνωση από αλληλο-
εξαρτώµενες ενότητες, σε διάφορα επίπεδα, οριζόντια και κάθετα, 
όπου η συµπεριφορά ενός στοιχείου επηρεάζει και επηρεάζεται από 
τη συµπεριφορά των υπόλοιπων στοιχείων. Για να κατανοηθεί το ‘όλο’ 
θα πρέπει να εξεταστεί ως ένα ενιαίο σύστηµα και όχι ως σύνολο από 
επιµέρους τµήµατα» (Κρίβας, 2008).

Ή Παπαδιώτη-Αθανασίου (2000), αναφέρει ότι το «σύστηµα» γίνεται 
κατανοητό ως ένα σύνολο το οποίο, εκτός από το άθροισµα των µερών 
του, περιλαµβάνει και τη δυναµική σχέση των µερών αυτών. Η λειτουρ-
γία του συν-όλου είναι διαφορετική από τη λειτουργία των µερών του. Ο 
τρόπος οργάνωσης του συστήµατος και ο συντονισµός των µερών του 
αποτελούν συστατικά στοιχεία, τα οποία καθορίζουν τη λειτουργία του 
συστήµατος».
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Σύμφωνα με τους Schlippe και Schweitzer (2008), τα συστήματα δη-
μιουργούνται όταν υπάρχει διαχωρισμός στα στοιχεία που βρίσκονται 
μέσα στο σύστημα και στα στοιχεία που βρίσκονται έξω από το σύστημα 
(περιβάλλον). Ο Wilke (1993), ορίζει το σύστημα ως: «μια συνολική συνά-
φεια μερών, των οποίων η σχέση μεταξύ τους είναι ποσοτικά πιο εντατική 
και ποιοτικά πιο παραγωγική από ότι η σχέση τους με τα άλλα στοιχεία. 
Αυτή η διαφορετικότητα των σχέσεων συνιστά τα όρια του συστήματος, 
τα οποία διαχωρίζουν το σύστημα από το περιβάλλον του» (Schlippe και 
Schweitzer, 2008).

4.1.3.  Ή Συστημική οικογενειακή προσέγγιση  
στις θεραπευτικές προσεγγίσεις

Στον παρακάτω πίνακα θα επισημανθεί ο τρόπος με τον οποίο η συστημι-
κή οικογενειακή προσέγγιση θα αποτυπωθεί στις ατομικές θεραπευτικές 
προσεγγίσεις (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2017).

Εν κατακλείδι, θα λέγαμε πως οι ατομοκεντρικές προσεγγίσεις εστι-
άζουν στον άνθρωπο ως μονάδα αλλά δέχονται την επίδραση που ασκεί 
η οικογένεια στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Θα λέ-
γαμε πως η οικογένεια αντιμετωπίζεται ως μια ομάδα ατόμων και όχι ως 
σύστημα, όπως τονίζουν οι συστημικές προσεγγίσεις. 

Σκοπός της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι να λύσει όλα τα προ-
βλήματα και τις συγκρούσεις που υπάρχουν στην οικογένεια είτε εμπλέ-
κοντας όλα τα μέλη, είτε ατομικά. Στόχος της συστημικής θεραπευτικής 
προσέγγισης είναι «η συνειδητοποίηση από τα μέλη της οικογένειας, των 
πηγών δύναμης που διαθέτουν και οι οποίες θα τους βοηθήσουν να ανα-
λάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους και να αναπτύξουν την αυτοεκτί-
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μησή τους». Συγκεκριμένα στην αρχή θα φανούν οι ρόλοι που έχει κάθε 
μέλος της οικογένειας και ο σύμβουλος θα προσπαθήσει με τον κατάλ-
ληλο τρόπο να αντιληφθεί τις στάσεις των μελών της οικογένειας στις 
αλληλεπιδράσεις, ώστε να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο και να επιτύχει 
την αλλαγή (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2017).

4.1.4.  Συμβουλευτική προσέγγιση της αναπηρίας μέσω  
της θεωρίας των συστημάτων

Σύμφωνα με τη Mary Mead Bateson η παθολογία εδράζεται στην αλλη-
λεπίδραση του ατόμου με το σύστημα, μέσα στο οποίο λειτουργεί. Ουσι-
αστικά η προσέγγιση αυτή καλεί το σύμβουλο να απομακρυνθεί από την 
ατομική αιτιολόγηση της αναπηρίας και να εμβαθύνει στο περιβάλλον, 
στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, 
που την οριοθετούν, τη συντηρούν και τη διαιωνίζουν. Δίχως αυτή τη δυ-
ναμική, ολόπλευρη θεώρηση, κάθε αναφορά σε συμπτώματα και συνεπα-
κόλουθα στην αντιμετώπισή τους είναι ανούσια. Ή προσωπική ταυτότητα 
του αναπήρου, ακόμα και η ίδια η αναπηρία, διαμορφώνεται και διατηρεί-
ται από τον κοινωνικό περίγυρο, μεταφέρεται από σύστημα σε σύστημα 
και κάθε ατομική κρίση ή μειονεξία επηρεάζει αντίστοιχα το σύστημα, 
μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Ή ίδια η κοινωνικοποίηση, επομένως, 
είναι επικοινωνιακής μορφής και κάθε πρόβλημα σημαίνει παθογένεια 
στους κώδικές της.

Ή συμβουλευτική προσέγγιση της αναπηρίας, επομένως, είναι μία συ-
νομιλία μεταξύ του προσώπου με τα συστήματα, στην οποία ο σύμβουλος 
είναι διαμεσολαβητής και διευκολυντής. Ανασκευάζει τα σενάρια, που 
έχουν εδραιωθεί και επιτείνουν τον αποκλεισμό και συγγράφει μαζί με 
τον ανάπηρο μία νέα ιστορία με πιο αισιόδοξες και στέρεες προοπτικές.

Ο σύμβουλος εργάζεται παράλληλα ή ταυτόχρονα με όλους τους 
ήρωες, που εξυφαίνουν το αρνητικό σενάριο, τους ενισχύει να γίνουν 
παρατηρητές των συστημάτων τους και αναπλαισιωτές τους.

Έτσι, καθώς εργάζεται με την οικογένεια, εστιάζει στις μακροχρόνιες 
συνέπειες, που έχει η διαβίωση με ένα ανάπηρο άτομο, διαχειρίζεται τον 
πόνο ή το θρήνο, διακρίνει ποια μέλη της οικογένειας μπορούν να γίνουν 
πολλαπλασιαστές της θετικής μεταβολής, διαπραγματεύεται τις μεταβά-
σεις και τις ποιοτικές αναβαθμίδες της αλλαγής, συνδέει την οικογένεια 
με ευρύτερα συστήματα.

Ο σύμβουλος γίνεται ο συνδετικός κρίκος των ατόμων, που σχετίζο-
νται με τον ανάπηρο, καταγράφει τις αντιλήψεις τους για το πρόβλημα, 
δημιουργεί επικοινωνιακά κανάλια και διόδους συνδιαλλαγής, παρέχει 
υποδείγματα και αναδομεί τους μεταξύ τους διαλόγους.

Ακόμα και το θέμα της κάθε συνεδρίας, αν και εντάσσεται μέσα στους 
γενικότερους στόχους, που έχουν τεθεί, συναποφασίζεται από τους συμ-
μετέχοντες, τίθενται οι κανόνες και τα όρια της αλληλεπίδρασης (περίο-
δοι κατά τις οποίες τα μέλη της ομάδας ακούν και περίοδοι, που μπορούν 
να μιλήσουν), αναδύονται οι μεταξύ τους σχέσεις.

Ο σύμβουλος συνοψίζει, ομαδοποιεί, επισημαίνει και ανακοινώνει τα 
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κεντρικά σημεία, τις κοινές και διαφορετικές απόψεις, που προκύπτουν, 
χρησιμοποιώντας, με τις κατάλληλες προσαρμογές, τις γνωστές τεχνικές 
της οικογενειακής θεραπείας:

Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ σας κάθισμα και να μιλήσετε σύμφωνα 
με την προοπτική του ατόμου, στου οποίου την καρέκλα καθίσατε (π.χ. 
η αναπηρία σύμφωνα με την αντίληψη της μητέρας, του δασκάλου, του 
αδελφού, της κοινωνικής λειτουργού, του φίλου). Ή εναλλαγή ρόλων φω-
τίζει πολλαπλές διαστάσεις της αναπηρίας, αυξάνει την διαπροσωπική 
νοημοσύνη, καταλύει τη μονομέρεια.

Ο σύμβουλος ταυτόχρονα παρατηρεί:
•	 Πώς τα μέλη της ομάδας αντιδρούν στα λεκτικά και εξωλεκτικά μη-

νύματα
•	 Αν τα μέλη της οικογένειας είναι χειριστικά
•	 Ποιες συμμαχίες έχουν δημιουργηθεί μεταξύ τους
•	 Ποιος κάθεται δίπλα σε ποιον
•	 Ποιος κατευθύνει τους διαλόγους και τις αλληλεπιδράσεις
•	 Σε ποιον απευθύνεται το άτομο με αναπηρία, όταν νιώσει πως αγ-

χώνεται, απειλείται, φοβάται, αισθάνεται ασφάλεια, χαίρεται
•	 Πώς το παιδί με αναπηρία αντιδρά στις αντιπαραθέσεις των γονιών 

ή στο ανέβασμα του τόνου συζήτησης
•	 Πόση αρνητική έκφραση υπάρχει (κριτική, ειρωνεία, εχθρότητα, επι-

θετικότητα, οργή, αλληλοκατηγορίες)
•	 Το συνολικό άγχος στην επικοινωνία και την πιθανή πόλωσή της
•	 Τα διλήμματα στα οποία εκτίθεται το ανάπηρο άτομο, εξαιτίας των 

οικογενειακών συγκρούσεων και με ποιες συμπεριφορές τα αντιμε-
τωπίζει

•	 Τις συμπεριφορές των γονέων, που ενισχύουν και διαιωνίζουν τα 
συμπτώματα της αναπηρίας

•	 Εάν τα συμπτώματα και οι προβληματικές αντιδράσεις του αναπή-
ρου είναι στην πραγματικότητα μηχανισμοί προσαρμογής, με τους 
οποίους το παιδί χειρίζεται τους γονείς, αποσπώντας την προσοχή 
τους, για να μην συγκρούονται μεταξύ τους

•	 Ποιοι φαύλοι κύκλοι συμπεριφορών και επικοινωνίας έχουν σχημα-
τισθεί και με ποιους τρόπους μπορούν να σταματήσουν

•	 Ποια είναι τα θετικά στοιχεία, στα οποία μπορεί να στηριχθεί ένα 
νέο μοντέλο αλληλεπίδρασης

Σύμφωνα με τον Walsh (2003), οι οικογενειακές διαδικασίες, που 
επηρεάζουν την κατάσταση του δημοσίου είναι δομικές, συστήματα πε-
ποιθήσεων και επικοινωνιακές τακτικές. Δομικές είναι οι διαδικασίες που 
αναφέρονται στην ιεραρχία, τα όρια, τους ρόλους, τις τυπικές και άτυπες 
ιεροτελεστίες, την κουλτούρα, τις ιδιολέκτους και επηρεάζουν τις προσ-
δοκίες, τις αλληλεπιδράσεις, τα δίκτυα υποστήριξης, το κοινωνικοσυναι-
σθηματικό κλίμα. 

Οι οικογένειες με ανάπηρα άτομα πρέπει να διαθέτουν την ευελιξία, 
ώστε να αναδομούν τις διαδικασίες με τρόπους που να ενσωματώνουν 
τη διάσταση της αναπηρίας, αλλά ταυτόχρονα να είναι αρκετά σταθερές, 
ώστε να παρέχουν προβλεψιμότητα, συνέχεια, ασφάλεια και ανάπτυξη. 
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Τα διαχωριστικά όρια μεταξύ της οικογένειας και του εξωτερικού περι-
βάλλοντος πρέπει να είναι ελαστικά, για να επιτρέπουν την επικοινωνία, 
προφυλάσσοντας το φυσικό και ψυχολογικό χώρο.

Τα συστήματα πεποιθήσεων αναφέρονται στις κοινές αντιλήψεις, που 
ασπάζονται τα μέλη μιας οικογένειας, για να αντεπεξέρχονται στην αλλα-
γή και στους στρεσσογόνους παράγοντες (Ronald, 1994).

Οι οικογένειες με ανάπηρα άτομα διαφέρουν ως προς τη νοηματοδό-
τηση της αναπηρίας και οι όροι, που χρησιμοποιούν, για να την ερμηνεύ-
σουν, μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση, τους τρόπους αντιμετώπισης 
και τις αντιδράσεις τους απέναντι σε αυτήν. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν 
πως η αναπηρία είναι μία ευκαιρία βελτίωσης και εμπειρία, που οδηγεί 
στην ολοκλήρωση και την αυτοπραγμάτωση. Για αρκετούς είναι μία κατα-
δίκη και στίγμα, που θα φέρουν διά βίου. 

Ο σύμβουλος καταγράφει τις δεσπόζουσες αντιλήψεις της οικογένει-
ας και επιχειρεί να τις αναδομήσει, εφόσον είναι δυσλειτουργικές, επειδή 
η καταπολέμηση των αρνητικών πεποιθήσεων σταθεροποιεί τη συνοχή 
της οικογένειας, κατευθύνει προς ρεαλιστικότερους στόχους και επανα-
φέρει τις ελπίδες σε απεγνωσμένες και συγκρουσιακές οικογένειες. 

Οι επικοινωνιακές τακτικές, κατά τον Walsh (2006), είναι οι ρυθμιστές 
του κοινωνικοσυναισθηματικού κλίματος της οικογένειας και κριτήρια, 
που καθορίζουν κατά πόσο τα μέλη της μπορούν ενωμένα να επιλύουν 
προβλήματα. Ή σαφήνεια, η ενάργεια των σημασιών και των νοημάτων, 
η διασάφηση των κινήτρων και των προθέσεων, η έκφραση των συναι-
σθημάτων και οι ξεκάθαρες οδηγίες μπορούν να κρίνουν το βάθος της 
αλληλοαποδοχής και της συνεργατικότητας. Αυτές διασφαλίζουν την 
προσωπική ταυτότητα, ή οποία άλλοτε ταυτίζεται ή διαφοροποιείται από 
την ομάδα μέσω διαλόγου και καθορίζουν τη ροή της πληροφορίας σε 
όλα τα μέλη. Ή υγιής ανάπτυξή τους προάγει την πρωτοβουλία, επιτρέπει 
την ανάληψη ευθύνης, διευκολύνει το σχεδιασμό και το συντονισμό των 
προσπαθειών. 

Οι Seaburn & Εrba (2003), διαπίστωσαν ότι η έναρξη της αναπηρίας 
μπορεί να επηρεάσει το ύφος της οικογένειας και τη στάση της απένα-
ντι σε αυτή. Εάν παρουσιαστεί στην αρχή του σχηματισμού της οικογέ-
νειας, τότε όλες οι δυναμικές εξελίσσονται γύρω από το γεγονός αυτό. 
Αναπτύσσονται συνήθειες και ρουτίνες, που διαμορφώνουν τους ρυθ-
μούς των μελών και η υποστήριξη ενσωματώνεται από τα αρχικά στάδια 
( π.χ. εάν ένα μέλος της οικογένειας έχει επιληψία πριν το γάμο του). 
Όταν η αναπηρία εμφανιστεί με την παγίωση των πρώτων οικογενεια-
κών δεσμών, η οικογένεια πρέπει να προσαρμοστεί και να αναπτύξει 
μηχανισμούς αντιμετώπισης, οι οποίοι απαιτούν συνολική αλλαγή στη 
φιλοσοφία του. Έχει παρατηρηθεί ότι τέτοιες οικογένειες, πολλές κα-
θηλώνονται στην περίοδο πριν και κατά την έναρξη της αναπηρίας, γε-
γονός που δεν επιτρέπει την εξέλιξή του. Ο Rolland (1994), παρατήρη-
σε ότι κάθε νόσος ή αναπηρία έχει κάποιες βασικές παραμέτρους που 
μπορούν να επηρεάσουν τη στάση της οικογενείας απέναντι σε αυτή: 
οξεία ή χρόνια, σταδιακή, επανεμφανιζόμενη, προβλέψιμη ή μη προ-
βλέψιμη. Ως προς την έκβασή της μπορεί να είναι θανατηφόρος ή μη 
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απειλητική για τη ζωή. Ο σύμβουλος πρέπει να αναζητά και να συμβου-
λεύεται το ιστορικό υγείας των μελών της οικογένειας πριν ξεκινήσει 
την παρέμβασή του. Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση τα συστή-
ματα είναι δυναμικά και στα πλαίσιά τους εμφανίζονται υποσυστήματα. 
Παράλληλα, όλα μαζί επικοινωνούν με συστήματα εκτός οικογένειας, 
ενώ παράλληλα οι ανάγκες κάθε μέλους διαφοροποιούνται ανάλογα 
με την ηλικία του. Επομένως, η φύση και η ποιότητα της υποστήριξης 
προς το ανάπηρο μέλος αλλάζει και αυτό με τη σειρά του και ο σύμβου-
λος πρέπει να αποτυπώσει την εξελικτική του πορεία. Μια συνηθισμένη 
μέθοδος είναι η καταγραφή των κρίσιμων συμβάντων και των σημείων 
μετάβασης, όπως, η εγκυμοσύνη και η γέννηση του παιδιού η ανατροφή 
παιδιών εφήβων, η συνταξιοδότηση και το γήρας (Carter&McGoldrick 
2005). H σειρά αυτή δεν είναι δεσμευτική σε κάθε οικογένεια, σε διά-
φορα στάδια μπορεί να συμβαίνουν παράλληλα ( π.χ. ένα διαζευγμένο 
ζευγάρι που αναθρέφει τα έφηβα παιδιά του. Τα στάδια αυτά επηρεά-
ζονται από πολιτιστικές νόρμες, επομένως σε ένα δεδομένο κοινωνικό 
σύστημα μπορούν αν θεωρούνται επιθυμητά. Ή χρησιμότητα των στα-
δίων αυτών, όπως και των κρίσιμων συμβάντων μπορεί να διαφωτίσει 
πηγές συγκρούσεων και ασυνείδητα συναισθήματα που επηρεάζουν 
τη ζωή του αναπήρου παιδιού. Ή αναπηρία ενός μέλους ενδεχομένως 
ανατρέπει την επιθυμητή αυτή σειρά (κύκλους ζωής) επηρεάζοντας 
την ομαλότητα της οικογένειας, Για παράδειγμα, ενώ οικογένειες με 
μη ανάπηρα έφηβα μέλη προετοιμάζονται για την ανεξαρτητοποίηση 
τα παιδιών τους, οι γονείς με ανάπηρο έφηβο μπορεί να συντηρούν τα-
κτικές που αρμόζουν στην παιδική ηλικία π.χ. δεξιότητες αυτοεξυπηρέ-
τησης. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο εάν υπάρχουν μεγαλύτερα 
αδέλφια, που ακολουθούν το φυσιολογικό ρυθμό εξέλιξης. 

Τα μέλη μιας οικογένειας αποδέχονται το γεγονός της αναπηρίας με 
διαφορετικούς ρυθμούς και με άλλη σειρά μηχανισμών προσαρμογής. 
Αυτή η πραγματικότητα μπορεί να γεννά συγκρούσεις και ο σύμβουλος 
οφείλει να την επισημάνει νωρίς. Τα μη ανάπηρα αδέλφια ωριμάζουν 
νωρίτερα, ο ένας από τους γονείς μπορεί να έχει αποδεχθεί την αναπη-
ρία και να την έχει ενσωματώσει στην καθημερινότητά του, ενώ ο άλλος 
τη βιώνει ως προσωπική ανικανότητα και τραύμα και προσπαθεί να την 
εξιδανικεύσει. Οι συνδυασμοί είναι πολλοί και πρέπει να αναδειχθούν 
κατά τη συμβουλευτική συνεδρία και να συνειδητοποιηθούν από όλα τα 
μέλη.

Ή αναπηρία αποτελεί μια υπαρξιακή εμπειρία που άλλοτε βιώνεται 
ως μοναξιά και άλλες φορές διεγείρει τα υποστηρικτικά αντανακλαστικά 
της οικογένειας. Ανάλογα με την ωριμότητα του καθενός αλλά και με 
το είδος του χαρακτήρα μπορεί να επηρεάζεται από την εξωστρέφεια ή 
εσωστρέφεια των μελών από την εκφραστικότητα, παράγοντες που μπο-
ρεί να εξαρτώνται από πολιτιστικά πρότυπα. Οι δυτικές κοινωνίες που δί-
νουν έμφαση στις φιλοδοξίες και στην ατομική επιτυχία στερούνται τελε-
τουργικών, που αντιμετωπίζουν την πρόωρη απώλεια των σχεδίων ζωής. 
Αντίθετα οι ανατολικές κοινωνίες με έμφαση στην ομαδική ζωή, έχουν 
αυστηρότερους κανόνες κοινωνικού ελέγχου, που άλλοτε επιδρούν υπο-
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στηρικτικά και άλλοτε εξοβελίζουν τον ανάπηρο από την ομάδα. Σε χώ-
ρες όπως η Ελλάδα, που βρίσκονται στα όρια και των δύο προσεγγίσεων 
συναντάμε ένα μεικτό σύστημα οικογενειακής υποστήριξης και πλημμε-
λούς θεσμικής φροντίδας. 

Ο σύμβουλος πρέπει να γνωρίζει ότι τις περισσότερες φορές τα συ-
ναισθήματα εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους. Ή οργή μπορεί να 
εκφραστεί είτε ως επιθετικότητα είτε ως κατάθλιψη ή ως απόσυρση. Ή 
ενοχή αυξάνει το άγχος και μειώνει την αυτοεκτίμηση των μελών. Ή συ-
ναισθηματική κλιμάκωση και η διύλιση των συναισθημάτων πρέπει να φα-
νεί εξελικτικά κατά τη συνεδρία.

H συμβουλευτική υποστήριξη μπορεί να δράσει είτε ατομικά είτε μέσω 
της ομαδικής προσέγγισης. Συγκεκριμένα: να αξιολογούν την προσωπική 
και εργασιακή ετοιμότητα, να μπορούν να διευκολύνουν την ολοκλήρωση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα άτομα να είναι σε θέση να αποβάλουν 
αρνητικές εμπειρίες του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της ενδυνάμω-
σης, να είναι σε θέση να διαχειριστούν ατομικά προβλήματα, να ενημε-
ρώνονται για τα εργασιακά τους δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, θα 
πρέπει να διερευνήσουν τις συνθήκες και το περιβάλλον της απασχόλη-
σης, να παρακολουθούν την επαγγελματική του εξέλιξη καθώς επίσης, να 
αξιολογούν τα αποτελέσματα που ανακύπτουν.

«Η οικογένεια αποτελεί µια συναισθηματική µονάδα, ένα πλέγμα αλ-
ληλοσυνδεόμενων σχέσεων που καθίσταται σαφέστερα κατανοητό όταν 
αναλύεται μέσα σε ένα πολυγενεαλογικό ή ιστορικό πλαίσιο. Στην αιτιο-
λογία των ψυχικών διαταραχών καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το οικο-
γενειακό συναισθηματικό σύστημα που επεκτείνεται σε αρκετές γενιές. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω θεωρίας τα µέλη της οικογένειας δεν λειτουρ-
γούν σαν αυτόνομες ψυχολογικές οντότητες, αλλά είναι άρρηκτα δεμένα 
σε ό,τι αφορά τη σκέψη, το συναίσθηµα και τη συµπεριφορά µε το οικο-
γενειακό σύστηµα» (Γιώτσα, Μακρή, Κούτελου, Σταµατελάτου, Χαβρεδά-
κη, 2011:9).

5.1.  Ο Σύμβουλος – Ο Συμβουλεύομενος και το  
πλαίσιο της Συμβουλευτικής Παρέμβασης  
στα άτομα με αναπηρία

5.1.1.  Ρόλοι και Λειτουργίες του Συμβούλου ατόμων  
με αναπηρία

Ή συμβουλευτική είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί 
σε πολλές διαφορετικές τεχνικές, διαδικασίες, αρχές και καταστάσεις. Για 
ορισμένους θεωρητικούς, η συμβουλευτική σημαίνει κοινωνική ανταλλα-
γή. Για άλλους, η παροχή συμβουλών συμβαίνει όταν συνεργάζονται δύο 
άτομα για την επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες 
τεχνικές. Σε βασικό επίπεδο, η συμβουλευτική μπορεί να οριστεί ως ο 
διάλογος όπου ένα άτομο βοηθά το άλλο σε μια σημαντική προσωπική 
δυσκολία. Ή συμβουλευτική των ατόμων με αναπηρία μπορεί να περιλαμ-
βάνει καθαρά υποστηρικτική υποστήριξη με πρωταρχικό ρόλο τον σύμ-
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βουλο ως ακροατή. Ή συμβουλευτική των ατόμων με αναπηρία μπορεί 
επίσης, να περιλαμβάνει παροχή πληροφοριών, εκπαίδευση, υποστηρικτι-
κή υποστήριξη ώστε τα άτομα αυτά να ανακουφίσουν τη συναισθηματική 
δυσφορία και να αναπτύξουν νόημα στη ζωή (Stephens, 1996).

O Σύμβουλος των ατόμων με αναπηρία είναι ένα άτομο που: 
(Muhammad, Kabir, 2017).

•	 Κατανοεί τα συναισθήματα του συμβουλευόμενου και το αντιμετω-
πίζει ως γεγονός

•	 Διατηρεί όλες τις πληροφορίες εμπιστευτικές
•	 Διευκολύνει τις συζητήσεις για τα εν λόγω ζητήματα
•	 Χτίζει την αυτοεκτίμηση του συμβουλευόμενου
•	 Καθησυχάζει τον συμβουλευόμενο εάν αισθάνεται ανασφαλής
•	 Κατανοεί τα συναισθήματα και ζητά τις ιδέες του συμβουλευόμενου 

για να προτείνει λύσεις
•	 Κατανοεί τον συμβουλευόμενο και τον φροντίζει 
•	 Έχει υπομονή
•	 Δεν αποσπάται η προσοχή του κατά την αλληλεπίδρασή του με τον 

συμβουλευόμενο
•	 Χτίζει την αυτοπεποίθηση του συμβουλευμένου
•	 Λαμβάνει υπόψη τους μακροπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους 

στόχους του συμβουλευμένου
•	 Ακούει πολύ προσεκτικά τον συμβουλευόμενο για το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει 
Ένας Σύμβουλος ατόμων με αναπηρία δεν πρέπει να ασκεί τη Συμβου-

λευτική όταν: (Muhammad, Kabir, 2017)
•	 Λείπει το κίνητρο και η δημιουργικότητα
•	 Έχει προκαταλήψεις απέναντι στον συμβουλευόμενο 
•	 Έχει προκαταλήψεις σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο 

συμβουλευόμενος 
•	 Αισθάνεται κοινωνική απόσταση μεταξύ εκείνου και του συμβου-

λευόμενου 
•	 Αισθάνεται ανασφαλής και στερείται αυτοπεποίθησης
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Ο ρόλος του Συμβούλου των ατόμων με αναπηρία είναι πολυδιάστα-
τος. Συγκεκριμένα το έργο του είναι: (Συριοπούλου - Δελλή, 2015).

Όσον αφορά το ρόλο και τη λειτουργία του Συμβούλου, σημαντικό εί-
ναι να τονιστεί ότι πρέπει να υπάρχει συνδυασμός, δηλαδή θα πρέπει να 
δίνεται έμφαση τόσο στο πρόσωπο του Συμβούλου όσο και στην τεχνική 
κατάρτιση και ικανότητα κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής σχέσης 
και στη χρήση των μεθόδων παρέμβασης (Δημητρόπουλος, 2005).

5.1.2.  Χαρακτηριστικά προσωπικότητας του καλού  
και αποτελεσματικού συμβούλου

Ή συμβουλευτική, όπως και άλλες διαπροσωπικές σχέσεις, περιλαμβάνει 
τόσο έμμεσες όσο και άμεσες προσπάθειες του συμβούλου, να επηρε-
άσει τις σκέψεις και τις πράξεις του συμβουλευόμενου και έχει οριστεί 
ως μια κοινωνική διαδικασία στην οποία η αλλαγή του συμβουλευόμε-
νου είναι αποτέλεσμα ορισμένων χαρακτηριστικών του συμβούλου. Θα 
λέγαμε πως, σημαντικός παράγοντας που τείνει να ενισχύει ή να μειώ-
νει την αλλαγή της σκέψης του ατόμου, αποτελεί η ικανότητα του συμ-
βούλου να επηρεάσει τον συμβουλευόμενο προς την αλλαγή. Αρκετές 
μελέτες έχουν δείξει ότι σε πραγματικές συμβουλευτικές συνεδρίες, 
έμπειροι σύμβουλοι δημιουργούν «καλύτερες σχέσεις» με συμβουλευό-
μενους από άπειρους συμβούλους. Οι Mullen και Abeles (1971) διαπίστω-
σαν ότι καταρτισμένοι και επαγγελματίες σύμβουλοι ήταν πιο χρήσιμοι 
για τους συμβουλευόμενους από τους μη εκπαιδευμένους συμβούλους. 
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Οι Owuamanam και Afolabi (1992), σε μελέτη τους διαπίστωσαν ότι η 
αποτελεσματικότητα ενός συμβούλου δεν σχετίζεται σημαντικά με τα 
ακαδημαϊκά προσόντα των συμβούλων, ενώ διαπιστώνεται ότι σχετίζεται 
σημαντικά με την εμπειρία. Για να εξακριβωθούν οι επιπτώσεις των ακα-
δημαϊκών προσόντων στην αποτελεσματικότητα των συμβούλων, ορισμέ-
νες μελέτες έχουν αναφέρει ότι η εμπειρία του συμβούλου επηρεάζεται 
από: (Owuamanam and Afolabi, 1992, Wiggins and Weslander,1979).

(α) Την εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση 
(β)Τις συμπεριφορικές αποδείξεις, όπως τα ορθά και λογικά επιχειρή-

ματα και η εμπιστοσύνη 
(γ) Ή φήμη του ειδικού
Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (2005) οι θεματικοί άξονες, οι οποίοι 

διαφοροποιούν έναν σύμβουλο είναι οι παρακάτω:

Κατά τη Συριοπούλου (2015) και τον Δημητρόπουλο (2005), τα χαρα-
κτηριστικά του επιτυχημένου συμβούλου είναι:

•	 Θα πρέπει να είναι επαγγελματικά καταρτισμένος 
•	 Να είναι γνώστης του αντικειμένου του (θεωρητικά και πρακτικά)
•	 Να έχει την θέληση να βοηθάει και να δείχνει ενδιαφέρον προς τον 

συνάνθρωπο 
•	 Να είναι αυθόρμητος 
•	 Να είναι ευέλικτος και να προσαρμόζεται εύκολα 
•	 Να κατανοεί τα προβλήματα του άλλου 
•	 Να κρατάει μια ουδέτερη στάση 
•	 Να αποδέχεται και να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις 

ικανότητές του
•	 Να είναι ανεκτικός 
•	 Να δείχνει κατανόηση 
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•	 Να συμπεριφέρεται με φιλικότητα και ζεστασιά
•	 Να αφήνει στο άτομο τη δυνατότητα επιλογής και ελευθερίας 

5.1.3.  Βασικές Αρχές Δεοντολογίας της Συμβουλευτικής  
Παρέμβασης

Ή πρακτική της Συμβουλευτικής περιλαμβάνει έντονη ηθική διάσταση. Ή 
ηθική σημαίνει ηθικές αρχές που ελέγχουν ή επηρεάζουν τη συμπερι-
φορά ενός ατόμου. Σύμφωνα με τον Kabir (2017), η ηθική επικεντρώνε-
ται στις αρχές και τα πρότυπα που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των ατό-
μων, σύμβουλοι και πελάτες. Ο κώδικας δεοντολογίας παρέχει ένα κοινό 
σύνολο αρχών και προτύπων πάνω στο οποίο οι σύμβουλοι χτίζουν το 
επαγγελματικό και επιστημονικό τους έργο. Οι σύμβουλοι, όπως όλοι οι 
επαγγελματίες, έχουν ηθικές ευθύνες και υποχρεώσεις. Ο βασικός κα-
νόνας που διέπει τις ηθικές υποχρεώσεις είναι ότι ο σύμβουλος πρέπει 
να ενεργεί με βάση την ηθική του επαγγέλματος έχοντας επίγνωση των 
δικαιωμάτων του πελάτη. 

Ή συμβουλευτική είναι ένα επάγγελμα που βασίζεται σε κάποιες 
βασικές αρχές και αξίες και προσανατολίζεται σε πεποιθήσεις όπως 
τι είναι καλό και πόσο καλό είναι, ώστε να επιτευχθεί. Οι γενικές αυ-
τές αρχές έχουν ως σκοπό τους να καθοδηγήσουν και να εμπνεύσουν 
τους συμβούλους προς τα υψηλότερα ηθικά ιδανικά του επαγγέλματος 
(Kabir, 2017).

Οι Σύμβουλοι σέβονται την αξία όλων των ανθρώπων και τα δικαιώ-
ματα των ατόμων στην ιδιωτική ζωή, όπως είναι η εμπιστευτικότητα και ο 
αυτοπροσδιορισμός. Οι σύμβουλοι γνωρίζουν και σέβονται τις διαφορές 
μεταξύ των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων την ηλικία, το φύλο, την 
ταυτότητα, την εθνικότητα, τον πολιτισμό, την καταγωγή, την θρησκεία, 
τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, τη γλώσσα, την κοινωνι-
κή και οικονομική κατάσταση. Οι σύμβουλοι προσπαθούν να εξαλείψουν 
τις προκαταλήψεις με βάση αυτούς τους παράγοντες και δεν συμμετέ-
χουν εν γνώσει τους σε δραστηριότητες άλλων που βασίζονται σε τέ-
τοιες προκαταλήψεις (Kabir,2017).

Σύμφωνα με τον Παπάνη & Μπαλάσα (2011) ο σύμβουλος αντιμετωπί-
ζει διάφορα διλήμματα και ζητήματα αξιών με βασικότερο ερώτημα κατά 
πόσο ο σύμβουλος μπορεί να κρατήσει μια ουδέτερη στάση στον θερα-
πευόμενό του. Ο Σύμβουλος θα πρέπει λοιπόν να μην κρατάει επικριτική 
στάση αλλά δεκτική στάση. 
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Ο σύμβουλος οφείλει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις παρακάτω 
θεμελιώδες αρχές:

Εικόνα 1: Περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας στην παροχή υπηρεσιών  
Δια Βίου Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π,2013)
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5.1.4.  Ο ρόλος του Συμβούλου κατά τη συνεργασία του με  
τα άτομα με αναπηρία

Σύμφωνα με τη Συριοπούλου-Δελλή, ο ρόλος του Συμβούλου είναι πολυ-
διάστατος, πολυεπίπεδος και ενεργεί με βάσει τέσσερα επίπεδα δράσης. 
Συγκεκριμένα τα επίπεδα δράσης είναι: 

Σε Επίπεδο Κοινωνικής Δράσης ο Σύμβουλος ενημερώνει και ευαι-
σθητοποιεί την κοινωνία, ώστε το άτομο με ιδιαιτερότητες, να ενταχθεί 
στο κοινωνικό σύνολο. Στο Υποστηρικτικό Επίπεδο ο Σύμβουλος ενθαρ-
ρύνει το άτομο να διαχειρίζεται την απόρριψη αναλαμβάνοντας ρόλο μα-
χητικό και μετατρέποντας τη δύναμη προς όφελός του. Σε αυτό το επί-
πεδο ο σύμβουλος «θα εργαστεί με το άτομο στο επίπεδο της ενίσχυσης 
του αυτοσυναισθήματος και της συνειδητοποίησης των ικανοτήτων του, 
αλλά και των αδυναμιών του με ρεαλισμό». Στο Επίπεδο Πληροφόρησης ο 
Σύμβουλος ενημερώνει το άτομο για τις επιλογές που έχει τόσο στο κομ-
μάτι το εκπαιδευτικό όσο και στο επαγγελματικό καθώς και για τις κρατι-
κές παροχές. Τέλος, στο Προσωπικό Επίπεδο ο Σύμβουλος είναι αυτός ο 
οποίος θα προσπαθήσει να βελτιώσει τον εαυτό του, να συμφιλιωθεί με 
την έννοια της διαφορετικότητας και να αποδεχτεί, εκτιμήσει τον Συμ-
βουλευόμενο ως άτομο ισότιμο (Συριοπούλου, Δελλή, 2015).

5.1.5.  Χαρακτηριστικά πετυχημένου Συμβούλου  
στην Ειδική αγωγή

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα ανάμεσα σε σύμβουλο και 
πελάτη, ο σύμβουλος πρέπει να καλλιεργήσει μια ανοιχτή στάση απένα-
ντι σε μια συμβουλευτική σχέση βασισμένη στη βοήθεια, τη συνεργα-
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σία και την ευελιξία. Ο σύμβουλος πρέπει επίσης να αναπτύξει την άνευ 
όρων στάση αποδοχής και την ενσυναίσθηση (Ignat, 2011).

Ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να καλλιεργήσει ο 
σύμβουλος είναι: (Ignat,2011).

•	 να είναι σαφής και εποικοδομητικός 
•	 να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να αναπτυχθούν και να βελτιώ-

σουν τις ικανότητές τους.
•	 να εκτιμούν κάθε μέλος της ομάδας όταν πρόκειται για ομαδική 

συμβουλευτική, δίνοντας όμως την αίσθηση της μοναδικότητας 
•	 να μεταφέρει τις θετικές προσδοκίες 
•	 να προσφέρει άμεση, σαφή και εποικοδομητική ανατροφοδότηση
•	 να διευκολύνει την ανατροφοδότηση μεταξύ των συμμετεχόντων, 

στο πλαίσιο της ομαδικής συμβουλευτικής ·
•	 να είναι γενναιόδωρος και να αναγνωρίζει τις δυνατότητες του 

κάθε συμβουλευόμενου 
•	 να χρησιμοποιεί αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας όπως την 

ενεργή ακρόαση καθώς επίσης, να προωθούν τον διάλογο 
•	 να δημιουργεί το κατάλληλο φιλικό κλίμα και μια ατμόσφαιρα εμπι-

στοσύνης 
•	 να αξιολογεί τη συναισθηματική κατάσταση του κάθε ατόμου από 

την αρχή της συμβουλευτικής.

5.1.6. Συμβουλευτικά Προγράμματα Παρέμβασης
Οι Andazi και Amwe (1995), πρότειναν τέσσερα προγράμματα συμβου-
λευτικής παρέμβασης για την κατάρτιση δεξιοτήτων και την οικογενειακή 
εκπαίδευση (Fareo, 2015).

• Εκπαίδευση για τις βασικές δεξιότητες 

Ή Εκπαίδευση για τις βασικές δεξιότητες εστιάζει στην εκπαίδευση των 
γονέων και των συγγενών στη διαχείριση ενός ατόμου με ειδικές ανά-
γκες. Ο ειδικός-επαγγελματίας πρέπει να είναι σε θέση, να αξιολογεί τις 
ανάγκες των γονέων και των άλλων μελών της οικογένειας, αυτό θα τους 
επιτρέψει να σχεδιάσουν εξατομικευμένη εκπαίδευση και προγράμματα 
υποστήριξης. Αυτό φυσικά απαιτεί γνώση των θεωριών και των εννοιών 
της οικογένειας, τη λειτουργία και την ανάπτυξη και μια βασική κατανόη-
ση της οικογένειας ως περίπλοκο και μοναδικό σύστημα.

• Εκπαίδευση Γονέων 

Πολλοί γονείς είναι αναλφάβητοι και ως εκ τούτου, πρέπει να δοθούν 
πληροφορίες για τα αίτια, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, τον τρόπος χρή-
σης των υφιστάμενων πόρων. Ή εκπαίδευση των γονέων, μπορεί να λάβει 
πολλές διαφορετικές μορφές ανάλογα με τις ανάγκες συγκεκριμένων 
οικογενειών. Οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν και να βοηθήσουν τα παι-
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διά τους στις βασικές δεξιότητες. Ή εκπαίδευση των γονέων στην οργά-
νωση ομάδων γονέων, είναι απαραίτητο μέρος των προγραμμάτων για 
οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αυτό ενθαρρύνεται και στην 
συγκέντρωση των εκπαιδευτικών συναντήσεων των γονέων ακόμα και 
σε κοινωνικές λειτουργίες.

• Συμβουλευτικές πρακτικές 

Ή παρέμβαση μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προκύ-
πτει από το γεγονός ότι, οι περισσότερες οικογένειες με ανάπηρα παιδιά 
έχουν πολλές ανησυχίες τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον του 
παιδιού τους. Μπορεί να είναι προβληματισμένοι στη μη ύπαρξη βασι-
κών υπηρεσιών για το παιδί τους, μπορεί ακόμη και να αισθάνονται ότι 
έχουν απορριφθεί ή να είναι στιγματισμένοι από άλλους γονείς ή άτο-
μα μέσα στην κοινωνία. Ή ομαδική συμβουλευτική, μπορεί να οργανωθεί 
γύρω από τα ειδικά θέματα που υποδεικνύονται από τους γονείς ή από 
επαγγελματίες. Τέτοιες συναντήσεις δίνουν στους γονείς την ευκαιρία, 
να συναντηθούν και με άλλους γονείς παιδιών με αναπηρία καθιστώντας 
έτσι δυνατή την ύπαρξη δικτύου προσωπικής υποστήριξης. Οι εκπαιδευτι-
κοί και άλλοι μπορούν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο αναπτύσσοντας ή 
βοηθώντας έτσι τους γονείς να εντοπίσουν υπηρεσίες φροντίδας, ειδικά 
προγράμματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
 

• Υπεράσπιση Γονικών δικαιωμάτων 

Οι γονείς θα πρέπει να αγωνιστούν για την ύπαρξη ισχυρών κανονισμών 
και νόμων που προστατεύουν τα παιδιά τους. 
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σείου Στρατή Ελευθεριάδη-Teriade. Γεννήθηκε το 1969 στην Αγιάσο της 
Λέσβου. Σπούδασε Ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
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πλωμα στην Παιδαγωγική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παράλληλα έχει 
τελειώσει Δημοσιογραφία και κατέχει δίπλωμα Συστημικής Οικογενεια-
κής Θεραπείας. Δίδαξε στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνο-
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Αξιολόγηση, Εκδόσεις I. Σιδέρης, (2011), «Ο θαμπωμένος καθρέπτης του 
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κών εγχειριδίων και σε τμήματα ένταξης. Είναι εξωτερικός συνεργάτης 
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