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Εισαγωγή

Το βιβλίο Φύλο και Νέα Επαγγέλµατα εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Πα-
ραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεµάτων σχετικών µε 
τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία» (ΕΠΕΑΕΚ 4.1.1.δ) του ΥΠΕΠΘ. Εντάσσεται 
στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ («Προγράµµατα υποστήριξης της 
αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες»). Η Πράξη 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). Yλοποιείται από 
το Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 

Ο στόχος του παρόντος βιβλίου είναι διττός. Πρώτον, να ενηµερώσει τους 
µαθητές και τις µαθήτριες για τις συνθήκες που διαµορφώνονται στην αγορά ερ-
γασίας για τα νέα επαγγέλµατα και τα επαγγελµατικά προφίλ που αναδύονται στο 
πλαίσιο των αλλαγών που προκαλούν η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, η κοινωνί-
α της γνώσης και η επανάσταση των νέων τεχνολογιών. Δεύτερον, να παρουσιάσει 
στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν ότι, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα 
τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση των γυναικών, η ανισότητα µεταξύ των φύλων 
στην αγορά εργασίας συντηρείται. Οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται σε 
µειονεκτική θέση σε σύγκριση µε τους άνδρες, να ασκούν συχνότερα επαγγέλµατα 
µε περιορισµένα υλικά και συµβολικά οφέλη και να πλήττονται συχνότερα από την 
ανεργία. Να επισηµάνει, επίσης, ορισµένους βασικούς λόγους, στους οποίους 
οφείλεται η ανισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας όπως καταγράφονται στις 
σχετικές µελέτες και να παρουσιάσει τις πολιτικές της Ε.Ε. για την άµβλυνση της 
ανισότητας των φύλων.

Ο διττός αυτός στόχος συνδέεται µε την προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι 
εκπαιδευτικοί και οι µαθητές και οι µαθήτριες για τα ζητήµατα που σχετίζονται µε 
την ανισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Η ευαισθητοποί-
ηση είναι προϋπόθεση για να περιορισθεί η επίδραση του φύλου στις επιλογές των 
σπουδών, από τις οποίες εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό οι µελλοντικές ακαδηµαϊκές 
και επαγγελµατικές προοπτικές. Είναι, επίσης, προϋπόθεση για να αντιµετωπισθεί 
το πρόβληµα της άνισης κατανοµής των θέσεων εργασίας µε βάση το φύλο και γενι-
κότερα η κοινωνική ανισότητα µεταξύ των φύλων.
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Το παρόν βιβλίο χωρίζεται σε δύο µέρη.
Στο πρώτο µέρος, που έχει τίτλο «Ισότητα των φύλων και αγορά εργασίας», πα-

ρατίθενται τέσσερις µελέτες, οι οποίες εξετάζουν από διάφορες πλευρές το συγκε-
κριµένο ζήτηµα. Η πρώτη µελέτη έχει επίκεντρο την κοινωνική ανισότητα των φύλων 
στην αγορά εργασίας και τη συµβολή της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή της. Σε 
αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι αλλαγές που συντελούνται τις τελευταίες δεκα-
ετίες στην αγορά εργασίας και συνδέονται µε την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, 
την επανάσταση των νέων τεχνολογιών και την ανάδυση της κοινωνίας της γνώσης. 
Παρατίθενται ορισµένα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν ότι συντηρείται ο καταµε-
ρισµός εργασίας κατά φύλο, ότι οι γυναίκες επωφελούνται σε µικρότερο βαθµό από 
τις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν οι σύγχρονες αγορές εργασίας και πλήττονται 
σε µεγαλύτερο βαθµό από τα προβλήµατα που εκδηλώνονται σε αυτή, όπως είναι 
η ανεργία. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να ερµηνευθεί η συντήρηση 
των ανισοτήτων µεταξύ των φύλων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η σχέση µεταξύ της 
εκπαίδευσης και της ανισότητας των φύλων. Στη δεύτερη µελέτη παρουσιάζονται 
οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων στην αγορά εργασίας, που αναπτύχθηκαν από τη Συνθήκη της Ρώµης το 1957 
µέχρι την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και οι στόχοι 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβόνα το 2000, ώστε να γίνει κατανοητή η 
προέλευση και η κατεύθυνση των πολιτικών στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται, επίσης, 
συνοπτικά τα βασικά εργαλεία και οι µηχανισµοί ισότητας των φύλων στην αγορά 
εργασίας και ιδιαίτερα οι δράσεις για την προώθηση της ισότητας του Γ΄ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.). Η τρίτη µελέτη επικενρώνεται στη διαδικασία µετάβασης 
από το σχολείο στην αγορά εργασίας και ειδικότερα, στο πρόβληµα της επιλογής 
σπουδών και επαγγέλµατος. Περιλαµβάνει, ακόµη, ορισµένες πρακτικού χαρακτήρα 
συµβουλές που µπορεί να διευκολύνουν τη διαδικασία επιλογής του επαγγέλµατος. 

Στην τέταρτη µελέτη παρουσιάζεται συνοπτικά ένα κριτικό αναπτυξιακό µοντέλο 
το οποίο εκπόνησε η Χρυσούλα Κοσµίδου – Hardy. Το συγκεκριµένο µοντέλο, έχο-
ντας ως βασικούς άξονες την κριτική αυτογνωσία και κοινωνιογνωσία µπορεί να συµ-
βάλει αποτελεσµατικά στη δια βίου ανάπτυξη του ανθρώπου, στη σύγχρονη ιστορική 
συγκυρία που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές. Για το λόγο ακριβώς αυτό το 
κριτικό αναπτυξιακό µοντέλο βρίσκει ιδιαίτερη εφαρµογή στο Σχολικό Επαγγελµατικό 
Προσανατολισµό, όπως φαίνεται σαφώς και στο νέο βιβλίο ΣΕΠ της Γ΄ Γυµνασίου. Το 
δεύτερο µέρος που έχει τίτλο «Υλικό για τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές και 
τις µαθήτριες» περιλαµβάνει δεδοµένα και ασκήσεις, που µπορούν να αξιοποιηθούν 
για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των µαθητών και των µαθητριών ως 
προς την ανισότητα µεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. 
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1. Αγορά εργασίας, νέα επαγγελµατικά προφίλ και φύλο

Ελένη Σιάνου – Κύργιου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Εισαγωγή

Η παρούσα µελέτη έχει επίκεντρο την κοινωνική ανισότητα των φύλων στην αγο-
ρά εργασίας και τη συµβολή της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή της. Στο πρώτο 
µέρος παρουσιάζονται συνοπτικά οι αλλαγές που συντελούνται τις τελευταίες δεκα-
ετίες στην αγορά εργασίας και συνδέονται µε την παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, 
την επανάσταση των νέων τεχνολογιών και την ανάδυση της κοινωνίας της γνώσης. 
Παρουσιάζονται, επίσης, συνοπτικά οι συνέπειες των αλλαγών αυτών στη δοµή της 
απασχόλησης, στη µετεξέλιξη των επαγγελµατικών κατηγοριών και στη διαµόρφωση 
νέων επαγγελµατικών προφίλ. Στο δεύτερο µέρος γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί 
και να ερµηνευθεί η ανισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας. Παρατίθενται ορι-
σµένα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν ότι συντηρείται ο καταµερισµός εργασίας 
κατά φύλο, οι γυναίκες επωφελούνται σε µικρότερο βαθµό από τις νέες ευκαιρίες 
που προσφέρουν οι σύγχρονες αγορές εργασίας και πλήττονται σε µεγαλύτερο 
βαθµό από τα προβλήµατα που αυτές αντιµετωπίζουν, όπως είναι η ανεργία. Στο 
τρίτο µέρος εξετάζεται η σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης και της ανισότητας των 
φύλων. Περιγράφονται οι έµµεσες µορφές διάκρισης που ενεργοποιούνται κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδροµής, οι οποίες συµβάλλουν στην αναπαραγωγή 
και τη νοµιµοποίηση της κοινωνικής ανισότητας των φύλων. Στα συµπεράσµατα γίνε-
ται ιδιαίτερη αναφορά στη σηµασία που έχει η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, 
όπως επίσης και των µαθητών και των µαθητριών για την άµβλυνση των ανισοτήτων 
µεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας

Είναι µεγάλος ο αριθµός των θεωρητικών µελετών και των εµπειρικών ερευνών 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Iσότητα των φύλων και αγορά εργασίας
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που έχουν επίκεντρο τις αλλαγές που συντελούνται από τη δεκαετία του 1980 και 
µάλιστα µε ταχύτατους ρυθµούς στην αγορά εργασίας. Δεν είναι δυνατόν στα περι-
ορισµένα όρια της µελέτης αυτής να παρουσιάσουµε και να αναλύσουµε το σύνολο 
των ευρηµάτων και των απόψεων που διατυπώνονται για το ζήτηµα αυτό. Αξίζει να 
επισηµάνουµε, ωστόσο, ότι οι περισσότερες από αυτές καταλήγουν σε µια κοινή 
διαπίστωση, ότι δηλαδή στις προηγµένες βιοµηχανικά χώρες συµβαίνουν µεγάλες 
αλλαγές στην αγορά εργασίας, κάτω από τη συνδυαστική επίδραση πολλών παραγό-
ντων. Μεταξύ αυτών πρωτεύοντα ρόλο παίζουν η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, 
η επανάσταση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, όπως 
επίσης και η ανάδυση της κοινωνίας της γνώσης. 

Οι παράγοντες αυτοί µετασχηµατίζουν τις λειτουργίες του κράτους και ανασυ-
γκροτούν τις οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις (Castells, 1996). Ασκούν τεράστια 
επίδραση σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και µεταβάλλουν τις συνθήκες 
στην αγορά εργασίας. Η επίδρασή τους µάλιστα υπερβαίνει τα έθνη-κράτη, καθώς 
συντελείται η διεθνοποίηση του εµπορίου και των τεχνολογικών αλλαγών. Έχει ως 
συνέπεια ένα µεγάλο µέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας να µετακινείται πέρα 
από τη σφαίρα της άµεσης παραγωγής υλικών αγαθών σε απασχολήσεις που σχε-
τίζονται κυρίως µε τη διαχείριση των υπηρεσιών (Brown και Lauder, 1997). Μεταλ-
λάσσει, επίσης, τις µορφές εργασίας και τα οργανωτικά σχέδια των επιχειρήσεων. 
Μεγαλώνει τις ανάγκες για εργαζόµενους µε διαφορετικά από το παρελθόν χαρα-
κτηριστικά, όπως είναι οι υψηλού επιπέδου γνώσεις, η «δια βίου» εκπαίδευση και 
κατάρτιση, η ικανότητα της µάθησης και η κριτική σκέψη, η χρήση των νέων τεχνολο-
γιών. Τα χαρακτηριστικά αυτά που συνδέονται µε την ευελιξία και την αποτελεσµα-
τικότητά τους στην εργασία, ορίζουν σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό την ένταξη, 
αλλά και τη θέση των ατόµων στη δοµή της απασχόλησης και στην κοινωνική δοµή.

Ορισµένοι ερευνητές αποδίδουν τις αλλαγές στις µορφές εργασίας και τα χαρα-
κτηριστικά των εργαζοµένων στη µετάβαση από το φορντικό στο νεοφορντικό µοντέ-
λο ανάπτυξης. Υποστηρίζουν ότι η µετάβαση αυτή έχει συνέπειες στην οικονοµική 
και στην κοινωνική ζωή, στις δοµές των οργανισµών και στα πρότυπα απασχόλησης, 
στον τρόπο οργάνωσης και ελέγχου της εργασίας, όπως επίσης στους όρους και 
στις προϋποθέσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Αυτό συµβαίνει για δύο 
κυρίως λόγους. Πρώτον, το γραφειοκρατικό «παράδειγµα» οργάνωσης του ιδιωτικού 
και του δηµοσίου τοµέα αντικαθίσταται από το ευέλικτο, το οποίο απαιτεί εργατικό 
δυναµικό µε διαφορετικά από το παρελθόν προσόντα και χαρακτηριστικά. Βασίζεται 
στην εφαρµογή των νέων τεχνολογιών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασί-
ας, από το σχεδιασµό µέχρι την κατανάλωση, και στην ενοποίηση όλων των σταδίων 
της σε ένα ενιαίο και συντονισµένο µε νέες µορφές ελέγχου σύστηµα. Δεύτερον, οι 
µεγάλες µονάδες µαζικής παραγωγής αντικαθίστανται από µικρές και ευέλικτες που 
παράγουν ποικιλία προϊόντων. Απαιτούν ευελιξία στις εργασιακές διαδικασίες, ώστε 
οι εργαζόµενοι να προσαρµόζονται συνεχώς στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασί-
ας και στις διακυµάνσεις της προσφοράς και της ζήτησης (Brown και Scase, 1994). 
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Η καθολικά αποδεκτή άποψη ότι συµβαίνουν µεγάλες αλλαγές στην αγορά 
εργασίας δικαιολογεί το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων σε όλα τα κράτη για την 
εκπαίδευση και τη δια βίου κατάρτιση. Αποτέλεσµα του ενδιαφέροντος αυτού είναι 
οι µεταρρυθµίσεις που επιχειρούν στη µεταϋποχρεωτική, κυρίως, εκπαίδευση. 
Επίσηµος στόχος τους είναι να παραχθεί το µελλοντικό εργατικό δυναµικό που 
διαθέτει τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες, είναι εξοικειωµένο µε τις νέες 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και ανταποκρίνεται στις τάσεις 
της απασχόλησης και τα νέα επαγγελµατικά προφίλ, για να καλυφθούν οι εξελίξεις 
στις αγορές εργασίας και οι αναπτυξιακές ανάγκες των οικονοµιών.

Τάσεις στην απασχόληση και νέα επαγγελµατικά προφίλ

Τα δεδοµένα που καταγράφονται στις σχετικές µελέτες για τις τάσεις στην 
απασχόληση και τα νέα επαγγελµατικά προφίλ οδηγούν στις ακόλουθες γενικές 
διαπιστώσεις: 

1. Διαγράφεται ευκρινώς µια θεµελιώδης αλλαγή στην απασχόληση καθώς η 
επαγγελµατική δοµή µεταβάλλεται, αναδύονται νέα επαγγέλµατα και νέες µορφές 
εργασίας. Αυξάνονται οι εργασίες που στο παρελθόν ήταν σπάνιες, οι οποίες 
είναι κυρίως διανοητικές, ενώ ταυτόχρονα µειώνονται οι χειρονακτικές (G. Esping- 
Andersen, 2006). Κάτω από τις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται, τα ζητήµατα 
της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης συγκροτούν τα κύρια πεδία άσκησης της 
πολιτικής, προκειµένου να επιτευχθεί η οικονοµική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή 
(Δεδουσόπουλος, 2005).

2. Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον πρωτογενή και το δευτερογενή τοµέα 
παραγωγής, δηλαδή της γεωργίας και της µεταποίησης. Αυξάνονται, αντίθετα, οι 
θέσεις στον τριτογενή τοµέα παραγωγής. Συντελείται, δηλαδή, η ανακατανοµή των 
θέσεων εργασίας στους τρεις τοµείς που έχει επίδραση στη σύνθεση των ειδικοτή-

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
12%

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
22%

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
66%
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των και στις κατηγορίες των επαγγελµάτων, στις οποίες απασχολείται το εργατικό 
δυναµικό. Επηρεάζει επίσης, τη διανοµή των θέσεων εργασίας ανάλογα µε το φύλο, 
γιατί αυξάνει τις ανάγκες για υπαλλήλους γραφείου, διοικητικά και επαγγελµατικά 
στελέχη µε υψηλή εξειδίκευση.

Για να κατανοήσουµε τη σηµασία της εξέλιξης αυτής, αρκεί να παρατηρήσουµε 
το Διάγραµµα 1, στο οποίο παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των απασχολου-
µένων στους τρεις τοµείς παραγωγής στην Ελλάδα µε βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ 
(β΄ τρίµηνο 2006). Διαπιστώνεται ότι ο τριτογενής τοµέας απορροφά το µεγαλύτερο 
ποσοστό των εργαζοµένων, το 66%, ενώ ο πρωτογενής µόνο το 12% και ο δευτε-
ρογενής το 22%.

3. Πολλά από τα παραδοσιακά επαγγέλµατα, όπως για παράδειγµα αυτά των 
ανειδίκευτων ή των εξειδικευµένων εργατών και εργατριών της βιοµηχανικής παρα-
γωγής, εκφυλίζονται ή µεταλλάσσονται. Παράλληλα εµφανίζονται νέα επαγγέλµατα 
που στην πλειονότητά τους έχουν σχέση µε τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες διεισ-
δύουν σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής, και στις περισσότερες δραστηριότητες 
της καθηµερινής ζωής.

4. Καταργούνται σταδιακά οι µόνιµες θέσεις εργασίας και η απασχόληση 
αντικαθίσταται από την «απασχολησιµότητα». Σύµφωνα µε ένα συµβατικό ορισµό 
η «απασχολησιµότητα» αναφέρεται στη δυνατότητα του ατόµου να εξασφαλίσει για 
πρώτη φορά µια θέση εργασίας, να τη διατηρήσει και, αν χρειαστεί, να την αλλάξει. 
Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από τις ικανότητες και τις δεξιότητες του ατόµου, 
όπως επίσης και από την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας. Εξαρτά-
ται, επίσης, από την κοινωνική ταυτότητα των ατόµων, επειδή περιορίζει το φάσµα 
των εργασιών που θεωρούν ότι µπορεί να απασχοληθούν και την αντίληψή τους 
ότι είναι κατάλληλες για αυτά. Η κοινωνικοποίηση είναι βασικός παράγοντας που 
προσδιορίζει την κοινωνική ταυτότητα, η κοινωνική ταυτότητα των φύλων που έχει 
διαµορφώσει την αγορά εργασίας για τους άνδρες και τις γυναίκες, επηρεάζει την 
εκπροσώπησή τους στην επαγγελµατική δοµή (Arnot κ.ά., 1999).

5. Αυξάνονται τα ποσοστά ανεργίας, η οποία πλήττει ακόµη και τους πτυχιούχους 
ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς η φοίτηση σε αυτή γίνεται πιο µαζική και ταυτόχρονα 
µεγάλο µέρος της παραγωγής αυτοµατοποιείται. Πλήττει, επίσης, σε διαφορετικό 
βαθµό τα φύλα, αφού παρά τη γενική αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, τα πο-
σοστά των γυναικών που είναι άνεργες, υποαπασχολούνται ή ετεροαπασχολούνται, 
είναι µεγαλύτερα των ανδρών στις περισσότερες κατηγορίες των επαγγελµάτων. Τα 
επαγγέλµατα, σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ, ταξινοµούνται σε δέκα µεγάλες κατηγορίες, 
(βλ. πίν. 1) στις οποίες υπάρχει σταδιακά µετακίνηση του εργατικού δυναµικού, 
όπως φαίνεται στο Διάγραµµα 2 που ακολουθεί. 

Σύµφωνα µε τις σύγχρονες έρευνες, από τις οµάδες αυτές των επαγγελµάτων 
παρουσιάζουν µείωση τα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τη γεωργία και την κτη-
νοτροφία. Αντίθετα, παρουσιάζουν ζήτηση και προσφέρουν ικανοποιητικές ευκαιρίες 
απασχόλησης αυτά που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών και την εξειδίκευση 
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στις νέες τεχνολογίες. Σε µια µελέτη του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας υπολο-
γίζεται ότι την τελευταία πενταετία η βιοµηχανία τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών στην Ευρώπη έχει ανάγκη 15.000.000 εξειδικευµένους σε τοµείς της 
πληροφορικής. Μια σαφή εικόνα της ζήτησης προσφέρει το Διάγραµµα 2, στον οποίο 
παρουσιάζονται οι κατανοµές σε σχέση µε τη ζήτηση, την προσφορά και το έλλειµµα 
για ειδικευµένο εργατικό δυναµικό στους τοµείς τις πληροφορικής στην Ευρώπη 
κατά το χρονικό διάστηµα από το 1999 έως το 2003.

Στην ίδια µελέτη εκτιµάται ότι η αύξηση της ζήτησης είναι µεγαλύτερη για ερ-
γαζόµενους που έχουν εξειδικευθεί στις εφαρµογές λογισµικού, του διαδικτύου, σε 

Διάγραµµα 2.

Πίνακας 1.

  1. Μέλη βουλευοµένων σωµάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 
      του  δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα.
  2. Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλµατα.
  3. Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα.
  4. Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα.
  5. Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα
      και υπαίθριες αγορές.
  6. Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασολόγοι και αλιείς.
  7. Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλµατα.
  8. Χειριστές βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού
      και συναρµολογητές.
  9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και µικροεπαγγελµατίες.
10. Πρόσωπα µη δυνάµενα να καταταγούν.
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αυτές που συνδυάζουν την τεχνολογική και την επιχειρηµατική γνώση για τη βελ-
τιστοποίηση επιχειρηµατικών διαδικασιών µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών, της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών. Στο Διάγραµµα 3 παρουσιάζεται η ζήτηση για 
τις συγκεκριµένες ειδικότητες και τα εκατοµµύρια των εργαζοµένων που υπολογί-
στηκε ότι χρειάζονταν στην Ευρώπη από το 1999 έως το 2003 και εκτιµάται ότι θα 
µεγαλώσει ακόµη περισσότερο τα επόµενα χρόνια.

Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες εκτιµήσεις για το ίδιο χρονικό δι-
άστηµα, οι ελλείψεις σε πληροφορικούς ανέρχονται σε 30.000 – 50.000 θέσεις 
εργασίας, από τις οποίες οι 20.000 περίπου αφορούν πτυχιούχους της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. Η µεγαλύτερη ζήτηση αφορά αναλυτές και αναλύτριες προγραµµατι-
στές, διαχειριστές και διαχειρίστριες βάσεων δεδοµένων, διαχειριστές και διαχειρί-
στριες δικτύων, σχεδιαστές και σχεδιάστριες ιστοσελίδων, άτοµα ειδικευµένα στην 
ανάπτυξη και τη διαχείριση δικτύων (ΥΠΕΠΘ, 2001).

 Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα άλλων ερευνών για την αγορά εργασίας, µεγάλη 
ζήτηση παρουσιάζουν και επαγγέλµατα, τα οποία σχετίζονται έµµεσα µε τις νέες 
τεχνολογίες και φέρνουν αλλαγές στον εργασιακό χώρο. Μεταλλάσσουν πολλές 
από τις παραδοσιακές ειδικότητες και τη φύση των εργασιών, µε συνέπεια να απαι-
τούνται διαφορετικά προσόντα και δεξιότητες για την πρόσληψη. Για παράδειγµα, 
υπάρχει ζήτηση για γραµµατείς και στελέχη εξειδικευµένα στη διοίκηση επιχειρήσε-
ων που χειρίζονται άριστα τον Η/Υ, τα λογιστικά φύλλα και εντοπίζουν γρήγορα τις 
πληροφορίες στο διαδίκτυο. Μπορεί να µειώνονται οι θέσεις εργασίας για αρχαιο-
λόγους, αυξάνουν όµως οι θέσεις για άτοµα εξειδικευµένα στην καταγραφή και την 
ανάκτηση των ιστορικών µνηµείων και των κειµένων, µε την τεχνολογία της ψηφιο-
ποίησης. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε την εκδοτική 
βιοµηχανία, την τηλεόραση και τον κινηµατογράφο, επειδή στηρίζονται, κατά κύριο 
λόγο, στις νέες τεχνολογίες και απαιτούν εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό για την 

Διάγραµµα 3.
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επεξεργασία και την αποθήκευση της ψηφιακής εικόνας.
Γενικότερα, αυξάνεται η ζήτηση για εργατικό δυναµικό εξειδικευµένο για ερ-

γασίες που σχετίζονται µε τα Μ.Μ.Ε., τις δηµόσιες σχέσεις, τη διαιτολογία και την 
τεχνολογία τροφίµων, τις συµβουλευτικές υπηρεσίες, την υγιεινή και την ασφάλεια 
και τη διαχείριση της ποιότητας. Αύξηση ζήτησης, ακόµη, εκτιµάται ότι θα υπάρξει 
και για µη πτυχιούχους της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εξειδικευµένους και εξειδι-
κευµένες εργατοτεχνίτες και εργατοτεχνίτριες που είναι προγραµµατιστές και προ-
γραµµατίστριες και χειριστές και χειρίστριες µηχανηµάτων, ιδιαίτερα αυτοµατισµών 
και εργαλειοµηχανών (ΕΣΥΕ και ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2005). 

Έρευνα που έγινε από τις 15/02 έως τις 27/04/01 σε δείγµα 6.228 επιχειρήσε-
ων, επί του συνόλου 87.615, µε κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατοµµυρίων δραχµών 
για λογαριασµό του υπουργείου Εµπορίου µε θέµα «Σύνδεση εξειδικευµένης συνε-
χιζόµενης κατάρτισης ανέργων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων», έδειξε ότι στις 
λίστες των ανέργων εκπροσωπούνται µε υψηλά ποσοστά πτυχιούχοι των κλασικών 
σπουδών, φιλολογίας και θεολογίας, αλλά και των θετικών επιστηµών, µαθηµατικών 
και φυσικών επιστηµών. Οι επιχειρήσεις συναντούν δυσκολίες στην ανεύρεση πτυ-
χιούχων συγκεκριµένων ειδικοτήτων µε µεταπτυχιακές σπουδές και εµπειρία, όπως 
είναι τα στελέχη λογιστηρίου, οι πολιτικοί µηχανικοί, οι τεχνολόγοι δοµικών έργων, 
οι οικονοµολόγοι και οι αναλυτές–προγραµµατιστές (Metron Analysis). 

Οι τάσεις στον τοµέα της απασχόλησης, σε συνδυασµό µε τη µετεξέλιξη των πα-
ραδοσιακών επαγγελµάτων και την εµφάνιση νέων που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση, 
έχουν ως συνέπεια τη δηµιουργία νέων επαγγελµατικών προφίλ. Από την ανάλυση 
των νέων επαγγελµατικών προφίλ διαπιστώνεται ότι οι εργαζόµενοι και οι εργαζόµε-
νες χρειάζεται να διαθέτουν διαφορετικά από το παρελθόν τυπικά και άτυπα προσό-
ντα και γνωστικές ικανότητες. Να διαθέτουν, δηλαδή, γνωστικές ικανότητες αλλά και 
κοινωνικές και οργανωτικές δεξιότητες, τις οποίες οφείλουν να αναπτύσσουν και να 
ανανεώνουν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, µέσω της τυπι-
κής και της άτυπης «δια βίου» εκπαίδευσης και κατάρτισης. Όταν γίνεται λόγος για 
τυπικά προσόντα εννοούνται οι τίτλοι σπουδών που τεκµηριώνουν την εξειδίκευση σε 
ένα συγκεκριµένο επιστηµονικό ή επαγγελµατικό κλάδο, την καλή χρήση µιας ξένης 
γλώσσας, τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Όταν γίνεται λόγος, πιο συγκεκριµένα,  
για άτυπα προσόντα εννοούνται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εργαζό-
µενου και της εργαζόµενης, η διάθεση για συνεχή ανανέωση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων, η ικανότητα για καινοτοµίες και οµαδική εργασία, η δηµιουργικότητα, η 
επιχειρηµατικότητα και η εµπορικότητα.

Αξίζει να αναφέρουµε συνοπτικά τα συµπεράσµατα από µια έρευνα που πραγµα-
τοποιήσαµε πρόσφατα µε σκοπό να ανιχνεύσουµε τα προσόντα που απαιτούνται για 
την πρόσληψη στον ιδιωτικό τοµέα1. Στηρίχθηκε στην καταγραφή και τη στατιστική 
επεξεργασία 880 αγγελιών καταχωρηµένων στον ηµερήσιο αθηναϊκό τύπο από 
µεγάλες ιδιωτικές εταιρείες που ζητούσαν εργαζόµενους µε πτυχίο Ανώτατης Εκ-
παίδευσης. Διαπιστώθηκε ότι τα επιπλέον προσόντα που απαιτούν οι περισσότερες 

1. Σιάνου, Ελ. (2005), Η µετάβαση των πτυχιούχων της Ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά 
εργασίας (αδηµοσίευτη έρευνα).
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είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η άριστη χρήση των νέων τεχνολο-
γιών, κυρίως ο χειρισµός του Η/Υ. Ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών είναι σε λιγό-
τερο βαθµό σηµαντικός, ενώ αποτιµώνται πολύ θετικά η προϋπηρεσία και τα άτυπα 
προσόντα που σχετίζονται µε την προσωπικότητα των υποψηφίων. Στο διάγραµµα 4 
που ακολουθεί, παρατίθεται αναλυτικά η ποσοστιαία κατανοµή των προσόντων που 
ζητούνται και αναδεικνύεται η σηµασία που έχουν κατά την αναζήτηση εργασίας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εργαζοµένων, στα οποία 
γίνεται ρητή αναφορά, είναι, µετά την κατηγοριοποίησή τους µε βάση το βαθµό 
σηµαντικότητας, τα ακόλουθα:

• να είναι ευέλικτοι και προσαρµοστικοί 
• να διαθέτουν διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
• να είναι διαθέσιµοι για καινοτοµίες και νεωτερισµούς 
• να έχουν άνεση στη γραπτή και την προφορική επικοινωνία 
• να έχουν την ικανότητα της συνεργασίας 
• να έχουν υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας και συνέπειας
• να διαθέτουν πολύπλευρες γνώσεις, εξειδικευµένες και γενικές, ώστε να τις 

χρησιµοποιούν, αν χρειασθεί, για να εργασθούν σε διάφορους τοµείς
• να είναι δηµιουργικοί, δραστήριοι και µε δυναµική προσωπικότητα
• να διαθέτουν πνεύµα επιχειρηµατικότητας και την προθυµία να παίρνουν ρίσκα

Τα ευρήµατα αυτά για τα τυπικά και τα άτυπα προσόντα που απαιτούνται στον 
ιδιωτικό τοµέα δείχνουν ότι η ένταξη στην αγορά εργασίας και η εξεύρεση ικανοποι-

Διάγραµµα 4.
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ητικής απασχόλησης για τους πτυχιούχους της Ανώτατης Εκπαίδευσης εξαρτώνται 
σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό από τα πρόσθετα προσόντα, αλλά και από τα χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα οποία σχετίζονται µε το πολιτισµικό κεφάλαιο, 
τις γενικότερες γνώσεις και τις κοινωνικές δεξιότητες των εργαζοµένων (Brown, 
1997). Σχετίζονται επίσης, όπως προαναφέραµε, µε τα νέα επαγγελµατικά προφίλ, 
τα οποία είναι άµεσα συνυφασµένα µε τις συνθήκες και τη φύση της εργασίας, τις 
αρµοδιότητες των απασχολουµένων. Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω παρα-
τίθενται, στη συνέχεια, τρία παραδείγµατα επαγγελµατικών προφίλ για αντίστοιχες 
απασχολήσεις που παρουσιάζουν ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Μηχανικός Η/Υ

Οι µηχανικοί Η/Υ σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, ελέγχουν και αξιολογούν τα νέα 
υπολογιστικά συστήµατα και τις περιφερειακές συσκευές. Το επάγγελµα του και 
της µηχανικού Η/Υ ταιριάζει σε καινοτόµα άτοµα µε έφεση στα µαθηµατικά και τις 
θετικές επιστήµες.

Αρµοδιότητες: Έρευνα για νέα προϊόντα, σχεδίαση νέων προϊόντων (συχνά µε 
τη βοήθεια σχεδιαστικών προγραµµάτων για υπολογιστές), επίβλεψη της διαδικα-
σίας παραγωγής κατά την κατασκευή του προϊόντος, έλεγχος της παραγωγικής 
διαδικασίας και διασφάλιση της χωρίς λάθη κατασκευής του προϊόντος.

Απαιτούµενες δεξιότητες: Ικανότητα καινοτοµίας, συνεργασίας και εργασίας 
χωρίς επίβλεψη, πολύ καλή γνώση των µαθηµατικών και των θετικών επιστηµών.

Τοµείς εργασίας: Μηχανική της Παραγωγής, Κατασκευαστική µε την υποστήριξη 
Η/Υ, Βιοµηχανίες Αεροναυπηγικής και Άµυνας, Βιοµηχανίες Βιοϊατρικής, Έρευνα 
Τηλεπικοινωνιών και Βιοµηχανική Έρευνα.

Σχεδιαστής και σχεδιάστρια Ιστοσελίδων

Οι σχεδιαστές και σχεδριάστριες ιστοσελίδων δηµιουργούν νέα «χαρακτηριστι-
κά», εργαλεία και υπηρεσίες για τον παγκόσµιο ιστό και το διαδίκτυο. Διαχειρίζονται 
το σχεδιασµό, το περιεχόµενο και την ανάπτυξη ιστοσελίδων και λειτουργιών του 
διαδικτύου, όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο, τη διαδικτυακή ροή δεδοµένων, καθώς 
και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

Αρµοδιότητες: Ανακάλυψη τρόπων για τη χρήση νέων εργαλείων, χρήση 
λογισµικού για πολυµέσα, π.χ. γραφικών, κινουµένων σχεδίων και λογισµικού 
δηµιουργίας προγραµµάτων, συντονισµός και προετοιµασία όλων των δηµιουρ-
γικών πλευρών ενός προγράµµατος, συγγραφή εγχειριδίου χρήσης και τεχνικής 
τεκµηρίωσης, καταχώρηση και δηµοσίευση ιστοσελίδων, γνώση των κανόνων επι-
χειρηµατικών συναλλαγών µέσω διαδικτύου, εγκατάσταση βάσεων δεδοµένων και 
προγραµµατισµού. 
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Απαιτούµενες δεξιότητες: Γνώση βασικών αρχών σχεδίασης, ικανότητα εργασί-
ας σε ένα σχέδιο από την αρχική ιδέα ως το τελικό έργο, ικανότητα συνεργασίας και 
εργασίας χωρίς επίβλεψη, ικανότητα επικοινωνίας και καθοδήγησης της πελατείας, 
ικανότητα προσαρµογής σε νέα δεδοµένα λόγω της συνεχούς απαίτησης του κοινού 
για το νέο υλικό, ενσωµάτωση της νέας τεχνολογίας στην ανάπτυξη του παραπάνω 
υλικού. 

Τοµείς εργασίας: Εταιρίες Σχεδιασµού Ιστοσελίδων, Διαφηµιστικές Εταιρίες και 
Εταιρίες Προώθησης Προϊόντων,Εκδοτική Βιοµηχανία, Βιοµηχανία Ηλεκτρονικών 
ΜΜΕ.

Γραφίστας και Γραφίστρια

Οι γραφίστες και οι γραφίστριες χρησιµοποιούν οπτικά µέσα για τη µεταβίβαση 
ενός µηνύµατος. Παρόλο που δεξιότητες, όπως η ζωγραφική και το σχέδιο µε το 
χέρι, χρησιµοποιούνται ακόµη, στην πλειονότητά τους χρησιµοποιούν τον υπολογι-
στή ως βασικό σχεδιαστικό εργαλείο.

Αρµοδιότητες: Δηµιουργία δισδιάστατων ή τρισδιάστατων γραφικών µε τη 
βοήθεια γραφιστικού λογισµικού, σχεδιασµός περιοδικών, εφηµερίδων, CD-ROM, 
ιστοσελίδων και άλλων πολυµέσων, δηµοσίευση γραφικών σε διάφορα µέσα. Δυ-
νατότητα ειδίκευσης σε διάφορα πεδία, όπως είναι στην τηλεόραση, τα γραφικά 
κινηµατογράφου και υπολογιστών, το σχεδιασµό εκθέσεων, τη γραφιστική βιβλίων 
και περιοδικών, τη διαφήµιση και την εικονογράφηση.

Απαιτούµενες δεξιότητες: Βασικές αρχές σχεδίασης, καλές δεξιότητες σχεδίου 
και συνδυασµού χρωµάτων, ικανότητα σχεδίασης µε το χέρι, ικανότητα επικοινωνίας 
µε πελάτες.

Τοµείς εργασίας: Διαφηµιστικά Πρακτορεία ή Πρακτορεία Προώθησης Προϊ-
όντων, Οίκοι Γραφιστικού Σχεδίου, Διαφηµιστικά Στούντιο, Καταστήµατα Λιανικής 
Πώλησης, Εκδοτική Βιοµηχανία, Βιοµηχανία Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Οίκοι Παραγωγής 
Λογισµικού, Εταιρίες Παραγωγής Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών, Εταιρίες Σχεδιασµού 
Ιστοσελίδων. 

πηγή: http://www.girlswithit.det.qld.gov.au/jobsLink.asp

Κοινωνική ανισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας

  Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποτέλεσαν, για ευνόητους λόγους, αφορµή 
για τη διενέργεια πολλών ερευνών σχετικά µε τις κοινωνικές ανισότητες των φύλων 
σε όλες τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Αυτό διαπιστώνεται από το πλήθος των δηµο-
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σιεύσεων που επικεντρώνονται σε ζητήµατα σχετικά µε τη συµµετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, την εκπροσώπησή τους σε σύγχρονα επαγγέλµατα, την ανά-
µειξή τους στους τοµείς λήψης αποφάσεων και τα επιτεύγµατά τους σε διάφορους 
επαγγελµατικούς τοµείς. Σκοπός τους είναι να απαντήσουν στο καίριο ερώτηµα, 
αν οι ευκαιρίες που έχουν οι γυναίκες να εργαστούν γενικώς και, ειδικότερα, σε 
ελκυστικές εργασίες, βελτιώθηκαν ή αν συντηρούνται οι κοινωνικές διακρίσεις µε-
ταξύ των φύλων. Τα συµπεράσµατα των µελετών καταλήγουν σε ορισµένες κοινές 
διαπιστώσεις, από τις οποίες δύο είναι οι πιο σηµαντικές. 

Πρώτον, οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και τα νέα επαγγελµατικά προφίλ 
ανασυγκροτούν τη σχέση µεταξύ φύλου και απασχόλησης (Crompon, 1999). 

Δεύτερον, διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται µε την κατάτµηση των αγορών 
εργασίας και τη συντήρηση των πατριαρχικών αντιλήψεων, ως προς τις επιλογές 
σπουδών και εργασίας και τις οικογενειακές ευθύνες των γυναικών, συντηρούν τις 
κοινωνικές ανισότητες µεταξύ των φύλων στην απασχόληση(Fenwick, 2004). Το ίδιο 
συµβαίνει και στην ελληνική κοινωνία, όπως τούτο επιβεβαιώνεται από τα ακόλουθα 
δεδοµένα:

1. Το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο του εργατικού δυναµικού αυξάνεται 
διαρκώς, αλλά η εκπροσώπηση των φύλων παραµένει άνιση. Ένας αρκετά µεγά-
λος αριθµός γυναικών εξακολουθεί να µην εργάζεται. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
ΕΣΥΕ το 2005 ο αριθµός των απασχολουµένων φθάνει τα 4,39 εκατοµµύρια και 
παρουσιάζει αύξηση 13,2% σε σύγκριση µε το 1996. Η αύξηση αυτή είναι 9,5% για 
τους άνδρες και 19,6% για τις γυναίκες. Ωστόσο, στο σύνολο των εργαζοµένων οι 
γυναίκες καλύπτουν µόνο το 38%. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, παρόλο που οι 
γυναίκες υπερέχουν στο σύνολο του πληθυσµού, το ποσοστό συµµετοχής τους στο 
εργατικό δυναµικό είναι µικρότερο των ανδρών κατά 18 ποσοστιαίες µονάδες. Στο 
ποσοστό απασχόλησης, µε βάση τον πληθυσµό ηλικίας 15 έως 64 ετών, η διαφορά 
είναι ακόµα µεγαλύτερη, φτάνει τις 24 ποσοστιαίες µονάδες.

Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανοµή των φύλων στον πληθυσµό, το εργατικό δυναµικό 
και τους απασχολούµενους
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2. Οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται σε µειονεκτική θέση στην αγορά 
εργασίας, αφού, παρά τη θεσµική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων, ο επαγγελ-
µατικός διαχωρισµός υφίσταται και εκδηλώνεται µε διάφορους τρόπους. Εκπροσω-
πούνται µε µικρά ποσοστά στα νέα και, ειδικά, στα πιο προνοµιούχα επαγγέλµατα 
που προσφέρουν υψηλές αµοιβές, γόητρο και προοπτικές καριέρας. Ασκούν συχνό-
τερα επαγγέλµατα ρουτίνας που υπαξιολογούνται και προσφέρουν χαµηλότερους 
µισθούς. Αυτό δείχνουν και τα ευρήµατα µιας έρευνας για τη µετάβαση από την 
εκπαίδευση στην αγορά εργασίας που διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, σε 7.656 
άτοµα ηλικίας 15-35 ετών που είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους µετά το 1990 
ή στην περίπτωση που συνέχιζαν τις σπουδές τους, τις είχαν διακόψει για διάστηµα 
µεγαλύτερο του ενός έτους, το β΄ τρίµηνο του έτους 2000 (ΕΣΥΕ, 2000).

Πίνακας 3: Επάγγελµα της πρώτης απασχόλησης κατά φύλο (2000)

3. Η κατανοµή των φύλων στη δοµή της απασχόλησης και την ιεραρχία των 
επαγγελµάτων είναι άνιση. Δείχνει ότι οι γυναίκες δεν έχουν καταφέρει ακόµα να 
διεισδύσουν στις παραδοσιακές θέσεις εξουσίας και σε διευθυντικές εργασίες, 
αποτελούν γενικότερα µειοψηφία στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί η υποεκπροσώπηση των γυναικών στη βουλή και στην κυβέρ-
νηση και, γενικότερα, στα πολιτικά κόµµατα, όπως φαίνεται στους πίνακες 4 και 5 
που ακολουθούν.
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Πίνακας 4: Ποσοστιαία κατανοµή ανδρών και γυναικών στο ελληνικό κοινοβούλιο 
(εκλογές 2000 και 2004)

Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανοµή ανδρών και γυναικών στην κυβέρνηση (εκλογές 
2000 και 2004)

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4 είναι ευδιάκριτη η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στη βουλή και στις δύο τελευταίες εκλογικές αναµετρήσεις. Από τα 
στοιχεία του Πίνακα 5 φαίνεται ότι οι γυναίκες που καταφέρνουν να υπερβούν 
τους φραγµούς της διάκρισης των φύλων σε αυτές δεν αξιοποιούνται από τις 
κυβερνήσεις.
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4. Η επαγγελµατική σταδιοδροµία των γυναικών, ακόµη και όταν διαθέτουν τα 
τυπικά και άτυπα προσόντα, ανακόπτεται ή εξελίσσεται µε πολύ βραδύτερους ρυθ-
µούς από αυτή των ανδρών. Τούτο επιβεβαιώνεται από τις ακόλουθες διαπιστώσεις, 
στις οποίες καταλήγουν οι σχετικές µελέτες.

α) Είναι χαµηλό το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν υψηλές θέσεις στη δι-
οικητική και την επαγγελµατική ιεραρχία και απολαµβάνουν τα προνόµια, που αυτές 
συνεπάγονται. Σπάνια κατέχουν θέσεις εργασίας µε υψηλό βαθµό ευθύνης ή  δυνα-
τότητες λήψης αποφάσεων, ενώ το αντίθετο συµβαίνει µε τους άντρες. 

β) Παρά την ποσοτική αύξηση των γυναικών στην αγορά εργασίας και την 
ποιοτική άνοδο των τυπικών τους προσόντων, δεν παρατηρείται ιδιαίτερη µε-
ταβολή στην επαγγελµατική τους εξέλιξη. Στο δηµόσιο τοµέα λίγες γυναίκες 
ανέρχονται στη διοικητική ιεραρχία. Οι άνδρες εκπροσωπούνται µε υψηλότερο 
ποσοστό στις διευθυντικές θέσεις, τις θέσεις που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, 
αυξηµένη διαθεσιµότητα χρόνου και ευθύνες, αφού η δέσµευση στους σκοπούς 
της εργασίας και της καριέρας θεωρείται για αυτούς φυσική (Mαραγκουδάκη, 
1997).

γ) Στον ακαδηµαϊκό χώρο οι γυναίκες εξακολουθούν να εξελίσσονται µε µεγάλη 
χρονική καθυστέρηση, συγκριτικά µε τους άνδρες, να βιώνουν τη σύγκρουση µεταξύ 
ακαδηµαϊκής καριέρας και οικογενειακής ζωής. 

δ) Στον ιδιωτικό τοµέα, επίσης, είναι µικρός ο αριθµός των γυναικών επιχει-
ρηµατιών και αυτών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε µεγάλες πολυεθνικές 
εταιρείες, αν και αναγνωρίζεται ότι συµπεριφέρονται καλύτερα από τους άνδρες 
εργοδότες στις γυναίκες.

5. Οι γυναίκες πλήττονται συχνότερα από την όξυνση του ανταγωνισµού για την 
ένταξη στην αγορά εργασίας, τη διόγκωση του φαινόµενου της ανεργίας και της 
υποαπασχόλησης, εποµένως και από τις συνέπειες που συνεπάγονται στην ποιότη-
τα της προσωπικής ζωής τους.

6. Οι γυναίκες δεν επωφελούνται από την αύξηση της ζήτησης για εργαζοµένους 
και εργαζόµενες σε νέα επαγγέλµατα και, ειδικά, στα έχοντα σχέση µε τις νέες τε-
χνολογίες. Η εισαγωγή της πληροφορικής σε όλους τους τοµείς της απασχόλησης 
φαίνεται ότι λειτούργησε προς όφελος των ανδρών. Οι γυναίκες που απασχολούνται 
σε συναφή επαγγέλµατα εκπροσωπούνται µε υψηλά ποσοστά σε θέσεις ρουτίνας 
και περιορισµένες προοπτικές εξέλιξης. Οι άνδρες, αντίθετα, εκπροσωπούνται µε 
υψηλά ποσοστά στις ολιγάριθµες θέσεις των εξειδικευµένων προγραµµατιστών και 
αναλυτών που έχουν αυξηµένες απαιτήσεις και προσφέρουν υψηλές αποδοχές και 
προοπτικές καριέρας. 

7. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στους περισσότερους τοµείς της επιστη-
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µονικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και αυτό είναι ένα πρόβληµα που 
έχει απασχολήσει σοβαρά τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζουν ότι 
χρειάζεται να επεκταθούν στρατηγικές άµβλυνσης της κοινωνικής ανισότητας των 
φύλων για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων. 
Το σύστηµα της επιστηµονικής αξιολόγησης παρουσιάζει ελλείψεις και αποκλειστικό 
κριτήριο για αυτή θα έπρεπε να είναι η ανάδειξη του ανθρώπινου δυναµικού και η 
επιστηµονική αριστεία, ανεξάρτητα από το φύλο. 

 Για το λόγο αυτό από το 1996 προωθείται η ενσωµάτωση της διάστασης του 
φύλου σε όλους τους τοµείς της ευρωπαϊκής πολιτικής. Τόσο το 5ο, το 6ο όσο και 
το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Ερευνητικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης δίνει έµφαση 
στη διάσταση της ισότητας των ευκαιριών για να ενισχύσει τη συµµετοχή των 
γυναικών στην ερευνητική δραστηριότητα. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τε-
χνολογίας θεωρεί την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του πληθυσµού, ανεξάρτητα 
από το φύλο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα. 
Η µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στη διαµόρφωση και την υλοποίηση των 
ερευνητικών προγραµµάτων µπορεί να επηρεάσει τις επιλογές και τις προτεραι-
ότητες στην επιστηµονική γνώση και να έχει θετικές συνέπειες στην ανάπτυξη. 
Στην προσπάθεια για µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στην επιστηµονική 
έρευνα κάνει, µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας 
(ΕΠΑν), δύο προσπάθειες, να ευαισθητοποιήσει την ελληνική επιστηµονική κοι-
νότητα και τον πολιτικό κόσµο και να προωθήσει δράσεις για να αντιµετωπισθεί 
το πρόβληµα. Οι προσπάθειες, όµως, δε φαίνεται να αποδίδουν καρπούς. Οι 
Ελληνίδες πανεπιστηµιακοί και ερευνήτριες παραµένουν σε υποδεέστερη θέση. 
Μπορεί να µεγάλωσε ο αριθµός τους, σε σύγκριση µε το παρελθόν, αλλά το φύλο 
εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στις βαθµίδες της ακαδηµαϊκής ιεραρχί-
ας και στην ανάληψη ερευνητικών προγραµµάτων. Η συντήρηση των ανισοτήτων, 
εξαιτίας ενός συνόλου παραγόντων που συνήθως δε σχετίζονται µε ακαδηµαϊκά 
κριτήρια επενεργούν αρνητικά στις προσπάθειές τους να εξελιχθούν και να πα-
ράγουν ερευνητικό έργο. 

Η ανισότητα των φύλων εκδηλώνεται σε διάφορα επίπεδα, άµεσα και έµµεσα, 
όπως και η µεροληπτική διάκριση εις βάρος των γυναικών από τους άνδρες που 
κατέχουν τις θέσεις εξουσίας. Οι γυναίκες δυσκολεύονται σε µεγαλύτερο βαθµό 
από τους άνδρες να αξιοποιήσουν τα εκπαιδευτικά τους προσόντα. Σύµφωνα µε 
τα επίσηµα στοιχεία της ΕΣΥΕ, στο σύνολο των πτυχιούχων του πανεπιστηµίου 
αλλά και των κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών το ποσοστό των ανέργων 
γυναικών είναι πολύ µεγαλύτερο των ανδρών. Το ίδιο συµβαίνει και στους κατό-
χους απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης και Δηµοτικού Σχολείου, µε εξαίρεση τις 
γυναίκες που δεν έχουν τελειώσει το Δηµοτικό Σχολείο και εργάζονται σε χαµηλού 
επιπέδου απασχολήσεις. Οι γυναίκες, επίσης, οδηγούνται συχνότερα στην ετερο-
απασχόληση, την υποαπασχόληση, µένουν για περισσότερο διάστηµα άνεργες ή 
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απασχολούνται σε επαγγέλµατα που απαιτούν ανειδίκευτο ή ελάχιστα ειδικευµένο 
προσωπικό. Στα συµπεράσµατα αυτά µας οδηγούν και τα στοιχεία που παρατίθενται 
στους πίνακες 6 και 7 και προέρχονται από την ΕΣΥΕ.

Πίνακας 6: Ανεργία (%) κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης* (β΄ τρίµηνο 2006)

Πίνακας 7: Ανεργία κατά φύλο και ηλικία (β΄ τρίµηνο 2006)

Από τα στοιχεία του Πίνακα 6 διαπιστώνεται ότι σε όλες τις κατηγορίες των 
ανέργων σε σχέση µε το επίπεδο εκπαίδευσης οι γυναίκες εκπροσωπούνται µε 
υψηλότερα ποσοστά. Το ίδιο διαπιστώνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 7, ακόµα 
και στις γυναίκες µικρότερης ηλικίας, στις οποίες θα ήταν αναµενόµενη κάποια 
πρόοδος.

Υπάρχει πληθώρα δεδοµένων που δείχνουν ότι οι γυναίκες δεν έχουν πετύχει 

                     Επίπεδο εκπαίδευσης                              Άρρενες                 Θήλεις           Σύνολο

                         Ηλικία                                 Άρρενες                     Θήλεις                    Σύνολο
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ακόµα να υπερβούν τους παραδοσιακούς φραγµούς του φύλου. Αντιµετωπίζουν 
µεγαλύτερα εµπόδια από τους άνδρες τόσο στην εξεύρεση εργασίας όσο και στην 
επαγγελµατική εξέλιξη, τα οποία συντηρούν τη µειονεκτική τους θέση και λειτουρ-
γούν εις βάρος της προσωπικής τους ευηµερίας και προόδου. Δεν επωφελούνται 
από τις ευκαιρίες και τη ζήτηση που παρουσιάζουν τα νέα επαγγέλµατα που σχετίζο-
νται κυρίως µε τις τεχνολογίες. Έρευνες στις ευρωπαϊκές χώρες µαρτυρούν ότι το 
χάσµα µεταξύ των φύλων ως προς την απασχόληση στους τοµείς των νέων τεχνολο-
γιών είναι µεγάλο και δηµιουργεί νέες µορφές ανισοτήτων που έχουν σοβαρότερες 
από το παρελθόν συνέπειες στη ζωή και την πρόοδο των γυναικών (Vendramin και 
άλλοι, 2002). Τα δεδοµένα αυτά παρέχουν ενδείξεις ότι συντηρείται η διάκριση 
µεταξύ «γυναικείων» και «ανδρικών» επαγγελµάτων. Οι γυναίκες παραµένουν 
εγκλωβισµένες σε «γυναικείες» εργασίες και είναι λίγες αυτές που διεισδύουν στις 
προνοµιούχες εργασίες της ανδρικής κυριαρχίας. Η πλειονότητα πλήττεται από τη 
διάκριση των φύλων και βιώνει σε µεγαλύτερο ενδεχοµένως βαθµό από το παρελθόν 
την εµπειρία του κοινωνικού αποκλεισµού.

Τα αίτια της κοινωνικής ανισότητας των φύλων

Τα προαναφερθέντα δεδοµένα που επιβεβαιώνουν τη συντήρηση των κοινωνι-
κών ανισοτήτων µεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας έχουν µεγαλύτερη σηµασί-
α, αν ληφθεί υπόψη ότι από τη δεκαετία του ‘70 µέχρι σήµερα έχει εκδοθεί πληθώρα 
νόµων που κατοχυρώνουν την ισότητα στην εκπαίδευση και στην απασχόληση. Μαρ-
τυρούν ότι η θεσµική κατοχύρωση της ισότητας για τη συµµετοχή των γυναικών στα 
επαγγέλµατα που παραδοσιακά θεωρούνταν «ανδρικά» ή στα νέα και προνοµιούχα, 
όπως και στους τοµείς της έρευνας και της επιστήµης, καταστρατηγείται στην πρά-
ξη. Η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ορισµένα επαγγέλµατα και γενικότερα, η 
µειονεκτική θέση τους στην αγορά εργασίας οφείλονται σε οικονοµικούς, κοινωνι-
κούς, ιδεολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Οι σηµαντικότεροι από αυτούς, 
σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες, είναι οι εξής:

1. Εξακολουθούν να επιβιώνουν και να αναπαράγονται οι πατριαρχικές αντι-
λήψεις, σύµφωνα µε τις οποίες υπάρχουν βιολογικές διαφορές µεταξύ των φύλων 
που προσδιορίζουν ικανότητες και τις δεξιότητες αντρών και γυναικών εποµένως 
και τους ρόλους τους. Οι αντιλήψεις αυτές σχετίζονται µε την κατεστηµένη 
νοοτροπία της κοινωνίας και συντελούν στη νοµιµοποίηση του καταµερισµού 
εργασίας κατά φύλο, εξαιτίας του διαχωρισµού της κοινωνίας σε δύο σφαίρες: 
την ιδιωτική σφαίρα της οικογένειας, στην οποία η ευθύνη βαρύνει τις γυναίκες 
και τη δηµόσια σφαίρα της οικονοµίας και της πολιτικής, στην οποία κυριαρχούν 
οι άνδρες.
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2. Η σύγκρουση των επαγγελµατικών ευθυνών µε τις οικογενειακές, την οποία 
εξακολουθούν να βιώνουν οι γυναίκες. Επειδή µάλιστα οι οικογενειακές ευθύνες 
πολλαπλασιάζονται µετά τη γέννηση των παιδιών, οι γυναίκες ωθούνται συχνά στην 
αναζήτηση κάποιας µισθωτής εργασίας ρουτίνας στους κλάδους των υπηρεσιών του 
δηµοσίου τοµέα. Αποφεύγουν απασχολήσεις που έχουν ρίσκο, απαιτούν πολλές 
ώρες δουλειάς και έχουν προοπτικές, µε αποτέλεσµα να παραµένουν προνόµιο 
των ανδρών.

3. Η διάκριση µεταξύ «γυναικείων» και «ανδρικών» επαγγελµάτων, η οποία 
διατηρείται και διαφοροποιεί τις θέσεις εργασίας, ως προς τις αµοιβές και τις 
προοπτικές καριέρας. Ενισχύει τις διαδικασίες κοινωνικής κατασκευής των φύλων 
που γίνεται µε βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις ικανότητες και τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή άσκηση των επαγγελµάτων (Webster, 
2005).

4. Οι γυναίκες δεν µπορούν να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους και να ανέλθουν 
στις υψηλότερες βαθµίδες της επαγγελµατικής ιεραρχίας, γιατί εγκλωβίζονται από 
τις πατριαρχικές αντιλήψεις και τις κοινωνικές πιέσεις που αποτελούν όργανα της 
ανδρικής εξουσίας. Η επιβίωση των πατριαρχικών αντιλήψεων και των κοινωνικών 
πιέσεων έχουν ως συνέπεια τα κορίτσια να έχουν διαφορετικές από τα αγόρια αντι-
λήψεις για την επαγγελµατική σταδιοδροµία. Επιλέγουν µορφές εκπαίδευσης και 
επιστηµονικούς κλάδους που εντάσσονται στις θεωρητικές επιστήµες και υποεκ-
προσωπούνται στα αντίστοιχα των θετικών επιστηµών (Σιάνου - Κύργιου, 2006). Οι 
επιλογές συντηρούν το χάσµα στις ικανότητες και στις δεξιότητες, στα τυπικά και τα 
άτυπα προσόντα µεταξύ των φύλων και ερµηνεύουν τη χαµηλή εκπροσώπησή τους 
στα νέα επαγγέλµατα που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη ζήτηση και προσφέρουν τα 
µεγαλύτερα οφέλη (Ahuja, 2002). 

Εκπαίδευση και κοινωνική ανισότητα των φύλων

Υπάρχουν πολλές µελέτες που τεκµηριώνουν τη συµβολή της εκπαίδευσης στην 
αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας των φύλων, µέσα από άµεσες ή έµµεσες 
µορφές διάκρισης. Οι άµεσες µορφές διάκρισης εξαρτώνται από την εκπαιδευτική 
πολιτική και σε τυπικό επίπεδο έχουν καταργηθεί, αφού η πρόσβαση των γυναι-
κών σε όλες τις µορφές και τα επίπεδα εκπαίδευσης είναι ανοιχτή και ελεύθερη. 
Εξαρτώνται, επίσης, από τις πρακτικές των εκπαιδευτικών που αναπαράγουν τις 
παραδοσιακές αντιλήψεις για τη διάκριση των φύλων και, τουλάχιστον τυπικά, δεν 
υπάρχουν. Οι έµµεσες µορφές διάκρισης εξακολουθούν όµως να υφίστανται και 
ενεργοποιούνται κυρίως µε τις επιλογές των µαθητών και των µαθητριών κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής τους διαδροµής (Foster, Comm και Hammersley, 1996). 
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Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι οι διαφορές µεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση 
έχουν ποιοτικό παρά ποσοτικό, χαρακτήρα. Σχετίζονται δηλαδή µε τα αντικείµενα 
των σπουδών, παρά µε τη συµµετοχή στις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος 
(Μαραγκουδάκη, 2002).

Πιο συγκεκριµένα έρευνες δείχνουν ότι η ελεύθερη επιλογή που υπόσχεται 
η εκπαίδευση για όλους και όλες, ανεξαρτήτως φύλου και κοινωνικής τάξης, 
είναι µύθος που νοµιµοποιεί τις κοινωνικές ανισότητες. Οι µαθήτριες εξακο-
λουθούν να αποφασίζουν για τις επιλογές τους µε κριτήρια, τα οποία δείχνουν 
ότι είναι επηρεασµένες από τις παραδοσιακές αντιλήψεις και τα ιδεολογήµατα 
που συντηρούν τα στερεότυπα των φύλων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρου-
σιάζονται, για παράδειγµα, οι κατανοµές των φοιτητών κατά φύλο σε σχολές 
και τµήµατα Πληροφορικής των ΑΕΙ και ΤΕΙ το ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002, οι 
οποίες δείχνουν τη σαφή υπεροχή των αγοριών σε έναν επιστηµονικό κλάδο που 
οδηγεί σε νέα επαγγέλµατα.

Πίνακας 8 : Κατανοµή των φοιτητών και φοιτητριών της πληροφορικής κατά φύλο 
(2001-2002)

Οι εκπαιδευτικές επιλογές των κοριτσιών καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την ανά-
πτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους, εποµένως και το µελλοντικό επαγ-
γελµατικό τους προφίλ. Τις οδηγούν σε σπουδές που παρέχουν πτυχία µε χαµηλή 
ζήτηση στην αγορά εργασίας και συντηρούν τις ήδη υπάρχουσες διακρίσεις. Δεί-
χνουν ότι οι εµπειρίες και οι προσδοκίες των µαθητών και των µαθητριών διαφέρουν 
ανάλογα µε το φύλο, επιβιώνουν διάφοροι περιορισµοί στις επιλογές των κοριτσιών, 
οι οποίοι πηγάζουν από το διαχωρισµό των επαγγελµάτων και τις παραδοσιακές 
αντιλήψεις, παρά την πρόοδο ως προς τα συνολικά ποσοστά συµµετοχής τους στις 
τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί τεκµηριώνεται 
από τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 2001. Σύµφωνα µε αυτά, 
το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών έχει βελτιωθεί σε 
µεγάλο βαθµό τις τελευταίες δεκαετίες. Το 81% του συνόλου των γυναικών που δε 
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γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση αντιπροσωπεύεται από τις γυναίκες ηλικίας άνω των 
60 ετών, ενώ µόλις µια δεκαετία αργότερα, στην οµάδα των γυναικών 50-59 ετών, 
µειώνεται θεαµατικά στο 7%, ακολουθώντας µια καθοδική πορεία στις επόµενες 
γενιές και φθάνει τελικά στο 2% για την ηλικιακή οµάδα από 20 έως 29 ετών.

Αύξηση παρουσιάζει και η συµµετοχή των γυναικών στη µεταϋποχρεωτική 
εκπαίδευση. Το ποσοστό των αποφοίτων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 
αυτών που κατέχουν δίπλωµα ή πτυχίο µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι 
53% και 56% στο σύνολο των αντρών και των γυναικών αντίστοιχα. Οι γυναίκες 
είναι συχνότερα απόφοιτες της γενικής εκπαίδευσης, ενώ οι άντρες πτυχιούχοι 
της τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, σε ποσοστά 69% και 86% αντίστοιχα. 
Από τη σύγκριση των στοιχείων για τους αποφοίτους της δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης κατά ηλικιακές οµάδες, διαπιστώνεται ότι στην ηλικιακή οµάδα από 20 έως 
29 καλύπτουν το 28%, έναντι του 23% την προηγούµενη δεκαετία. Είναι, επίσης, 
εντυπωσιακή η αύξηση των γυναικών που συνεχίζουν τις σπουδές τους στην Τρι-
τοβάθµια Εκπαίδευση. Στις γυναίκες που εντάσσονται στην ηλικιακή οµάδα από 20 
έως 29 ετών το ποσοστό είναι 50%, ενώ µειώνεται στο 23% για την ηλικιακή οµάδα 
από 30 έως 39, στο 15% για την ηλικιακή οµάδα από 40 έως 49 και φθάνει στο 4% 
για τις γυναίκες άνω των 60 ετών. 

Διάγραµµα 6: Ποσοστιαία κατανοµή των φύλων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
(ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006)
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Τα τελευταία χρόνια το ποσοστό γυναικών που συνεχίζει τις σπουδές στα ΑΕΙ 
και τα ΤΕΙ υπερέχει από το αντίστοιχο των ανδρών. Στο σύνολο των γυναικών πτυχι-
ούχων ΤΕΙ και ΑΕΙ τα ποσοστά είναι 32% και 24% στην ηλικιακή οµάδα από 20 έως 
29 ετών, ενώ των ανδρών 24% και 16%. Στην ηλικιακή οµάδα από 30 έως 39 ετών 
τα ποσοστά των γυναικών πτυχιούχων ΤΕΙ και ΑΕΙ είναι 36% και 34% αντίστοιχα, ενώ 
των ανδρών 31% και 26% αντίστοιχα. Στην ηλικιακή οµάδα όµως από 40 έως 49 
ετών το ποσοστό των γυναικών πτυχιούχων των ΤΕΙ και ΑΕΙ είναι 19% και 23%, ενώ 
των ανδρών µεγαλύτερο, 23% και 24%. Οι διαφορές µεταξύ των φύλων στις ηλικίες 
άνω των 50 ετών είναι ακόµη µεγαλύτερες και δείχνουν ότι στις πρώτες δεκαετίες 
της µεταπολεµικής περιόδου οι γυναίκες αποτελούσαν µια µειοψηφία στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση. Μια σαφή εικόνα της εξέλιξης αυτής µας προσφέρει το Διάγραµµα 6, 
στο οποίο παρουσιάζεται η κατανοµή των φύλων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά το ακαδηµαϊκό 
έτος 2005-2006.

Φαίνεται δηλαδή ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
είναι µεγαλύτερη από των ανδρών. Υπάρχει δηλαδή, σηµαντική βελτίωση ως προς τη 
συµµετοχή των γυναικών στις ανώτερες βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος, 
αφού υπερτερούν στη δευτεροβάθµια και τη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση, ειδικά, το ποσοστό των ανδρών πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι 
σχεδόν όµοιο µε των γυναικών, 53% και 55% αντίστοιχα.

 Δε συµβαίνει το ίδιο το ίδιο µε όσους και όσες κατέχουν µεταπτυχιακό δίπλωµα 
σπουδών σε επίπεδο Master.

Παρά την πρόοδο οι γυναίκες εξακολουθούν να υστερούν έναντι των ανδρών 
που εκπροσωπούν το 62% του συνόλου. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους κατόχους 
διδακτορικού διπλώµατος που οι άνδρες καλύπτουν το 71%.

Πίνακας 9: Κατανοµή των πτυχιούχων κατόχων ΜΔΕ και ΔΔ ανάλογα µε το φύλο 
(ακαδ. έτος 2001-2002)

                                                        Απόλυτοι αριθµοί                            Ποσοστά
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Συµπέρασµα 

Οι κοινωνικές ανισότητες των φύλων έχουν µειωθεί στην εκπαίδευση µε ποσοτι-
κούς, όχι όµως και µε ποιοτικούς όρους. Εξακολουθούν να συντηρούνται σε µεγάλο 
βαθµό στην αγορά εργασίας και, συνεπώς, να καθορίζουν την ποιότητα και τις ευκαι-
ρίες της ζωής των ανδρών και των γυναικών. Τα µέτρα που λαµβάνονται, εποµένως, 
δεν είναι επαρκή. Εφόσον οι διακρίσεις έχουν ποιοτικά κυρίως χαρακτηριστικά, αυτό 
που έχει µείζονα σηµασία είναι η υπέρβαση των παραδοσιακών αντιλήψεων και των 
πατριαρχικών αξιών. Από αυτή την άποψη, έχει µεγάλη σηµασία η παρέµβαση του 
σχολείου και ειδικά η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, ώστε:

α) Να αναπτύξουν δραστηριότητες, µε στόχο τον περιορισµό των έµµεσων 
µορφών διάκρισης και την ισότιµη αντιµετώπιση των αγοριών και των κοριτσιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

β) Να ενθαρρύνουν τα κορίτσια, ώστε να αποφασίζουν για τις επιλογές των 
σπουδών τους χωρίς να επηρεάζονται από τις πατριαρχικές αντιλήψεις, τα παρωχη-
µένα ιδεολογήµατα περί των βιολογικών διαφορών και της σύγκρουσης των ρόλων 
στην οικογένεια και την εργασία1.

γ) Να ενηµερώνουν τους µαθητές και τις µαθήτριες για τις συνθήκες που επι-
κρατούν στην αγορά εργασίας, για τα νέα επαγγέλµατα και τα νέα επαγγελµατικά 
προφίλ.

δ) Να προσεγγίζουν κριτικά το περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων και των 
αναλυτικών προγραµµάτων, όταν εντοπίζονται στοιχεία και αναφορές που συντηρούν 
τις στερεότυπες αντιλήψεις για τα φύλα2.

ε) Να αποµυθοποιούν τις στερεότυπες αντιλήψεις µε αντιπροσωπευτικά παρα-
δείγµατα γυναικών που διαπρέπουν στο δηµόσιο βίο, την επιστήµη και τις τέχνες3.

στ) Να συζητούν µε τους γονείς των µαθητριών που παραµένουν προσκολληµέ-
νοι στα παραδοσιακά στερεότυπα και τις αποθαρρύνουν να επιλέγουν σπουδές που 
οδηγούν στα λεγόµενα «ανδρικά» και τα νέα επαγγέλµατα, τα οποία προσφέρουν 
καλύτερες συνθήκες εργασίας, ικανοποιητικές αµοιβές και προοπτικές καριέρας. 

1. Βλέπε «Ασκήσεις Ευαισθητοποίησης» στο δεύτερο µέρος του παρόντος βιβλίου.
2. Βλέπε τα βιβλία «Υποστηρικτικό Διδακτικό Υλικό για τα Σχολικά Εγχειρίδια...».
3. Στην ιστοσελίδα και τα CD-Rom του προγράµµατος αναφέρονται παραδείγµατα γυναικών 

που έχουν διαπρέψει στις επιστήµες, τις τέχνες, την πολιτική και τη δηµόσια ζωή.
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2. Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας
    στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

Μαρία Στρατηγάκη
Επίκουρη καθηγήτρια, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου, Τµήµα Κοινω-
νικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήµιο

Στη µελέτη αυτή παρουσιάζονται οι κυριότερες πολιτικές για την ισότητα των φύ-
λων στην αγορά εργασίας που αναπτύχθηκαν µέχρι σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ε.Ε.) και στην Ελλάδα. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται συνοπτικά οι ευρωπαϊκές 
πολιτικές στον τοµέα αυτό και επισηµαίνεται η επίδρασή τους στην ανάπτυξη των 
αντίστοιχων εθνικών πολιτικών. Το δεύτερο µέρος επικεντρώνεται στην Ελλάδα και 
αναλύει το νοµοθετικό πλαίσιο της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας, τους 
βασικούς θεσµικούς µηχανισµούς εφαρµογής, καθώς επίσης και τα συγκεκριµένα 
µέτρα πολιτικής που εντάχθηκαν στο Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ΄ Κ.Π.Σ.) 
(2000-2006). Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα σχετικά µέτρα που περιλαµβάνει το 
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.  

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας

Οι πολιτικές της Ε.Ε. για την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας διαµορφώ-
θηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια της µακράς πορείας της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 
από τη Συνθήκη της Ρώµης (1957) µέχρι σήµερα. Στο διάστηµα αυτό οι πολιτικές 
εξελίχθηκαν και άλλαξαν προσανατολισµό και στόχους ανταποκρινόµενες περισσό-
τερο στις εκάστοτε κύριες οικονοµικές και πολιτικές προτεραιότητες της Ε.Ε. Στο 
τµήµα αυτό της µελέτης παρουσιάζονται συνοπτικά, οι τρεις βασικοί στόχοι των πο-
λιτικών: (α) η νοµική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις, 
(β) η προώθηση της ισότητας µε την ανάπτυξη θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών 
και ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών και (γ) η ένταξη της ισότητας στις 
πολιτικές απασχόλησης (gender mainstreaming).



34 35

Η νοµική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις

Το άρθρο 119 της Συνθήκης της Ρώµης θέσπισε την αρχή της ισότητας των 
αµοιβών των εργαζοµένων ανδρών και γυναικών εγκαινιάζοντας µε αυτό τον τρόπο 
τις πολιτικές ισότητας των φύλων της, τότε, Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας 
(Ε.Ο.Κ.). Παρόλο που ο πρωταρχικός σκοπός της Συνθήκης ήταν περισσότερο η 
µείωση του οικονοµικού ανταγωνισµού ανάµεσα στα αρχικά έξι Κράτη Μέλη παρά η 
ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας, το άρθρο 119 αποτέλεσε τη βάση για την 
υιοθέτηση των πέντε Ευρωπαϊκών Οδηγιών που κατοχύρωναν νοµικά την ισότητα 
στις εργασιακές σχέσεις4. Ισχυρή πολιτική ώθηση για την υιοθέτηση των Οδηγιών 
έδωσε η ανάπτυξη των κοινωνικών κινηµάτων στην Ευρώπη µετά το 1968 και, ειδικό-
τερα, του γυναικείου κινήµατος που ανέδειξε την ισότητα των φύλων σε επιτακτικό 
στόχο των δηµόσιων πολιτικών.

Οι Οδηγίες κάλυψαν ένα µεγάλο φάσµα των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, 
όπως ήταν αυτές στην αµοιβή, την πρόσβαση στην απασχόληση, την κατάρτιση και 
την κοινωνική ασφάλιση. Για την παρακολούθηση της εφαρµογής των Οδηγιών στα 
κράτη µέλη συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακρατική οµάδα νοµικών 
εµπειρογνωµόνων. Στο πλαίσιο των εργασιών της πραγµατοποιήθηκαν µελέτες, 
εκδόθηκαν νοµικά εγχειρίδια και αναλύθηκαν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικα-
στηρίου ως προς τις επιπτώσεις των Οδηγιών στα κράτη µέλη. Οι πιο σηµαντικές 
«ελλείψεις» των πρώτων πέντε Ευρωπαϊκών Οδηγιών ήταν αφενός η µη θεσµική 
κατοχύρωση των «θετικών δράσεων» υπέρ των γυναικών ως προσωρινού µέτρου 
αντιµετώπισης των ιστορικά συσσωρευµένων ανισοτήτων και αφετέρου η απουσία 
νοµικής ρύθµισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας5. 

Όµως, το θετικό κλίµα της δεκαετίας του 1970 για την ισότητα των φύλων και 
γενικότερα, η τότε προοπτική ανάπτυξης της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, 
ως στοιχείου «εµβάθυνσης» της Ένωσης, διεκόπη στις αρχές της δεκαετίας του 
1990. Η αλλαγή του προσανατολισµού επιβλήθηκε από τις οικονοµικές προτεραι-
ότητες της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ), καθώς επίσης, και από 
τις νέες πολιτικές προτεραιότητες της «διεύρυνσης» προς ανατολάς που ακολού-
θησαν την κατάρρευση των οικονοµικών συστηµάτων του υπαρκτού σοσιαλισµού. 
Την περίοδο αυτή η υιοθέτηση Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο τοµέα των εργασιακών 
σχέσεων έγινε κυρίως µε τη διαδικασία που προέβλεπε το Κοινωνικό Πρωτόκολ-
λο που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη το 1992. Σύµφωνα µε αυτό, πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην υιοθέτηση Οδηγιών για εργασιακά θέµατα έπαιζαν πλέον οι κοινωνικοί 
εταίροι (συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτικές ενώσεις) και 

4. 75/117, 76/207, 79/7, 86/378 και 86/613. Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες είναι «Νόµος –Πλαίσιο» 
µε τον οποίο πρέπει να εναρµονισθεί το Δίκαιο των κρατών µελών της Ε.Ε.  

5. Ας σηµειωθεί ότι µόλις το 2002 µε την Οδηγία 2002/73 αντιµετωπίσθηκε η σεξουαλική 
παρενόχληση ως µορφή διάκρισης σε βάρος του φύλου στην αγορά εργασίας. 
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όχι οι εθνικές κυβερνήσεις. Αποτέλεσµα της αλλαγής αυτής ήταν να υιοθετούνται 
ευκολότερα Οδηγίες, αλλά αυτές να περιλαµβάνουν χαµηλότερα επίπεδα προστα-
σίας των εργαζοµένων. Για παράδειγµα, δύο Οδηγίες που εκκρεµούσαν για χρόνια, 
η Οδηγία για το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω 
φύλου (97/80/ΕΚ) και η Οδηγία για τη γονική άδεια (96/34/ΕΚ) υιοθετήθηκαν τελικά 
αλλά προσφέροντας, όµως, πολύ µικρότερη κάλυψη στις γυναίκες εργαζόµενες 
από ό,τι προβλεπόταν αρχικά. Η Οδηγία για τη γονική άδεια προκάλεσε ελάχιστες 
βελτιώσεις στο ισχύον καθεστώς στην Ελλάδα, όπως για παράδειγµα την επέκταση 
των δικαιούχων γονικής άδειας στους εργαζόµενους σε µικρότερες επιχειρήσεις και 
στους εργαζόµενους πατέρες.

Η τελευταία Οδηγία για την ισότητα των φύλων (2004/113) αναφέρεται στην 
ισότητα στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αυτών και απο-
τελεί τοµή στο ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο της ισότητας, αφού επεκτείνει το πεδίο 
εφαρµογής πέραν της αγοράς εργασίας. Αυτό έγινε δυνατόν χάριν στη νοµική βάση 
που πρόσφερε το Άρθρο 13 της Συνθήκης της Ε.Ε. σχετικά µε την καταπολέµηση 
των διακρίσεων σε όλους τους τοµείς και όχι µόνο στην αγορά εργασίας 6. 

Θετικές δράσεις - Προγράµµατα δράσης για την ισότητα των φύλων

Διαπιστώνοντας τα όρια της επίδρασης της νοµοθεσίας στην άρση των ανισοτή-
των στην αγορά εργασίας στην πράξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναπτύξει 
εξειδικευµένες δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Για το λόγο 
αυτό σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν κατά το διάστηµα 1982-2005 πέντε συνε-
χόµενα µεσοπρόθεσµα κοινοτικά προγράµµατα δράσης για ίσες ευκαιρίες µεταξύ 
ανδρών και γυναικών7. Στόχος των προγραµµάτων ήταν να προωθήσουν ενεργά την 
ισότητα, αρχικά στην απασχόληση, η οποία αποτελούσε το προσφορότερο πεδίο 
παρέµβασης της Ε.Ε. λόγω του έντονα οικονοµικού του χαρακτήρα. Μετά το 1991, 
οι τοµείς εφαρµογής των Προγραµµάτων επεκτάθηκαν πέραν της απασχόλησης βά-
ζοντας ευρύτερους στόχους όπως ήταν, για παράδειγµα, η αύξηση της συµµετοχής 
των γυναικών στα κέντρα οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτικών αποφάσεων. Οι 
πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, όπως διατυπώθηκαν στα 
µεσοπρόθεσµα προγράµµατα περιστράφηκαν γύρω από δύο ανεξάρτητους, αλλά 
συµπληρωµατικούς, άξονες: α)τη µείωση του κατά φύλο επαγγελµατικού διαχωρι-

6. «Το Συµβούλιο… µπορεί να αναλάβει κατάλληλη δράση για την καταπολέµηση των διακρίσε-
ων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού». 

7. Τα προγράµµατα αυτά δεν ανανεώθηκαν µετά το 2006. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ισό-
τητα των φύλων διατυπώθηκε µε την µορφή ενός Οδικού Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων 
(2006-2010).  
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σµού της αγοράς εργασίας και β) τη διευκόλυνση του συνδυασµού οικογενειακής 
και εργασιακής ζωής.

Κατά φύλο επαγγελµατικός διαχωρισµός της αγοράς εργασίας

  Ο κατά φύλο επαγγελµατικός διαχωρισµός της αγοράς εργασίας αναγνωρί-
σθηκε ως το µεγαλύτερο εµπόδιο για την επίτευξη της ισότητας αµοιβών και της 
ισότητας στην πρόσβαση και την επαγγελµατική εξέλιξη. Για τον περιορισµό αυτού 
του φαινοµένου θεωρήθηκαν χρήσιµα τα µέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδιαί-
τερα στις νέες τεχνολογίες, η ανάπτυξη θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών στις 
επιχειρήσεις, η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, η αναγνώριση της 
οικονοµικής αξίας της εργασίας των γυναικών καθώς επίσης και η αξιοποίηση της 
κοινωνίας της πληροφορίας για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών.

  Σε όλους αυτούς τους τοµείς, τα µεσοπρόθεσµα προγράµµατα υποστήριξαν 
µεγάλο φάσµα δράσεων όπως την εκπόνηση διακρατικών µελετών, την παρακολού-
θηση των εθνικών πολιτικών, καθώς και την υλοποίηση παραδειγµατικών διακρα-
τικών σχεδίων δράσης (συνέδρια, ηµερίδες και σεµινάρια και άλλες εκδηλώσεις 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για την αναγκαιότητα της ισότητας στην αγορά 
εργασίας). Στόχος των κοινοτικών προγραµµάτων ήταν, παράλληλα, και η διάχυση 
της πολιτικής της Ε.Ε. στα κράτη µέλη στους οικονοµικούς φορείς, κοινωνικούς 
εταίρους και στις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Στο πλαίσιο των προγραµµάτων 
αναπτύχθηκαν, επίσης, µέτρα ενίσχυσης µεµονωµένων γυναικών, όπως των νέων 
γυναικών επιχειρηµατιών. Υποστηρίχθηκαν τέλος, ευρωπαϊκά δίκτυα και συνεργασί-
ες που προώθησαν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών ανάµεσα σε 
εθνικούς αρµόδιους φορείς. Η τεχνογνωσία περιέλαβε και µεθόδους και προσεγγί-
σεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες των γυναικών, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας και η ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

 

Συνδυασµός οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής

Ο στόχος του συνδυασµού οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής εισήγαγε 
στην ευρωπαϊκή πολιτική τη σηµασία αφενός του άνισου καταµερισµού κατά φύλο 
της µη αµειβόµενης εργασίας µέσα στην οικογένεια (φροντίδα, οικιακές εργασίες) 
και αφετέρου της έλλειψης κοινωνικών υποδοµών για τη φροντίδα των παιδιών και 
άλλων εξαρτηµένων µελών της οικογένειας. Υπό τον όρο «µέτρα συµφιλίωσης 
εργασίας και οικογένειας» η Ε.Ε. χρηµατοδότησε σειρά δράσεων µε στόχο την 
διευκόλυνση του συνδυασµού επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων 
και των δύο φύλων. Αρχικός στόχος ήταν να περιορισθεί η άνιση συµµετοχή των 
γυναικών και ανδρών στην οικιακή εργασία και την φροντίδα των παιδιών και να 
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ενθαρρυνθεί η ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας µε όρους ισότιµους µε 
αυτούς των ανδρών. 

Για την προώθηση του στόχου αυτού υποστηρίχθηκαν ενέργειες που προωθού-
σαν την δηµιουργία δοµών φροντίδας των παιδιών, ηλικιωµένων, ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες κλπ, την ενθάρρυνση της συµµετοχής των ανδρών στην φροντίδα των παι-
διών, καθώς επίσης και την ενίσχυση του θεσµού των γονικών αδειών και των άλλων 
σχετικών ρυθµίσεων του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων γονέων. Το 1992 η 
Σύσταση του Συµβουλίου για τη φύλαξη των παιδιών8 αποτέλεσε την πρώτη κοινοτική 
πράξη που καθιέρωσε την «επέκταση» της αρµοδιότητας της Ε.Ε. από το (δηµόσιο) 
χώρο της αγοράς εργασίας στον (ιδιωτικό) χώρο της οικογένειας. 

Στο τέλος της δεκαετίας 1990, υπό τον περιορισµό του κοινωνικών δαπανών 
και την επιζητούµενη από τις επιχειρήσεις ευελιξία στην αγορά εργασίας τα µέτρα 
«συµφιλίωσης εργασίας και οικογένειας» αναδείχθηκαν σε κεντρικά ζητήµατα των 
πολιτικών απασχόλησης. Η Ε.Ε. στην προσπάθεια αύξησης της απασχόλησης των 
γυναικών και µείωσης του έµµεσου κόστους εργασίας επικέντρωσε τις πολιτικές 
στη ρύθµιση του χρόνου εργασίας (µερική απασχόληση, µεγάλες γονικές άδειες, 
ελαστικά ωράρια κλπ) σε βάρος της ανάπτυξης των κοινωνικών υποδοµών φρο-
ντίδας. Τα µέτρα ρύθµισης του χρόνου εργασίας, εκ των πραγµάτων, και παρά 
τις συχνά αντίθετες πολιτικές διακηρύξεις, απευθύνονται και αφορούν κυρίως τις 
γυναίκες οι οποίες κάνουν και τη µεγαλύτερη χρήση. Η κατάσταση αυτή έχει συχνά, 
αρνητικά αποτελέσµατα για την ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας, εφόσον 
διατηρεί (και ίσως οξύνει) τον επαγγελµατικό διαχωρισµό κατά φύλο, τον οποίον θα 
έπρεπε να επιχειρεί να αµβλύνει9.

Η ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές απασχόλησης

  Ο στόχος αυτός αποτελεί µέρος της ευρύτερης κοινοτικής πολιτικής «ένταξης 
της ισότητας σε όλες τις πολιτικές»10, που περιλαµβάνεται στη Συνθήκη για την Ε.Ε. 
Συγκεκριµένα, το Άρθρο 3, παρ. 2, ορίζει: «Σε όλες τις δραστηριότητες (κοινοτικές 
δράσεις) …η Κοινότητα επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η 
ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών». Η στρατηγική της ένταξης µαζί µε το εργα-
λείο των θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών συγκροτούν τον κορµό των πολιτικών 
για την ισότητα των φύλων στην Ε.Ε.

8. 92/241/ΕΟΚ - ΕΕ L 123, 8.5.1992. 
9. Για ανάλυση των εξελίξεων των ευρωπαϊκών πολιτικών σχετικά µε τη συµφιλίωση από 

πολιτικές «ισότητας» σε πολιτικές «ευελιξίας» βλέπε Stratigaki, 2004. 
10. Άλλοι όροι που έχουν χρησιµοποιηθεί στη µετάφραση του αγγλικού όρου «gender 

mainstreaming» είναι η «ενσωµάτωση», «εγχάραξη» ή «διάχυση» της ισότητας σε όλες 
τις πολιτικές.  
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Τη δεκαετία του 1990, οι προτεραιότητες επιτάχυνσης της ΟΝΕ και ενδυνάµω-
σης της θέση της στη διεθνή οικονοµία έφεραν στο επίκεντρο των συζητήσεων των 
συζητήσεων το πρόβληµα του χαµηλού δείκτη απασχόλησης της Ε.Ε. (σε σχέση µε 
τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία) και ιδιαίτερα του δείκτη απασχόλησης των γυναικών. Το 
ενδιαφέρον των ερευνών στράφηκε, κατά συνέπεια, στο ρόλο της έµφυλης συγκρό-
τησης της αγοράς εργασίας, έκφραση της οποίας είναι το χάσµα των αµοιβών, η 
αρνητική επίδραση των παιδιών στην απασχόληση των γυναικών, καθώς και ο κά-
θετος και οριζόντιος επαγγελµατικός διαχωρισµός. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε 
η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) µε απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου (1997) που υπογράµµισε τη σηµασία που έδινε η Ε.Ε. στο ζήτηµα της 
αύξησης της απασχόλησης. Η ΕΣΑ υλοποίησε την ανάγκη σύγκλισης των κρατών µε-
λών στον τοµέα της απασχόλησης µε κοινά αποδεκτές κατευθυντήριες γραµµές που 
ελέγχονται και επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από την Ε.Ε. Οι πρώ-
τες κατευθυντήριες γραµµές περιστράφηκαν γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες: 
α) τη βελτίωση της απασχολησιµότητας (ικανότητας επαγγελµατικής ένταξης), β) 
την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, γ) την ενθάρρυνση της προσαρµοστι-
κότητας των επιχειρήσεων και δ) την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών µεταξύ 
ανδρών και γυναικών. Ο κατευθυντήριες γραµµές του τέταρτου άξονα στόχευαν: 
α) στη µείωση του ανοίγµατος της ψαλίδας ανάµεσα στα φύλα όσον αφορά τους δεί-
κτες ανεργίας και αµοιβών, β) στην καλύτερη συµφιλίωση εργασίας και οικογένειας, 
γ) στη διευκόλυνση της επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και δ) στην 
ένταξη της ισότητας στους άλλους άξονες της ΕΣΑ. 

Οι προδιαγραφές της ΕΣΑ συµπληρώθηκαν και ενισχύθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµ-
βούλιο στη Λισσαβόνα (2000), όπου ετέθη ένας νέος στρατηγικός στόχος για την πρώτη 
δεκαετία του νέου αιώνα: η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της δυναµικότητας 
της οικονοµίας της γνώσης, ώστε να είναι δυνατή η βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε πε-
ρισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Βασικές 
διαστάσεις της νέας στρατηγικής ήταν ο εκσυγχρονισµός του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
µοντέλου, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό και η καταπολέµηση του κοινωνικού 
αποκλεισµού. Στο πλαίσιο αυτό, το Συµβούλιο έθεσε συγκεκριµένο στόχο για την αύξηση 
του δείκτη της συνολικής συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό από 60% σε 70% και του 
αντίστοιχου δείκτη συµµετοχής των γυναικών από 51% σε 60% µέχρι το 2010. 

Για την παρακολούθηση της ΕΣΑ, τα κράτη µέλη ανέλαβαν να καταρτίζουν ετήσια 
Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) και να τα υποβάλλουν στην Ε.Ε. 
Σε αυτά συγκεκριµενοποιούνται και ποσοτικοποιούνται, στο βαθµό του εφικτού, 
οι εθνικοί στόχοι, τίθενται χρονοδιαγράµµατα για τα αναµενόµενα αποτελέσµα-
τα και προγραµµατίζονται τα απαραίτητα νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα για να 
επιτευχθούν λύσεις στα προβλήµατα της απασχόλησης, ανάλογα µε τις εκάστοτε 
εθνικές συνθήκες. Τα ΕΣΔΑ υπόκεινται σε κριτική αποτίµηση ως προς την αποτε-
λεσµατικότητά τους και τη συνάφειά τους µε τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, ενώ 
στη συνέχεια το Συµβούλιο της Ε.Ε. εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη µέλη. Για την 
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αξιολόγηση των ΕΣΔΑ ως προς την ισότητα των φύλων, η Ε.Ε. έχει συγκροτήσει 
Ευρωπαϊκή Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για το Φύλο και την Απασχόληση. Έργο της 
οµάδας είναι η συστηµατική αποτίµηση προς τις επιπτώσεις τους στην ισότητα των 
φύλων (gender impact assessment) όλων των εθνικών µέτρων, καθώς επίσης και 
η ανάπτυξη ευρωπαϊκών δεικτών παρακολούθησης της αγοράς εργασίας και των 
εθνικών πολιτικών για την απασχόληση ως προς το φύλο11.

Η ΕΣΑ αποτέλεσε τη βάση για τη διαµόρφωση του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου (Ε.Κ.Τ.) και των προτεραιοτήτων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης (Γ΄ Κ.Π.Σ.) για το διάστηµα 2000-200612. Από το 1989 το Ε.Κ.Τ. χρηµα-
τοδοτούσε αποσπασµατικά δράσεις κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας 
των µακροχρόνια ανέργων γυναικών, καθώς και δράσεις ένταξης των γυναικών σε 
επαγγέλµατα που υποεκπροσωπούνται. Στη συνέχεια το Ε.Κ.Τ. διεύρυνε τις παρεµ-
βάσεις του στους τοµείς ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της κατάρτισης των 
γυναικών, δηµιουργίας παιδικών σταθµών, καθώς και ενθάρρυνσης των γυναικών να 
συµµετέχουν στην αγορά εργασίας. Μετά το 2000, η προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών αναδείχθηκε σε βασική προτεραιότητα των 
παρεµβάσεων του Ε.Κ.Τ. Η προώθηση της ισότητας ακολούθησε την αρχή της «δι-
πλής στρατηγικής», δηλαδή αφενός εντάσσοντας την ισότητα των φύλων σε όλες τις 
πολιτικές και δράσεις στην αγορά εργασίας και αφετέρου σχεδιάζοντας και εφαρ-
µόζοντας θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών µε αντίστοιχη δέσµευση σηµαντικών 
πόρων για τις δράσεις αυτές. 

Οι εθνικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας

  Οι πολιτικές της Ε.Ε. επηρέασαν θετικά τις εθνικές πολιτικές για την ισότητα 
των φύλων ενισχύοντας τα πολιτικά ερείσµατά τους σε συνθήκες υποχώρησης του 
γυναικείου κινήµατος. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου η πολιτική για την ισότητα ανα-
πτύχθηκε παράλληλα µε την ένταξη της χώρας στην Ε.Ο.Κ. το 1981, οι ευρωπαϊκές 
πολιτικές υπήρξαν καθοριστικές. Παρόλο που οι προϋπολογισµοί των µεσοπρόθε-
σµων ευρωπαϊκών προγραµµάτων δράσης για τις ίσες ευκαιρίες ήταν ελάχιστοι 
στο σύνολο των κοινοτικών πόρων, οι γενικές κατευθύνσεις, οι βασικοί θεµατικοί 
άξονες και τα µέτρα που πρότειναν τα προγράµµατα αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης 
των πολιτικών. Στη συνέχεια, η δυνατότητα του Ε.Κ.Τ. (και του Γ΄ Κ.Π.Σ.) να χρηµατο-
δοτήσει δράσεις που στόχευαν στην ισότητα των φύλων, έδωσε κίνητρα και τεχνικές 
γνώσεις να σχεδιασθούν πολλά σχετικά µέτρα πολιτικής. Παρακάτω παρουσιάζονται 
συνοπτικά α) το ισχύον νοµικό πλαίσιο και οι υφιστάµενοι κρατικοί µηχανισµοί εφαρ-

11. Βλέπε την σειρά ετήσιων εκθέσεων του EU Experts Group on Gender and Employment 
(EGGE) στην ιστοσελίδα (www.umist.ac.uk/management/ewerc/egge).  

12. Κανονισµοί 1260/1999 και 1784/1999.
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µογής της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας, β) οι πολιτικές και τα µέτρα 
που εντάχθηκαν στο Γ΄ Κ.Π.Σ. και γ) µια ανάλυση των περαιτέρω συγκεκριµένων 
δράσεων του ΕΠΕΑΕΚ, ενός από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Γ΄ Κ.Π.Σ. 

Νοµικό πλαίσιο και θεσµικοί µηχανισµοί για την ισότητα των φύλων 
στην αγορά εργασίας

Τη δεκαετία του 1980 άρχισε στην Ελλάδα η δηµιουργία νοµικού πλαισίου για 
την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Με εφαλτήριο το 
Σύνταγµα του 1975, όπου κατοχυρώνεται η αρχή της ισότητας των φύλων, θεσπί-
στηκαν Νόµοι σχετικά µε την ισότητα των φύλων στους τοµείς της εργασίας, της 
κοινωνικής ασφάλισης, της γονικής µέριµνας και της προστασίας της µητρότητας. 
Οι δύο βασικοί Νόµοι, ο Ν. 1414/84, για την εφαρµογή της αρχής της ισότητας των 
φύλων στις εργασιακές σχέσεις, και ο Ν. 1483/84, για την προστασία και διευκόλυν-
ση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, προέκυψαν από την ανάγκη 
εναρµόνισης της Ελλάδας µε τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες. 

Στην αναθεώρηση του Συντάγµατος του 2001 εντάχθηκε µια νέα διατύπωση (Άρ-
θρο 116 παρ. 2) που ορίζει ότι «Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών 
µέτρων για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κράτος 
µεριµνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος 
των γυναικών». Η διατύπωση αυτή, αποτέλεσµα των συντονισµένων ενεργειών των 
γυναικείων οργανώσεων, αποτελεί σηµαντική νοµική βάση για την ενίσχυση των κρα-
τικών πολιτικών ισότητας, αφού «ενθαρρύνει» τις θετικές δράσεις υπέρ των γυναι-
κών σε όλους τους τοµείς. Μέχρι τότε, οι θετικές δράσεις θα µπορούσαν να κριθούν 
αντισυνταγµατικές στη βάση της νοµικής ισότητας των φύλων. Παράλληλα, µετά το 
2000, διευρύνθηκαν σηµαντικά οι νοµικές ρυθµίσεις των ζητηµάτων που σχετίζονται 
µε το συνδυασµό εργασίας και οικογένειας, αφενός λόγω της εναρµόνισης της 
Ελλάδας µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη γονική άδεια και τη µερική απασχόληση 
και αφετέρου, µέσω των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας που ακολούθησαν τις 
διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές στον τοµέα αυτό.

Η ανάπτυξη του νοµικού πλαισίου συνοδεύθηκε από τη δηµιουργία θεσµικών ορ-
γάνων για την ισότητα των φύλων. Το 1982 ιδρύθηκε το Συµβούλιο Ισότητας των δύο 
Φύλων ως γνωµοδοτικό όργανο του Πρωθυπουργού και το 1985 συστάθηκε η Γενική 
Γραµµατεία Ισότητας (Γ.Γ.Ι.)13 ως αρµόδια δηµόσια υπηρεσία για την προώθηση της 
τυπικής και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους τοµείς (πο-
λιτικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς και πολιτιστικούς). Το 1989 ιδρύθηκε και από 

13. Αρχικά στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εσω-
τερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ). 
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το 1994 λειτουργεί στην Αθήνα το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ)14 µε 
παραρτήµατα στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο και το Βόλο. Δηµιουργήθη-
κε επίσης η νοµαρχιακή οργάνωση των µηχανισµών ισότητας που περιλαµβάνει τις 
Νοµαρχιακές Επιτροπές Ισότητας µε εκπροσώπους κρατικών, τοπικών φορέων και 
γυναικείων οργανώσεων και τα Νοµαρχιακά Γραφεία Ισότητας για την καλύτερη ενη-
µέρωση των πολιτών. Τέλος, το 2000 θεσµοθετήθηκαν σε επίπεδο Περιφέρειας 13 
Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας, στις οποίες προΐσταται ο Γενικός Γραµµατέας 
της Περιφέρειας. 

Η πολιτική της Γ.Γ.Ι. ασκείται κυρίως, αφενός µε νοµοθετικό έργο που αφορά 
την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας σε όλους τους τοµείς 
της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτικής ζωής και, αφετέρου, µε την ανάληψη και 
εφαρµογή πρωτοβουλιών, πολιτικών και δράσεων για την προώθηση της ισότητας. 
Στα πολυετή Προγράµµατα Δράσης της Γ.Γ.Ι. περιλαµβάνονται δράσεις στους το-
µείς παιδείας και εκπαίδευσης, απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων, κοινωνικής 
προστασίας και ασφάλισης, βίας κατά των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένης και της 
ενδοοικογενειακής βίας, µαζικών µέσων επικοινωνίας, κοινωνικής συµµετοχής και 
περιφερειακής ανάπτυξης. Το έργο της Γ.Γ.Ι. περιλαµβάνει ακόµα και την εκπλήρω-
ση των διεθνών δεσµεύσεων και υποχρεώσεων της Ελλάδας ως κράτους- µέλους 
της Ε.Ε. και του Ο.Η.Ε.

 

Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας του Γ΄ Κ.Π.Σ. (2000-2006)

Στην χώρα µας, η ανάπτυξη ενεργών πολιτικών για την προώθηση της ισότητας 
στην αγορά εργασίας εγκαινιάσθηκαν µε την υποστήριξη σχετικών δράσεων στο 
πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας NOW (1989-1993). Η Πρωτοβουλία πρόσφερε 
σε πολλούς φορείς του δηµοσίου τοµέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την απαραίτη-
τη χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τοµέα του σχεδιασµού και 
υλοποίησης προγραµµάτων κατάρτισης και ένταξης των γυναικών στην αγορά ερ-
γασίας. Ανάµεσα σε άλλες δράσεις, η Πρωτοβουλία στήριξε τη λειτουργία του ΚΕΘΙ 
και τη δηµιουργία Συµβουλευτικών Κέντρων για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Ένταξη Γυναικών κατά τα πρότυπα αντίστοιχων κέντρων στη Γαλλία.

Στη συνέχεια, πολιτικές για την ισότητα στην απασχόληση εντάχθηκαν στα 
ελληνικά ΕΣΔΑ σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΣΑ, της οποίας ο 
ένας από τους 4 πυλώνες αφορούσε τις ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών. Οι 
δράσεις των ΕΣΔΑ για την ισότητα σχεδιάσθηκαν σύµφωνα µε την αρχή της «διπλής 
στρατηγικής», η οποία περιλαµβάνει αφενός την ένταξη της διάστασης της οπτικής 
του φύλου στο σύνολο των µέτρων όλων των δράσεων του ΕΣΔΑ και αφετέρου, την 

14. Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόµενο από το ΥΠΕΣΔΔΑ και επιχορηγούµενο 
από την Γ.Γ.Ι.
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ανάπτυξη εξειδικευµένων δράσεων υπέρ των γυναικών. Μερικά από τα εξειδικευ-
µένα µέτρα είχαν στόχο: 

• τη µείωση της ψαλίδας µεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας 
(π.χ. αύξηση του αριθµού των γυναικών που επωφελούνται από τα προγράµµατα του 
ΟΑΕΔ κλπ),

• τη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής (π.χ. επέ-
κταση ωρών λειτουργίας των σχολείων, αύξηση του αριθµού των παιδικών σταθµών 
κλπ),

• τη διευκόλυνση της ένταξης και επανένταξης των γυναικών στην ενεργό οικο-
νοµική ζωή (π.χ. ειδικά προγράµµατα κατάρτισης για γυναίκες 40 ετών κλπ).

Ας σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα, τόσο ο ετήσιος προγραµµατισµός των πολιτικών 
απασχόλησης που εισήχθη µε τα ΕΣΔΑ, όσο και οι ενεργές πολιτικές για την προώ-
θηση της απασχόλησης των γυναικών, αποτέλεσαν νεωτεριστικά στοιχεία των δηµό-
σιων πολιτικών. Μέχρι τότε, οι αρµόδιοι φορείς, ο ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν διέθεταν ούτε εµπειρία ούτε τεχνογνωσία σχετικά 
µε το σχεδιασµό πολιτικών και µέτρων στον τοµέα αυτό. 

Η χρηµατοδότηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δράσεων των ΕΣΔΑ εξα-
σφαλίσθηκε από το Γ΄ Κ.Π.Σ., για το οποίο είχαν συµφωνηθεί µεταξύ Ελλάδος και Ε.Ε. 
τα εξής: «Η προώθηση των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί 
οριζόντια αρχή η οποία διαπνέει ολόκληρο το Κ.Π.Σ. Για την επίτευξη του στόχου 
αυτού, θα διαµορφωθεί µια στρατηγική ισότητας των δύο φύλων, στρατηγική η 
οποία δεν θα περιορίζεται σε εξειδικευµένα µέτρα αρωγής των γυναικών, αλλά θα 
επιφέρει κινητοποίηση όλων των γενικών πολιτικών και µέτρων, λαµβάνοντας υπό-
ψη ενεργά, ήδη από το στάδιο κατάρτισής τους, τις επιπτώσεις τις οποίες πιθανόν 
να έχει η υλοποίησή τους ως προς τη σχετική θέση των γυναικών και των ανδρών. 
Θα τεθούν ποσοτικοποιηµένοι στόχοι, θα συλλεχθούν στατιστικά στοιχεία όσο 
αφορά τα δύο φύλα και θα χρησιµοποιηθούν οι κατάλληλοι δείκτες παρακολούθη-
σης»15. Στο πλαίσιο των δεσµεύσεων η Ελλάδα ανέπτυξε «συγκεκριµένα µέτρα για 
τη βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας 
συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας, της πρόσβασης σε 
νέες ευκαιρίες απασχόλησης και της δυνατότητάς τους να συστήνουν νέες επιχει-
ρήσεις αλλά και της µείωσης των οριζόντιων και κάθετων διακρίσεων µε βάση το 
φύλο στην αγορά εργασίας». Για την υλοποίηση των µέτρων δέσµευσε τη διάθεση 
του 11,8% των συνολικών κονδυλίων του Ε.Κ.Τ. και δεσµεύθηκε ρητά να «υιοθετήσει 
µια προσέγγιση ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλα τα 
πεδία πολιτικής και σε όλα τα σχετικά µέτρα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
του Κ.Π.Σ. συµπεριλαµβανοµένων και των Περιφερειακών Προγραµµάτων».

Πρακτικό αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν η δηµιουργία ειδικού Άξονα Προτε-

15. Κεφ.2 «Η στρατηγική και οι προτεραιότητες της κοινής δράσης», παρ. 21., σελ. 22.
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ραιότητας για την ισότητα των φύλων µε αντίστοιχους οικονοµικούς πόρους (γύρω 
στο 10% της συνολικής χρηµατοδότησης) για θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών 
σε δύο µεγάλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Ε.Π.) του Γ΄ Κ.Π.Σ., το Ε.Π. «Απασχόλη-
ση και επαγγελµατική κατάρτιση» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων και το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ)» 
του Υπουργείου Παιδείας. 

Στο Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» ο Άξονας 5 «Βελτίωση της 
πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας» περιέλαβε:

• Θετικές δράσεις για την ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στις 
επιχειρήσεις (µέτρο 5.1.)

• Στήριξη της λειτουργίας και της ποιοτικής αναβάθµισης των µονάδων και 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωµένων κλπ (µέτρο 5.2.)

• Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ των γυναικών (µέτρο 5.3.)
Σε αυτό το Ε.Π. έγινε παράλληλη προσπάθεια να ενταχθεί η ισότητα και στους 

άλλους άξονες µε τον καθορισµό συγκεκριµένου ποσοστού συµµετοχής των γυναι-
κών στον επωφελούµενο πληθυσµό (60%) όσο είναι και το ποσοστό συµµετοχής 
τους στο σύνολο των ανέργων. Μέτρα και δράσεις που προωθούν την ισότητα των 
φύλων περιλαµβάνονται και σε άλλα Ε.Π., όπως για παράδειγµα στο Ε.Π. «Ανταγω-
νιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα (Π.Ε.Π.). Στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» υλοποιείται 
πρόγραµµα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και στο πλαίσιο των 
Π.Ε.Π. υλοποιούνται προγράµµατα ενίσχυσης τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 
των γυναικών. Τέλος, η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL συµβάλλει και αυτή στην 
προώθηση της ισότητας των φύλων στην απασχόληση µε έργα που σχεδιάσθηκαν 
στο πλαίσιο του ενός από τους 4 άξονές της µε τίτλο «Ίσες ευκαιρίες για άνδρες 
και γυναίκες» και των µέτρων για το «Συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής 
ζωής» (µέτρο 4.1.) και την «Ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελµατικού δια-
χωρισµού» (µέτρο 4.2.).  

Τα µέτρα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών 
στην αγορά εργασίας 

Ο Άξονας 4 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ έχει στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην 
αγορά εργασίας. Ο διακριτός αυτός άξονας υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να αναπτυ-
χθούν εξειδικευµένες δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων στην δευτεροβάθµια και 
τριτοβάθµια εκπαίδευση και να δεσµευθούν συγκεκριµένα προς τούτο κονδύλια16. Ο άξο-

16. Ο άξονας έχει απορροφήσει το 2.5% του συνολικού προϋπολογισµού του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, δηλα-
δή 69.469.233 Ευρώ εκ των συνολικών 2.763.907.617 Ευρώ. 
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νας αποτελείται από δύο µέτρα: τα Προγράµµατα υποστήριξης της αρχικής επαγγελ-
µατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες (µέτρο 4.1) και τα Προγράµµατα 
υποστήριξης των γυναικών στις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, προ-
γράµµατα σπουδών και ερευνητικά προγράµµατα για τις γυναίκες (µέτρο 4.2). 

Στο πρώτο µέτρο που αφορά τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχουν ενταχθεί 10 
έργα17 που υλοποιούνται σήµερα από αντίστοιχους φορείς: 

1. Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεµβατικά προγράµµατα στην εκπαί-
δευση για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Το έργο στοχεύει στην εισαγωγή 
του προβληµατισµού της ισότητας και των σχέσεων των φύλων στην εκπαιδευτική δι-
αδικασία σε όλα τα µαθήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η ευαισθητοποίηση 
των εκπαιδευτικών γίνεται έτσι ώστε να µπορούν να εντοπίζουν τις ανισότητες, τις 
διακρίσεις και τα στερεότυπα των φύλων στο εκπαιδευτικό σύστηµα και να αναπτύσ-
σουν µεθόδους παρέµβασης για την άρση τους. Οι µέθοδοι περιλαµβάνουν νέες 
προσεγγίσεις των πρακτικών διδασκαλίας, ώστε να αναπτύσσονται διαφορετικά οι 
ταυτότητες φύλου στις διαφορετικές ηλικίες. Το έργο υλοποιείται από το ΚΕΘΙ. 

2. Προωθώντας την ισότητα των φύλων κατά τη µετάβαση από την εκπαίδευση 
στην αγορά εργασίας. Δράσεις συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολι-
σµού µε την οπτική του φύλου. Το έργο στοχεύει στην ένταξη της διάστασης του 
φύλου στις υπηρεσίες εξατοµικευµένης συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προ-
σανατολισµού που παρέχονται στους µαθητές και τις µαθήτριες από τον νέο θεσµό 
των Συµβουλευτικών Γραφείων στα σχολεία. Με την ένταξη της διάστασης του 
φύλου ενθαρρύνονται τα κορίτσια να παρακολουθήσουν «ανδροκρατούµενα» επαγ-
γέλµατα και τα αγόρια «γυναικοκρατούµενα» επαγγέλµατα. Το έργο υλοποιείται από 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 

3. Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεµάτων σχετι-
κά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το έργο αφορά την παραγωγή έντυπου 
και οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 
τους εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να εισάγουν θέµατα σχετικά µε τα φύλα στην 
τάξη τους, ανεξάρτητα από τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράµµατα. Το έργο υλοποι-
είται από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.18 

4. Εφαρµογή Προγραµµάτων που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία «Καλ-
λιπάτειρα». Το έργο στοχεύει στην εισαγωγή της προβληµατικής της ισότητας σε 
όλες τις διαστάσεις της, δηλαδή την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και την 
κοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την πολιτισµικότητα, τα ολυµπιακά ιδεώδη κλπ. 
Το έργο υλοποιείται από Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων Κ.Π.Σ. του 
Υπουργείου Παιδείας. 

5. Σειρά 6 έργων µε γενικό τίτλο «Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών». Τα 

17. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ την 29.11.2006.
18. Η παρούσα µελέτη αποτελεί µέρος του έργου αυτού. 
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έργα περιλαµβάνουν την παροχή υποτροφιών προς µαθήτριες που επιθυµούν να 
σπουδάσουν «ανδροκρατούµενα» επαγγέλµατα, τη χρηµατική ενίσχυση της πρακτι-
κής άσκησης των µαθητριών των σχολών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, τον εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε 
βιβλία για θέµατα ισότητας των φύλων και άλλες συναφείς δράσεις. Τα έργα υλοποι-
ούνται από Πανεπιστήµια, ΤΕΙ και τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας. 

Το δεύτερο µέτρο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση και περι-
λαµβάνει 43 έργα που υλοποιούνται από Πανεπιστήµια και ΤΕΙ. Τα έργα κατατάσσο-
νται σε 4 µεγάλες κατηγορίες ως εξής: 

1. Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών σε θέµατα φύλου και ισότητας. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν 3 έργα, τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σε θέµατα φύλου 
των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης (σχετικά µε το φύλο στην εκπαίδευση), Αιγαίου 
(σχετικά µε το φύλο στην κοινωνική ανθρωπολογία) και Αθηνών (σχετικά µε το φύλο 
και τη θρησκεία). 

2. Προγράµµατα Προπτυχιακών Σπουδών για θέµατα φύλου και ισότητας. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν 8 έργα των Πανεπιστηµίων (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πα-
ντείου, Αιγαίου, Κρήτης, Πειραιώς, ΕΜΠ και Θεσσαλίας) και 4 έργα ΤΕΙ (Αθήνας, 
Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας και Πάτρας). Στόχος των έργων είναι να εισάγουν 
νέα µαθήµατα, να εµπλουτίσουν υφιστάµενα µαθήµατα και να αναπτύξουν δράσεις 
αναβάθµισης των προπτυχιακών σπουδών µε τη διάσταση του φύλου στα διάφορα 
επιστηµονικά πεδία και γνωστικά αντικείµενα. 

3. Υποτροφίες έρευνας σε θέµατα φύλου και ισότητας µε προτεραιότητα στη βα-
σική έρευνα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν προγράµµατα υποτροφιών 4 πανεπιστη-
µίων (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Παντείου και Αιγαίου) και στοχεύουν στην εκπόνηση 
διατριβών σε θέµατα ισότητας και φύλου. 

4. Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ σε θέµατα φύλου 
και ισότητας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 16 έργα Πανεπιστηµίων και 8 έργα ΤΕΙ 
τα οποία στοχεύουν στην εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων σε θέµατα φύλου. 
Στα προγράµµατα αυτά δόθηκε προτεραιότητα στην απασχόληση µεταδιδακτορικών 
ερευνητών και ερευνητριών.  

Αντί συµπεράσµατος 

Η παραπάνω ανάλυση έδειξε ότι οι πολιτικές που εφαρµόσθηκαν στην Ελλά-
δα για την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας είχαν ευρωπαϊκή αφετηρία 
και συνδέθηκαν πολύ στενά µε τις χρηµατοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει αφενός µερικά σηµαντικά πλεονεκτήµατα 
και αφετέρου µερικά µειονεκτήµατα. Τα πλεονεκτήµατα έχουν σχέση µε την ώθηση 
που δόθηκε από την Ε.Ε., µε την οποία παρακάµφθηκαν οι πιθανές ρητές ή άρρητες 
«αντιστάσεις» στην ισότητα των φύλων εκ µέρους των εµπλεκόµενων φορέων σε 
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όλα τα επίπεδα άσκησης πολιτικής. Ιδιαίτερα, στο Υπουργείο Παιδείας το οποίο 
δεν είχε σχετική προηγούµενη εµπειρία σε προγράµµατα προώθησης της ισότητας 
των φύλων, η ώθηση της Ε.Ε. ήταν καταλυτική. Τα µειονεκτήµατα έχουν σχέση µε 
τη ζηµία που προκαλεί η απότοµη διακοπή των προγραµµάτων αυτών µετά το Γ΄ 
Κ.Π.Σ. και τη λήξη των σχετικών χρηµατοδοτήσεων. Το γεγονός ότι τα προγράµµατα 
και οι δράσεις δεν ήταν αποτέλεσµα µιας ενδογενούς ανάγκης του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, αλλά ενός εξωγενούς παράγοντα (της ευρωπαϊκής πολιτικής) εγκυ-
µονεί τον κίνδυνο να εκλείψουν εντελώς µόλις οι έξωθεν πιέσεις σταµατήσουν. 
Αποτελεί πάγιο ερώτηµα στην άσκηση κάθε πολιτικής για την ισότητα των φύλων, 
αν είναι προτιµότερο να υλοποιούνται κάποια µέτρα, έστω και αποσπασµατικά, ή να 
περιµένουµε να ωριµάσουν οι συνθήκες και να εκφρασθεί ενδογενώς η ανάγκη για 
την ανάπτυξη των σχετικών πολιτικών. Η απάντηση για την περίπτωση της Ελλάδας 
θα µπορεί να δοθεί, αρκετά µετά την υλοποίηση των εν λόγω πολιτικών ευρωπαϊκής 
έµπνευσης και όταν µπορούν να αποτιµηθούν οι µακροπρόθεσµες επιδράσεις των 
νεωτεριστικών στόχων των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων και όχι µόνον οι βραχυπρό-
θεσµες «υποχρεώσεις» απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων.
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3. Η µετάβαση από το σχολείο στη «ζωή» και η επιλογή
    σπουδών και επαγγέλµατος

Βάσω Καντζάρα
Λέκτορας, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο

Εισαγωγή

Αφορµή, για το κείµενο που ακολουθεί, δόθηκε από την ανάγνωση του δοκιµίου 
της Βιρτζίνια Γουλφ µε τίτλο «Γυναικεία Επαγγέλµατα» (Woolf, 1999). Στο δοκίµιο 
αυτό, η Γουλφ δείχνει πειστικά ότι ο όρος «γυναικεία επαγγέλµατα» είναι ασαφής 
και αόριστος και ότι όποιο επάγγελµα κι αν ασκείσουµε, χρειάζεται τελικά πολύ 
δουλειά, αγάπη, επιµονή και αντοχή για να τα καταφέρουµε.

Παρατήρησα ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, κατ’ αναλογία µε τους µαθητές 
και τις µαθήτριες, αναρωτιούνται µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους «τι να 
κάνουν µετά». Όταν ορισµένοι και ορισµένες µε ρωτούν ευθέως, συνήθως τους 
απαντώ θέτοντάς τους την ερώτηση «εσύ τι θα ήθελες να κάνεις;» Ακολουθεί 
µια απάντηση που δεν είναι σαφής σε σχέση µε το ή τα επαγγέλµατα, µε τα οποία 
επιθυµούν ν’ ασχοληθούν. Η σύγχυση και τα ερωτηµατικά προέρχονται από την ανα-
σφάλεια που νιώθουν για την ορθότητα της επιλογής τους σε σχέση, παραδείγµατος 
χάρη, µε τον κίνδυνο της ανεργίας, ή µε το φόβο ότι η επιλογή τους ανταποκρίνεται 
δεν στις προσδοκίες των «σηµαντικών άλλων» (όπως είναι οι γονείς) και τέλος, µε 
την αµφιβολία αν όντως «έχουν» τις απαιτούµενες ικανότητες, για να ακολουθήσουν 
τις σπουδές ή τον επαγγελµατικό κλάδο που επιθυµούν. Θα µπορούσαµε να παρο-
µοιάσουµε τη διαδικασία της επιλογής µε µια «εξίσωση», την οποία χρειάζεται να 
λύσουν ανάµεσα σ’ αυτό που «θέλουν», σ’ αυτό που «πρέπει» και σ’ αυτό είναι «ικα-
νοί» να κάνουν. Επιπλέον, η ορθότητα της λύσης, του «άγνωστου χ» της εξίσωσης, 
δεν θα φανεί στο άµεσο, αλλά στο απώτερο µέλλον. 

Εκτός όµως από τις εσωτερικές συγκρούσεις και τα ερωτηµατικά, οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες, όπως και οι µαθητές και οι µαθήτριες, βιώνουν διλήµµατα, τα οποία 
διατυπώνονται πολλές φορές εµµέσως σε ερωτήσεις προς τους εκπαιδευτικούς. 
Αυτό που νοµίζω ότι ζητούν, αφορά δύο κυρίως θέµατα, άρρηκτα συνδεδεµένα 
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µεταξύ τους. Το ένα είναι η ενηµέρωση γύρω από τις υπάρχουσες δυνατότητες για 
σπουδές, τη διάρκειά τους και τις επαγγελµατικές προοπτικές που προσφέρουν. 
Το δεύτερο ερώτηµα, αφετέρου, που είναι και πιο έµµεσο, είναι πώς ξέρει κανείς 
ότι έχει πάρει τις «σωστές» αποφάσεις. Το δεύτερο σηµαντικό σε περίπτωση «α-
ποτυχίας», η οποία φοβίζει -κι όχι µόνο τα παιδιά- και η οποία µεταφράζεται συχνά 
σε ανεργία.

Στο παρόν κείµενο θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ορισµένα χαρακτηριστικά της 
επιλογής σπουδών και επαγγέλµατος, µε σκοπό να βοηθήσουν, ώστε να µετριαστεί 
η ανασφάλεια των νέων, η τυχόν αγωνία και ο φόβος, είτε του καινούργιου είτε 
της δήθεν αποτυχίας. Ο φόβος της αποτυχίας συνήθως αποθαρρύνει τα παιδιά να 
ακολουθήσουν λιγότερο γνωστά µονοπάτια, ενώ αναγκάζει άλλους να επιλέξουν 
δρόµους που δεν επιθυµούν καθόλου. Αναφέροντας παραδείγµατα από την κοινω-
νική πραγµατικότητα γίνεται κατά τη γνώµη µας σαφές ότι υπάρχει µια σταδιακή και 
εξελικτική πορεία στις επιλογές και ότι οι αρχικές επιλογές δεν είναι απαραίτητα και 
οι τελευταίες. Το ζήτηµα αυτό αναπτύσσεται διεξοδικά στο νέο βιβλίο του ΣΕΠ της Γ΄ 
Γυµνασίου, ΟΕΔΒ (2006). Τα παραδείγµατα δείχνουν ότι η θετική σκέψη και η εφευ-
ρετικότητα παίζουν µεγάλο ρόλο στο πώς οργανώνουµε τη ζωή µας και συνεπώς και 
το επάγγελµα που ασκούµε.

Το κείµενο στηρίζεται στις συζητήσεις µε µαθητές και µαθήτριες της Β΄/θµιας 
εκπαίδευσης, µε φοιτητές/φοιτήτριες του Παντείου Πανεπιστηµίου σχετικά µε την 
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, στις συζητήσεις µε εκπαιδευτικούς που διδά-
σκουν το µάθηµα του ΣΕΠ στα πλαίσια προγράµµατος κατάρτισης µε την οπτική του 
φύλου και στη διερεύνηση ορισµένων δηµοσιευµάτων από τη σχετική µε το θέµα 
βιβλιογραφία.

Η ενότητα που ακολουθεί, αναφέρεται συνοπτικά στις εκπαιδευτικές αλλαγές 
που έχουν σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στην επιλογή 
επαγγέλµατος ως µια διαδικασία σταδιακή και εξελικτική, όπως και στην ατοµική 
και την κοινωνική σηµασία των επαγγελµάτων. Η τέταρτη ενότητα αφιερώνεται σε 
ορισµένες συµβουλές, που σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να στηρίξουν τους 
µαθητές και τις µαθήτριες στη διαδικασία επιλογής σπουδών και επαγγέλµατος και 
την ενδυνάµωσή τους, καθώς µεταβαίνουν από το µικρόκοσµο του σχολείου στην 
ενήλικη ζωή. 

Ένα κοινωνικό πλαίσιο εκπαιδευτικών αλλαγών

Από τη µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας στο πεδίο του επαγγελµατικού 
προσανατολισµού και της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, που ασχολείται και 
µε τη σύνδεση εκπαίδευσης και οικονοµίας, αναδεικνύονται οι αλλαγές που έχουν 
επέλθει σε αυτό ως συνέπεια των αλλαγών στην εκπαίδευση, στην κοινωνία και στην 
αγορά εργασίας. Οι αλλαγές στην εκπαίδευση αφορούν και τις τρεις βαθµίδες, και 



50 51

έχουν ιδιαίτερα σχέση µε την επέκταση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την ίδρυ-
ση νέων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) και Πανεπιστηµίων, όπως και 
µε τη λειτουργία προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών. Το 2005 καταµετρήθηκαν 
περίπου 400 προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, που καλύπτουν σχεδόν κάθε 
τοµέα των επιστηµών. Συγκριτικά, πριν από 20 χρόνια δε λειτουργούσε σχεδόν 
κανένα πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό πανεπιστήµιο. Επίσης, 
σηµειώνονται αλλαγές και µεταρρυθµίσεις στη δευτεροβάθµια τεχνική και την επαγ-
γελµατική εκπαίδευση, αλλά και τα αδιαβάθµηταν ΙΕΚ. Επιπλέον, πρόσφατα θεσµο-
θετήθηκε η δυνατότητα πρόσβασης από τη δευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως για παράδειγµα στις στρατιωτικές σχολές. Ταυτό-
χρονα παρατηρείται και η αυξανόµενη ίδρυση τµηµάτων αλλοδαπών πανεπιστηµίων 
στην Ελλάδα, καθώς και η συνεργασία ορισµένων σχολών ΤΕΙ µε πανεπιστήµια της 
Δυτικής Ευρώπης, όπως και η ίδρυση καινούργιων σχολών και τµηµάτων στα ήδη 
λειτουργούντα πανεπιστήµια. 

Όλες αυτές οι αλλαγές στην εκπαίδευση δηλώνουν ότι υπάρχει (ή και δηµιουρ-
γείται) ζήτηση για περισσότερη εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως και µια σχετική 
πληθώρα αντικειµένων που µπορεί κανείς να σπουδάσει. Τρίτον, αν κάποιος ή 
κάποια δεν θέλει να σπουδάσει περαιτέρω ή «να µάθει κάποια τέχνη» και µείνει µε 
το απολυτήριο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα εκπλαγεί, όταν «θα βγει» στην 
αγορά εργασίας. Εκεί θα έχει να αντιµετωπίσει εργαζόµενους και εργαζόµενες, που 
έχουν τον απαραίτητο τίτλο σπουδών, που απαιτεί ο εργοδότης ή η εργοδότρια. 
Πολύ συχνά, επίσης, µέσω µαθητείας ή άλλων µεθόδων γνωριµίας, οι απόφοιτοι και 
οι απόφοιτες της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης γνωρίζουν το µέλλοντα 
εργοδότη ή εργοδότρια κι έτσι έχουν αυξηµένες πιθανότητες να βρουν εργασία.

Συνεχίζοντας την εκπαίδευσή του/της, µετά την υποχρεωτική βαθµίδα, ο νέος 
και η νέα µορφώνεται και καταρτίζεται σε ένα επάγγελµα, ενώ παράλληλα µπορεί να 
αποκτήσει έναν κύκλο γνωριµιών, που µπορεί να τον/την στηρίξει αργότερα όχι µόνο 
σε προσωπικό, αλλά και σε επαγγελµατικό επίπεδο. Πρόσφατα σε µια δηµοσκόπηση 
που δηµοσιεύτηκε στον ηµερήσιο τύπο, αναφέρεται ότι το 25% των υποψηφίων βρίσκει 
εργασία, µετά από την πληροφόρηση για τη θέση από φιλικό ή γνωστό του πρόσωπο.

Σε σχέση µε τις κοινωνικές αλλαγές, παρατηρούµε ότι η σηµασία της άσκησης 
ενός επαγγέλµατος κι εποµένως της«οικονοµικής ανεξαρτησίας», µεγαλώνει τόσο 
για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια τα τελευταία είκοσι χρόνια. Γι’ αυτό κι έχουν 
αναπτυχθεί τεχνικές ανάδειξης της γυναικείας παρουσίας (όπως και των ανδρών) 
σε όλους σχεδόν τους τοµείς απασχόλησης και τείνει να καταργηθεί ο όρος «ανδρι-
κά» και «γυναικεία» επαγγέλµατα. Επιπλέον, και µε τη βοήθεια των κοινωνικών κινη-
µάτων, που έχουν ασχοληθεί και έχουν αγωνιστεί για την ισότητα, έχει κατοχυρωθεί 
και νοµικά η ισότητα στο χώρο της εργασίας και απαγορεύονται ρητά οι διακρίσεις 
µε βάση το φύλο, τη φυλή, το θρήσκευµα ή την ηλικία. Το αίτηµα για την ισότητα των 
φύλων αποτελεί ένα από τα σηµαντικά µέτρα πολιτικής που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (βλ. το κείµενο της Μ. Στρατηγάκη στο παρόν βιβλίο). 
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Όσα αναφέραµε πιο πάνω συνεπικουρούνται και από µια άλλη αλλαγή στον 
τοµέα του επαγγελµατικού προσανατολισµού, που σχετίζεται µε τις αλλαγές και 
στην αγορά εργασίας και στην οικονοµία γενικότερα. Πριν µερικά χρόνια, πολλοί 
πίστευαν ότι οι άνθρωποι είναι φτιαγµένοι για τα επαγγέλµατα κι όχι τα επαγγέλµατα 
για τους ανθρώπους. Σήµερα γίνεται κυρίως λόγος για γνώσεις και δεξιότητες, που 
χρειάζεται να µάθει κανείς. Δίνεται έµφαση, δηλαδή, στην µάθηση, στην εκπαίδευση 
και στην κατάρτιση κι αυτό είναι θετικό, γιατί διευρύνει τους ορίζοντες, τουλάχιστον 
τους επαγγελµατικούς. Πολλοί και πολλές υποστηρίζουν µάλιστα ότι οι κοινωνικές 
δεξιότητες (life skills), όπως η δυνατότητα συνεργασίας, η συνέπεια, η ανάληψη 
πρωτοβουλιών, η δυνατότητα επίλυσης προβληµάτων στην εργασία, είναι εξίσου 
σηµαντικά µε τους τίτλους σπουδών και τις γνώσεις (τεχνικές, εγκυκλοπαιδικές και 
επιστηµονικές) (βλ. και το επόµενο κείµενο στο παρόν βιβλίο). 

Αν πριν µερικά χρόνια αρκούσε το πτυχίο ενός ΙΕΚ ή ενός τµήµατος ΤΕΙ, σήµε-
ρα µε την εντατικοποίηση της εργασίας και την τάση για επαγγελµατισµό, δηλαδή 
εκλογίκευση της συµπεριφοράς και των κανόνων άσκησης ενός επαγγέλµατος, 
παρατηρούµε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες αποκτούν µεγάλη σηµασία σε κάθε 
είδους επιχείρηση. Πέρα από το αυτονόητο, υπάρχει και µια άλλη διάσταση που 
έχει να κάνει µε την ευελιξία ή την απασχολησιµότητα, δηλαδή τη δυνατότητα για 
επανεκπαίδευση των εργαζοµένων, είτε στα πλαίσια της ίδιας επιχείρησης είτε για 
την ανεύρεση εργασίας σε άλλο τοµέα. Εµφανίζεται εποµένως µια κινητικότητα και 
µια αλλαγή στα δεδοµένα της εργασίας, που θα συνεχίζουν να µεταβάλλονται και τα 
επόµενα χρόνια, άλλοτε µε ραγδαίους ρυθµούς, άλλοτε ίσως πιο αργά. Μια σηµα-
ντική αλλαγή, που έχει επέλθει, αφορά τη διάρκεια της εργασίας: δεν περιµένουµε 
πια  από έναν εργαζόµενο και µία εργαζόµενη να κάνει την ίδια δουλειά εφ’ όρου 
ζωής. Αντίθετα, προσφέρονται, καλώς εχόντων των πραγµάτων, δυνατότητες για 
κατάρτιση και εξέλιξη. Αυτή η αλλαγή µπορεί να δηµιουργεί εργασιακή ανασφάλεια 
ταυτόχρονα όµως, µπορεί να προσφέρει και τη δυνατότητα αναθεώρησης επιλογών 
ως προς το επάγγελµα ή το αντικείµενο σπουδών.

Το παρασκήνιο της επιλογής επαγγέλµατος και η σχέση επαγγέλµατος και ζωής

Τα σχολικά βιβλία του επαγγελµατικού προσανατολισµού αναφέρονται σε έν-
νοιες, όπως «ικανότητες» και «δεξιότητες», που πρέπει να έχει ή να αποκτήσει 
κανείς για ορισµένα επαγγέλµατα ή στα στάδια λήψης αποφάσεων για τις σπουδές 
και το επάγγελµα. Οι ικανότητες και οι δεξιότητες, που απαιτούνται για τα µαθή-
µατα και επαγγέλµατα (π.χ. ικανότητα συνεργασίας και ανάληψης πρωτοβουλιών) 
αναφέρονται ως ιδιότητες, που µπορούµε να τα µάθουµε, όπως µαθαίνουµε πώς να 
χειριζόµαστε ένα µηχάνηµα, είναι µέσα µας, µε µια διπλή έννοια: από τη µια έχουµε 
κάπως µάθει αυτές τις ικανότητες και δε µένει παρά να τις ανακαλύψουµε, ενώ από 
την άλλη, πολλές φορές υπονοείται ότι πρέπει να είναι του χαρακτήρα µας, σαν 
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να µας είναι δοσµένα δηλαδή από τη φύση, για να έχουµε τις απαραίτητες εκείνες 
«µαγικές» ικανότητες, για να ασκήσουµε εν τέλει την ιατρική, να διαπρέψουµε σε 
κάποια επιστήµη ή να ειδικευτούµε σε τεχνικά επαγγέλµατα.

Μερικοί και µερικές αναφέρονται σ’ αυτές τις ικανότητες ως κλίση ή ταλέντο. 
Τελευταία όµως υπερισχύει η άποψη ότι ακόµα κι αυτές δεν αποτελούν µέρος της 
βιολογικού µας εξοπλισµού, αλλά µέρος της προσωπικότητά µας και που είναι δυνα-
τόν να καλλιεργηθούν. Παρόλες όµως τις συµβουλές, δεν αναφέρεται συχνά το πώς 
γίνεται η επαγγελµατική επιλογή, τι στάδια περνάµε, και, το κυριότερο, δε γίνεται 
λόγος, ούτε αφιερώνεται χρόνος, στην ανασφάλεια που νιώθουν οι νέοι και οι νέες, 
όταν βρίσκονται στο κατώφλι των επιλογών τους για το µέλλον. 

Η ανασφάλεια αυτή µπορεί να οφείλεται στο φόβο τους αν κάνουν σωστή επιλο-
γή, γιατί στο µέλλον ενδεχοµένως να αλλάξουν γνώµη ή να ακολουθήσουν σπουδές, 
οι οποίες µπορεί να τους οδηγήσουν µε βεβαιότητα στην ανεργία. Μπορεί, επίσης, 
να οφείλεται στο φόβο αν µπορούν όντως να τα καταφέρουν στις σπουδές που διά-
λεξαν αρχικά και µετά στο επάγγελµα που αυτές οδηγούν.

Έτσι, πριν από την «τελική» επιλογή, που είναι δύσκολη υπόθεση, γιατί θα 
επηρεάσει το µέλλον, το οποίο δεν ξέρουν ακόµη και το οποίο προσπαθούν να 
µαντεύσουν, αλλά κυρίως να επηρεάσουν θετικά, προηγείται για πολλούς ένας πει-
ραµατισµός, είτε στις σπουδές είτε στο επάγγελµα. Πολλές φορές επιλέγουν κάτι 
άλλο πριν καταλήξουν σε αυτό που τους αρέσει να κάνουν τελικά. Αν ρωτήσει κανείς 
τους συγγενείς, τους φίλους ή τους γνωστούς του, θα δει ότι, πριν ασχοληθούν µε 
αυτό που ασχολούνται σήµερα, έκαναν συνήθως κάτι άλλο. 

Η συγγραφέας Ρόουλινγκ, παραδείγµατος χάρη, από τη Μεγάλη Βρετανία, ήταν 
άνεργη, φτωχή και, φαντάζοµαι, βαθιά απογοητευµένη, όταν άρχισε να γράφει βιβλία 
µε ήρωα το γνωστό παιδί Χάρυ Πότερ. Με τα βιβλία αυτά δεν έγινε µόνο διάσηµη, 
αλλά και αρκετά ευκατάστατη. Ο Κούτσι, επίσης συγγραφέας, από τη Νότιο Αφρική, 
είχε σπουδάσει µαθηµατικά και στην ηλικία των 30 περίπου αποφάσισε τελικά να 
στραφεί και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη συγγραφή λογοτεχνικών κειµένων. Η 
απόφαση αυτή τον αποζηµίωσε µε ένα Νόµπελ Λογοτεχνίας, που αποτελεί µια ση-
µαντική κοινωνική διάκριση.

Ανέφερα δυο παραδείγµατα από το χώρο της λογοτεχνίας, γιατί θεωρείται από 
πολλούς ως ο χώρος, στον οποίο είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποιος ή κάποια, εκτός 
ελαχίστων εξαιρέσεων, δε θα κερδίσει εύκολα «τα προς το ζην», το πιθανότερο 
είναι να παραµείνει σε όλη του τη ζωή «φτωχός». Παρόλα αυτά, όµως, πολλά άτοµα 
επιλέγουν το επάγγελµα του ή της συγγραφέως. Πώς είναι δυνατόν να «επιλέγει» 
κάποιος ή κάποια κάτι το οποίο δεν θα του αποφέρει π.χ. µεγάλες οικονοµικές 
απολαβές;

Η επιλογή επαγγέλµατος είναι πολλές φορές αποτέλεσµα µιας πολυσύνθετης, 
εξελικτικής διαδικασίας, ίσως και πολύχρονης. Από την άλλη µεριά, η επιλογή αυτή 
δείχνει και τη σηµασία που µπορεί να έχει το επάγγελµα στη ζωή ενός ατόµου. Εκτός 
από το συγγραφικό επάγγελµα του συγγραφέα, που µόλις προανέφερα, υπάρχουν 
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κι άλλα επαγγέλµατα, τα οποία δεν αµείβονται οικονοµικά όσο θα έπρεπε ή θα επι-
θυµούσαµε, όπως, για παράδειγµα, τα επαγγέλµατα στην εκπαίδευση ή σε κάποιον 
άλλο επιστηµονικό κλάδο. 

Αυτά τα επαγγέλµατα θεωρούνται και λειτουργήµατα, λόγω της µεγάλης σηµασί-
ας και συµβολής τους στην καλλιέργεια του πολιτισµού και την ανάπτυξη της κοινωνί-
ας. Επιπλέον, αν ρωτήσετε έναν ή µία συγγραφέα ή έναν ή µία εκπαιδευτικό, για ποιο 
λόγο κάνει αυτό το επάγγελµα, το οποίο δεν τον/την αµείβει όσο θα έπρεπε ή όσο 
θα ήθελε, συνήθως θα απαντήσει «γιατί µού αρέσει», «δεν µπορώ να φανταστώ τον 
εαυτό µου να κάνει κάτι άλλο», «µε γεµίζει» ή «γιατί θέλω να προσφέρω κι εγώ κάτι 
στους ανθρώπους». Κάποια επαγγέλµατα έχουν το στοιχείο της ανιδιοτέλειας, που 
δεν είναι βέβαια χαρακτηριστική µόνο των επαγγελµάτων που ανέφερα πιο πάνω. 

Για πολλά άτοµα, το ύψος των οικονοµικών απολαβών δεν αποτελεί το κυρίαρχο 
κριτήριο επιλογής ενός επαγγέλµατος. Κριτήρια, αντίθετα, αποτελούν η δηµιουργι-
κότητα, η προσωπική ανάπτυξη, η κοινωνική προσφορά και άλλα στοιχεία, τα οποία 
δίνουν νόηµα και είναι σηµαντικά στη ζωή τους. Το νόηµα αυτό είναι φυσικά διαφο-
ρετικό για το καθένα, αλλά έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι η άσκηση κάθε επαγ-
γέλµατος έχει δυο σηµαντικές και αλληλένδετες πλευρές, µια προσωπική και µια 
κοινωνική. Εκεί βρίσκεται και η απάντηση στο ερώτηµα γιατί κάποιοι διαλέγουν ένα 
επάγγελµα που από µια πρώτη µατιά µπορεί να µην τους προσφέρει τις οικονοµικές 
ανέσεις και υλικές απολαβές, τις οποίες πιθανόν θα ήθελαν.

Επιστρέφοντας στο συγγραφικό επάγγελµα, αµφιβάλλω, αν τα βιβλία του Σχολι-
κού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού ή άλλοι οδηγοί επαγγελµάτων δίνουν πλη-
ροφορίες ή οδηγίες στο πώς να γίνει κανείς συγγραφέας ή παρακινούν τους ανα-
γνώστες να ασκήσουν αυτό το επάγγελµα. Εξάλλου, είναι από τα λίγα επαγγέλµατα 
για τα οποία δεν υπάρχουν σπουδές, µέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, στην επίσηµη 
εκπαίδευση. Ενώ υπάρχουν σπουδές σε σχολές ανωτάτου επιπέδου για τη µουσική 
ή τις άλλες καλές τέχνες, όπως είναι η ζωγραφική και η γλυπτική, στην Ελλάδα δεν 
υπάρχει ακόµα «σχολή συγγραφέων». Το παράδειγµα αυτό δείχνει ότι υπάρχουν 
αρκετοί νέοι και νέες που ασκούν τις καλές τέχνες, τις επιλέγουν, αφιερώνουν τη 
ζωή τους και προσπαθούν µε τον τρόπο τους να έχουν καλή απόδοση σε αυτό που 
κάνουν, παρ’ όλο που θεωρούνται από πολλούς και πολλές ως επαγγέλµατα µε 
αµφίβολες προοπτικές καριέρας, που δεν αποφέρουν υψηλές υλικές απολαβές. Οι 
νέοι και οι νέες που τα επιλέγουν, όµως, σε συνεντεύξεις λένε ότι τους εκφράζει 
αυτό που κάνουν, είναι ευχαριστηµένοι, και ότι δεν θα ήθελαν να κάνουν κάτι άλλο. 

Το παράδειγµα που µόλις αναφέραµε δείχνει ότι στην κρίσιµη φάση της επιλογής 
σπουδών ή επαγγέλµατος καλό είναι να αφιερώσουµε χρόνο και να αναρωτηθούµε, 
όχι µόνο τι επάγγελµα ή τι σπουδές θέλουµε ή µπορούµε να κάνουµε, αλλά και τι 
θέση έχει το επάγγελµα στη ζωή µας, πιο συγκεκριµένα, χρειάζεται να σκεφτούµε 
πώς θέλουµε να χτίσουµε τη ζωή µας, της οποίας είµαστε «οι αρχιτέκτονες» και ένα 
µέρος της είναι και το επάγγελµα.

Θα σκεφτεί κανείς «αν δεν ξέρω την απάντηση, τι πρέπει να κάνω;» Κατά την 
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ταπεινή µου γνώµη, δεν υπάρχει άτοµο που µπορεί να ισχυριστεί ότι «από πάντα» 
ήξερε τι ήθελε να κάνει στη ζωή του. Αντίθετα στην πορεία, λόγω διαφόρων συγκυ-
ριών ή και µε την παρότρυνση και τις συµβουλές οικείων του προσώπων ή τις πλη-
ροφορίες που συλλέγουν τα άτοµα αλλάζουν σπουδές ή επαγγελµατική κατεύθυνση. 
Κάθε φορά, δηλαδή, κάνουν κάποια επιλογή κι παίρνουν κάποια απόφαση που απο-
κλείει κάποιες άλλες, αλλά παράλληλα ανοίγει άλλους δρόµους και δυνατότητες. 
Η εξέλιξη δηλαδή είναι σταδιακή, όπως λέµε «το ένα βήµα φέρνει τ’ άλλο» και µε 
εκπληκτική ακρίβεια, αν ρωτήσετε τους γύρω σας, θα δείτε ότι το τυχαίο και η σύ-
µπτωση έπαιξε µεγαλύτερο ρόλο στο να γίνει κάποιος δάσκαλος, ενώ προοριζόταν 
για ναυτικός ή ήθελε να σπουδάσει την αγγλική γλώσσα, αλλά έγινε κοινωνιολόγος, 
γιατί µαγεύτηκε από αυτή την επιστήµη της κοινωνίας. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην επιλογή επαγγέλµατος είναι ότι αρκετοί νέοι και 
νέες ακολουθούν το επάγγελµα των γονιών τους. Αυτό δείχνει όχι µόνο ενδιαφέρον 
για συνέχεια στην επιχείρηση ή στο επάγγελµα και προσπάθεια για τη µείωση της 
επαγγελµατικής ανασφάλειας, αλλά ότι τα παιδιά ακολουθούν τα επαγγέλµατα, τα 
οποία τους είναι γνωστά, οικεία, µπορούν να ταυτιστούν και αισθάνονται ικανά να 
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους. Πολλά παιδιά, επίσης, αφήνουν την πρώτη 
τους επαγγελµατική επιλογή και κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό από το επάγγελµα 
των γονιών ή των κοντινών συγγενών τους. 

Εκτός όµως από την προσωπική σηµασία ενός επαγγέλµατος, υπάρχει και η 
κοινωνική. Αυτή φαίνεται κυρίως από την κοινωνική θέση που κατέχει σε κάθε επάγ-
γελµα στη λεγόµενη κοινωνική ιεραρχία. Το τι καθορίζει αυτή την κοινωνική θέση 
είναι µεγάλη ιστορία, µε την οποία ασχολείται η επιστήµη της κοινωνιολογίας εδώ 
και πολλά χρόνια. Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό επικεντρώνεται στη σηµασία που 
έχει το κύρος ενός επαγγέλµατος στον καθορισµό της κοινωνικής ιεραρχίας και της 
θέσης που καταλαµβάνουν τα άτοµα σε αυτή. 

Αυτό που έχει σηµασία είναι να γίνει κατανοητό ότι έχοντας τη δυνατότητα να 
ασκήσουµε ένα επάγγελµα συµµετέχουµε στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της 
χώρας. Αν και δεν είναι ο µοναδικός τρόπος κοινωνικής συµµετοχής, αξίζει να ανα-
φερθεί ότι η συµµετοχή αυτή σηµαίνει ότι προσφέρουµε από τη θέση που κατέχουµε, 
τόσο στη διατήρηση όσο και στην εξέλιξη ή και ανάπτυξη της κοινωνίας στην οποία 
ζούµε. Είµαστε ένας από τους συνδετικούς κρίκους της, που βοηθάει, παραδείγµα-
τος χάρη, στην παραγωγή αγαθών ή στην κυκλοφορία τους και στην παροχή υπηρεσι-
ών. Αγαθά και υπηρεσίες, τις οποίες χρειαζόµαστε για να επιβιώσουµε, αλλά και για 
να ζήσουµε ίσως µια κάπως πιο καλή και άνετη ζωή. Η κοινωνία, για να µπορέσει να 
αναπαραχθεί, στηρίζεται στον καταµερισµό εργασίας, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι 
δεν κάνουµε όλοι και όλες τα ίδια πράγµατα, δεν παράγουµε δηλαδή όλοι αγροτικά 
προϊόντα και δεν πουλάµε όλοι µας ασφάλειες ζωής. Το επάγγελµα που κάνουµε δη-
λαδή έχει σχέση µε τον καταµερισµό εργασίας κατά κλάδο, αλλά και στο εσωτερικό 
κάθε κλάδου υπάρχουν αρκετές εξειδικεύσεις. 

Μπορεί να εκφράσει κανείς την άποψη ότι σήµερα υπάρχει υψηλό επίπεδο 
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ανεργίας. Το να είσαι άνεργος ή άνεργη δε σηµαίνει και το «τέλος του κόσµου». Και 
δεύτερον, κάτι που αποτελεί κοινωνικό, δοµικό πρόβληµα, δεν µπορεί να επιλυθεί 
αποκλειστικά σε ατοµική βάση. Τρίτον, σε περιπτώσεις µεγάλων ποσοστών ανεργίας 
συνήθως υπάρχουν κυβερνητικά προγράµµατα, είτε κατάρτισης είτε στήριξης ατό-
µων και επιχειρήσεων για την εξεύρεση εργασίας, όπως και για τη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.

Επίσης, οι τίτλοι σπουδών που αποκτούµε, µάς παρέχουν τη δυνατότητα απα-
σχόλησης σε περισσότερους τοµείς απ’ ό,τι αρχικά νοµίζουµε, όπως επίσης µάς 
παρέχουν κι άλλες δυνατότητες, για παράδειγµα να συνεχίσουµε τις σπουδές ή να 
αλλάξουµε κατεύθυνση σπουδών. 

Μπορεί ακόµη η ανεργία να είναι µικρής διάρκειας και το χρόνο αυτό να τον εκ-
µεταλλευτούµε για να αποκτήσουµε εµπειρία ή να ασκηθούµε σε έναν τοµέα. Πολλοί 
«άνεργοι» δουλεύουν, παραδείγµατος χάρη, εθελοντικά κι έτσι κάνουν κοινωνικά 
χρήσιµη εργασία, όπως και πολλά άτοµα δουλεύουν, αλλά αυτό δεν θεωρείται εργα-
σία που πληρώνεται µε µισθό, όπως είναι το επάγγελµα της νοικοκυράς. Εποµένως, 
πέρα από τους απόλυτους αριθµούς που δηλώνουν το επίπεδο ανεργίας και τη 
γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας και τελικά την ανησυχία σε σχέση µε το δικό 
µας επαγγελµατικό µέλλον, χρειάζεται να αντιµετωπίζουµε την κοινωνία και την 
αγορά εργασίας µε µια προοπτική αλλαγής και όχι στασιµότητας. Οι προσπάθειες 
και η εφευρετικότητα δεν έχουν προκαθορισµένα όρια ούτε και κατευθύνσεις. Αυτό 
φαίνεται παραδείγµατος χάρη στις τεχνολογικές και εµπορικές καινοτοµίες, όπως 
και στις καινοτοµίες σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών.

Συνοπτικά, η εικόνα που δώσαµε πιο πάνω για τα επαγγέλµατα είναι γενική. Το 
θέµα λοιπόν είναι, όταν επιλέγουµε κάποιες σπουδές, βλέπουµε στην πράξη ότι 
οδηγούν όχι σε ένα επάγγελµα, αλλά σε µια δέσµη επαγγελµάτων µε κοινά κατά 
βάση χαρακτηριστικά, κατά τον ίδιο τρόπο που ορισµένα µαθήµατα, τα ίδια µαθήµατα, 
µας επιτρέπουν να δώσουµε εξετάσεις σε διαφορετικές κατευθύνσεις σπουδών. Το 
ζήτηµα είναι να γνωρίζουµε ότι έχουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε κατεύθυνση, 
ενώ κατά βάση µπορεί να παραµένουµε στο ίδιο επάγγελµα. Αν σκεφτούµε µε αυ-
τόν τον τρόπο βλέπουµε ότι υπάρχουν δυνατότητες ενασχόλησης σε ένα κλάδο, οι 
οποίες δεν είναι ορατές εξαρχής, αλλά µόνο µετά από µια πληρεότερη και σωστή 
πληροφόρηση.

Σε σχέση τώρα µε τα νέα επαγγέλµατα, αυτά δεν αναφύονται ξαφνικά, αλλά 
δηµιουργούνται σταδιακά, είτε από καινοτόµες οικονοµικές δραστηριότητες είτε από 
περαιτέρω εξειδίκευση σε έναν επιστηµονικό και επαγγελµατικό κλάδο. Η επιστηµο-
νική και τεχνική εξειδίκευση είναι κι αυτή µε τη σειρά της απόρροια της αύξησης των 
επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων, που οδηγούν στο διαχωρισµό των αντίστοιχων 
κλάδων σε επιµέρους πεδία, όπως, για παράδειγµα, στον κλάδο της βιολογίας 
υπάρχει η µοριακή βιολογία και η γενετική βιολογία. Αντίστοιχα στις επιστήµες του 
περιβάλλοντος συνεχίζεται η εξειδίκευση σε διάφορους τοµείς και οι επαγγελµατι-
κές προοπτικές θεωρούνται γενικά θετικές. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, επίσης, 
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παίζει σηµαντικό ρόλο και η αυξανόµενη εξέλιξή της σηµαίνει και την εξειδίκευση σε 
επιµέρους τοµείς. Στον τοµέα της πληροφορικής, για παράδειγµα, υπάρχουν εξει-
δικεύσεις που αφορούν υπηρεσίες διαδικτύου ή στήριξης δικτύων και σχεδιασµός ή 
προγραµµατισµός δικτύων. Να σηµειώσουµε εδώ, επίσης, το «παράδοξο» ότι αφενός 
παρατηρείται αύξηση της ανεργίας, γιατί οι µηχανές αντικαθιστούν τα ανθρώπινα 
εργατικά χέρια, κι αφετέρου αυξάνεται η ζήτηση για ορισµένα επαγγέλµατα, όπως 
αυτά που αναφέραµε παραπάνω. Η τάση αυτή υπάρχει και σε άλλα επαγγέλµατα και 
η αυξοµείωση στη ζήτηση σχετίζεται µε τις κοινωνικές αλλαγές. Είναι ένα θέµα που 
δεν µπορούµε δυστυχώς, λόγω χώρου, να αναπτύξουµε περαιτέρω.

Επιπλέον, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας καταβάλλεται προσπάθεια επίλυ-
σης προβληµάτων, όπως για παράδειγµα στο χώρο της υγείας, όπου υπάρχει 
µεγάλη επιστηµονική και επαγγελµατική εξέλιξη. Στον τοµέα της υγείας υπάρ-
χουν πάντως καλές επαγγελµατικές προοπτικές, τόσο στη νοσηλευτική όσο και 
στην ιατρική. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι εξέλιξης των επαγγελµάτων -δεν είναι του παρόντος 
να τους αναλύσουµε-, αλλά το ζήτηµα είναι ότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη, που οφεί-
λεται στις αλλαγές, κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές. Αυτές οι αλλαγές συνο-
δεύονται συχνά και από αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα, στη ζήτηση υποψηφίων 
εργαζοµένων και την επαγγελµατική «απορρόφηση» των αποφοίτων της δευτερο-
βάθµιας και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Υπάρχει λοιπόν κινητικότητα, αφού η 
κοινωνία δεν είναι στατική κι αυτό σηµαίνει ότι τα επαγγέλµατα που σήµερα «έχουν 
ζήτηση», αύριο µπορεί να µην έχουν και το αντίθετο, όποια δεν έχουν «ζήτηση» 
σήµερα, µπορεί στο µέλλον να έχουν. 

Αναφορικά λοιπόν µε την επιλογή µας χρειάζεται να προετοιµαστούµε κι αυτό ση-
µαίνει ότι ψάχνουµε, ρωτάµε, µαθαίνουµε, αποκτούµε πληροφορίες, τις σταθµίζουµε 
και µετά σκεφτόµαστε τι θέλουµε να κάνουµε, πριν πάρουµε κάποιες αποφάσεις. Οι 
αποφάσεις που παίρνουµε, κατά τη γνώµη µου, είναι συνήθως καλές αποφάσεις για 
µας, γιατί µε βάση την πληροφόρηση που έχουµε, αυτές τις αποφάσεις µπορούµε 
να πάρουµε. Δεν µπορούµε, δεν είµαστε σε θέση να προβλέψουµε το µέλλον, αλλά 
µπορούµε να προετοιµαστούµε, όσο το δυνατό καλύτερα.

Τέλος, µπορεί κανείς να πει ότι αυτά είναι «εύκολα λόγια» ή ότι είναι «πολυτέ-
λεια», όταν πιέζουν οι συνθήκες της ζωής και κάποιος ή κάποια χρειάζεται να βρει 
άµεσα εργασία ή αν «οι σηµαντικοί άλλοι» (γονείς ή συγγενείς) πιέζουν τα παιδιά 
τους να ακολουθήσουν ένα κλάδο σπουδών που ουσιαστικά δεν επιθυµούν. Έστω 
ότι βρίσκει µια δουλειά για να ικανοποιήσει τις άµεσες βιοτικές ανάγκες ή ακολουθεί 
έναν κλάδο σπουδών που δεν τον ή την ενδιαφέρει καθόλου, µετά από λίγο καιρό, 
όµως, η ερώτηση θα τεθεί και πάλι. «Τώρα τι; Τι θέλω ή τι µπορώ να κάνω;» Κι έτσι 
ξαναγυρίζει στην πρώτη ερώτηση, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι του ή της ξαναδί-
νεται η ευκαιρία της επιλογής κι αυτό είναι το σηµαντικότερο: ότι από όποια θέση 
και αν βρισκόµαστε να προσπαθούµε να έχουµε ή καλύτερα να δηµιουργούµε και να 
εκµεταλλευόµαστε θετικά τις δυνατότητες επιλογής που µας παρέχονται.
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Οδηγίες και συµβουλές για τη διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής

Χρησιµοποιώντας ορισµένα «εργαλεία» και ακολουθώντας κάποια βήµατα στην 
επαγγελµατική επιλογή µπορεί κάποιος ή κάποια να βοηθηθεί στη λήψη αποφάσεων. 
Αυτές οι γενικές οδηγίες απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το 
µάθηµα του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού και αφορούν τους περισ-
σότερους µαθητές και µαθήτριες (Brown, 2000). Εν ολίγοις, χρειάζεται να ασχολη-
θούµε «επαγγελµατικά» µε την επαγγελµατική επιλογή και την επιλογή σπουδών και 
να αναλάβουµε τις πρωτοβουλίες, που ακολουθούν και οι οποίες δεν εξαντλούν το 
θέµα, αλλά δίνουν µια εικόνα των βηµάτων που χρειάζεται να σχεδιάσουµε:

1. Ενηµέρωση και πληροφόρηση για τα υπάρχοντα και ανερχόµενα επαγγέλµατα 
και τις θέσεις στην αγορά εργασίας (π.χ. από τον ΟΑΕΔ, τα ΜΜΕ, τους καθηγητές 
και καθηγήτριες).

2. Στάθµιση των πληροφοριών σε σχέση µε τις προσωπικές προτιµήσεις για 
µαθήµατα και επαγγέλµατα και περαιτέρω δυνατότητες σπουδών και απασχόλησης. 

3. Ενηµέρωση και πληροφόρηση, όσον αφορά τα απαιτούµενα προσόντα σε 
τίτλους σπουδών, δεξιότητες ή εµπειρία.

4. Ενηµέρωση για τυχόν δυσκολίες ή προβλήµατα, που συναντώνται πιο συχνά 
κατά τη διάρκεια των σπουδών ή µετά, στην εξάσκηση ενός επαγγέλµατος, καθώς 
και για τις λύσεις που προτείνονται. Αν είναι δυνατόν αναζήτηση πληροφοριών από 
µαθητές και µαθήτριες που ήδη ακολουθούν ένα κλάδο σπουδών ή από εργαζόµε-
νους και εργαζόµενες σε µια απασχόληση που µας ενδιαφέρει.

5. Οριοθέτηση λογικών στόχων, που µπορούν δηλαδή να επιτευχθούν, αλλά και 
να µη φοβόµαστε καµιά φορά ν’ ακολουθούµε ό,τι για πολλούς µπορεί να µοιάζει 
ανέφικτο ή ανεδαφικό.

6. Σχεδιασµός των βηµάτων και των φάσεων που πρέπει να ακολουθήσουµε 
για την επίτευξη των στόχων µας. Ο σχεδιασµός µπορεί να περιλαµβάνει επιλογή 
µαθηµάτων και σπουδών, απόκτηση τίτλων σπουδών και απαραίτητων δεξιοτήτων ή 
εργασιακής εµπειρίας, συµπεριλαµβανοµένου και ενός χρονοδιαγράµµατος για το 
άµεσο µέλλον ή πιο µακροπρόθεσµα.

7. Ευελιξία στο σχεδιασµό των βηµάτων, σταδίων ή φάσεων, για να είµαστε σε 
θέση να αναθεωρήσουµε, αν χρειαστεί, τα σχέδιά µας και τις αποφάσεις µας.

8. Αποφασιστικότητα και σιγουριά στη διεκπεραίωση των σχεδίων. Σε αυτό θα 
µας βοηθήσει η επόµενη συµβουλή.

9. Αναζήτηση βοήθειας στη διεκπεραίωση των σχεδίων µας και συνεργασίας µε 
άλλα άτοµα (π.χ. συµµαθητές και συµµαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς ή συγγε-
νείς και γνωστούς/ές) (βλ. Brown (2000), Savickas (1999)). Αν εξετάσει κανείς τις 
επαγγελµατικές διαδροµές διάσηµων, αλλά και λιγότερο διάσηµων ατόµων, θα δει 
ότι σε κάθε περίπτωση υπήρξαν κάποιοι και κάποιες που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο 
στην εξέλιξη τους και τους βοήθησαν στην επίτευξη των σχεδίων τους. Το «επιτυχη-
µένο» άτοµο που τα καταφέρνει εντελώς µόνο του, είναι ένας κοινωνικός µύθος.
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10. Αναστοχασµός σχετικά µε το ποιος παίρνει την απόφαση, ο νέος και η νέα, 
οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν γονείς και εκπαιδευτικοί που, ενώ ενεργούν 
µε καλή πρόθεση, µπορεί τελικά να «µπερδέψουν» τα παιδιά και να ακολουθήσουν 
σπουδές που δεν επιθυµούν. Μετά από χρόνια, τα παιδιά επανέρχονται και συνε-
χίσουν τις σπουδές που ήταν η πρώτη τους προτίµηση. Τέτοιες ιστορίες είναι γνω-
στές, αρκεί να ρωτήσετε γύρω σας.

Επίλογος
 
Στο κείµενο αυτό αναφερθήκαµε στην προσωπική και την κοινωνική σηµασία 

της επιλογής µαθηµάτων, σπουδών και επαγγέλµατος. Αναφερθήκαµε επίσης σε 
µερικές από τις διαδικασίες επιλογής επαγγέλµατος και περιγράψαµε ορισµένες 
οδηγίες που µπορεί να διευκολύνουν την επιλογή.

Η επιλογή επαγγέλµατος αποτελεί µια σταδιακή και εξελικτική διαδικασία, ενώ 
εκ πρώτης όψεως φαίνεται ως κάτι στατικό που ισχύει για όλη τη ζωή. Για τους µαθη-
τές και τις µαθήτριες, η µετάβαση από το σχολείο στη «ζωή» µπορεί να συνοδεύεται 
από ερωτήµατα και ανασφάλειες που χρειάζεται να συζητηθούν, καθώς δεν είναι 
ευκαταφρόνητες, αµελητέες ή αφύσικες. Οι συµβουλές που µπορεί να δοθούν σε 
αυτή τη φάση χρειάζεται να συνοδεύονται από ενηµέρωση και πληροφόρηση, όσο το 
δυνατόν πιο πλατιά και πιο βαθιά, για να µπορούν «να διακρίνουν το δένδρο», αλλά 
«να µην χάνουν και το δάσος». 

Ευτυχώς δε χρειάζεται όλοι µας να ξέρουµε από πολύ µικρή ηλικία τι θέλουµε 
να κάνουµε στη ζωή µας, για να γίνουµε επιτυχηµένοι στο επάγγελµά µας, και πολύ 
περισσότερο, για να είµαστε δηµιουργικοί και ευχαριστηµένοι από τη ζωή µας. Το 
αντίδοτο στην ανασφάλεια ή την αναποφασιστικότητα, που µπορεί να διακατέχει 
τους νέους και τις νέες είναι η ανοιχτή συζήτηση, η έγκυρη, έγκαιρη και όσο το 
δυνατόν σφαιρική ενηµέρωση και πληροφόρηση. 

Η πληροφορία είναι, επίσης, γνώση και «η γνώση είναι δύναµη», που µπορεί να 
µας απελευθερώσει, να «ανοίξει» δρόµους και η οποία µας βοηθά εκτός των άλλων 
να προετοιµαστούµε κατάλληλα, για να ζήσουµε τη ζωή µας ως πολίτες, µέλη µιας 
κοινωνίας που εµπεριέχει την εργασία, αλλά δεν αρκείται µόνο σ’ αυτήν.
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4. Το Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο της Κοσµίδου - Hardy*
    για τον Εκπαιδευτικό και Επαγγελµατικό Προσανατολισµό:
    Η συµβολή του στο πρόγραµµα για την ισότητα των δύο φύλων

Όλγα Παπαδοπούλου**

Εισαγωγή

Στην παρουσίαση που ακολουθεί καταβλήθηκε προσπάθεια να αποδοθεί συνο-
πτικά ένα Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο για τον Εκπαιδευτικό και Επαγγελµατικό 
Προσανατολισµό, το οποίο εκπόνησε η Χρυσούλα Κοσµίδου – Hardy, ύστερα από 
κριτική, διεπιστηµονική θεώρηση του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού 
και υλοποίησε πειραµατικά στο πλαίσιο ερευνητικού της έργου για την ανάπτυξη της 
διδακτορικής διατριβής της. Επιστηµολογικά, το µοντέλο στηρίζεται στις θεωρίες 
της Συµβουλευτικής και της Επαγγελµατικής Διαπαιδαγώγησης, στην Επικοινωνία 
και ιδιαίτερα στην Αγωγή στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Media Education), στη 
Σηµειολογία, στην Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φρανκφούρτης και ιδιαίτερα στις 
θέσεις του Habermas, στις θεωρητικές προσεγγίσεις από το χώρο των Πολιτισµικών 
Μελετών (Cultural Studies), καθώς και στις θέσεις σηµαντικών, κυρίως µοντέρνων 
και µεταµοντέρνων φιλοσόφων.

Η δηµιουργία αυτού του µοντέλου είναι δυνατό να εξασφαλίσει στο χώρο του 
Εκπαιδευτικού και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΕΠ) το θεωρητικό υπόβαθρο 
που θα δικαιολογεί, θα ερµηνεύει και τελικά θα δικαιώνει κάποιες επιλογές που 
έχουν ως στόχο την προαγωγή του θεσµού στο σχολικό αλλά και στο εξωσχολικό 
πλαίσιο. Ένα µοντέλο που γνωρίζουν και αποδέχονται όσοι εµπλέκονται στις διαδι-
κασίες του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού συµβάλλει στη µείωση των σπασµω-
δικών κινήσεων και των αποσπασµατικών µέτρων που µπορεί να λαµβάνονται µε 
στόχο την ανανέωση ή την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισµό του θεσµού αλλά 
που τελικά, επειδή αποτελούν συχνά µίµηση ξένων προτύπων ή επειδή εξυπηρε-

* Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Πρόεδρος του Τοµέα Σ.Ε.Π.
** Φιλόλογος µε µεταπτυχιακό δίπλωµα στη Συµβουλευτική και τον Επαγγελµατικό Προσανα-

τολισµό, αποσπασµένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
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τούν άµεσα τρέχουσες ανάγκες χωρίς να προηγούνται διαδικασίες προσαρµογής, 
δυναµιτίζουν την ίδια την υπόσταση του θεσµού. Η ύπαρξη ενός µοντέλου ωθεί στη 
συνοχή, προσδίδει ενιαία µορφή και είναι εκείνο που θέτει τις προδιαγραφές για το 
ύφος και το είδος των αλλαγών και των προσαρµογών, όταν χρειάζεται να γίνουν.

Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι η δυναµική ενός Κριτικού Αναπτυξιακού 
Μοντέλου και η περιεκτικότητά του σε θεωρητικό επίπεδο συναντά τη σύγχρονη 
συγκυρία και εξοµαλύνει τη διαδικασία πρόσκτησης του νέου και προσαρµογής σε 
αυτό –διαδικασία που προοιωνίζεται εντάσεις, εξαιτίας του καταιγιστικού ρυθµού 
µε τον οποίο ενσκήπτουν οι αλλαγές– αφού βασικός του άξονας είναι οι ανάγκες 
του ατόµου, οι δυνατότητές του και η ενδυνάµωσή του στο πλαίσιο της εξελικτικής 
του πορείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι βέβαιο ότι µπορεί να συµβάλει στο µέγιστο 
βαθµό στην προετοιµασία των νέων αλλά και κάθε ηλικίας ανθρώπων για την αγορά 
εργασίας που δεν χαρακτηρίζεται πλέον από σταθερές, δεν παρέχει ασφάλεια αλλά 
αποτελεί ένα χώρο όπου εµφανίζονται διαρκώς νέα επαγγέλµατα, κυρίως µε τη µορ-
φή εξειδικεύσεων αλλά και που οι εξελίξεις στην τεχνολογία επαναπροσδιορίζουν 
δεξιότητες και προσόντα που απαιτούνται σε σωρεία επαγγελµάτων. Αν αναλογιστεί 
κανείς, δίπλα σε αυτά τα δεδοµένα και τις ανακατατάξεις σε πολιτικό, εθνικό και 
πολιτιστικό επίπεδο, καθίσταται φανερή η χρησιµότητα του κριτικού αναπτυξιακού 
µοντέλου. Συµβάλλει, δηλαδή, στη στήριξη της ανάπτυξης ανθρώπων πολυδύναµων 
που µπορούν να διαχειριστούν κρίσεις, µπορούν να σεβαστούν τον εαυτό τους και 
τους διαφορετικούς άλλους και εποµένως µπορούν να γίνουν φορείς ιδεών που 
προάγουν το σύνολο. Θεωρούµε ότι στο πλαίσιο αυτό το συγκεκριµένο µοντέλο µπο-
ρεί να συµβάλει ουσιαστικά στην άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και, βεβαίως, 
προάγει και την ισότητα των φύλων.

Το εγχείρηµα της περιληπτικής απόδοσης του συγκεκριµένου µοντέλου ολοκλη-
ρώθηκε, αφού διευθετήθηκαν οι δυσκολίες που προέκυψαν. Καταρχάς, καταβλήθηκε 
προσπάθεια να µην παραποιηθούν τα στοιχεία του µοντέλου, γι’ αυτό και τα κείµενα 
είναι αυτούσια, όπως παρουσιάζονται στη δηµοσίευση του µοντέλου στο Περιοδικό 
Επιθεώρηση Συµβουλευτικής –Προσανατολισµού, τ. 38-39. Οκτώβριος & Δεκέµβρι-
ος 1996. Ήταν αναπόφευκτο όµως να γίνουν περικοπές αρκετών κειµένων, όπως 
και αρκετών βιβλιογραφικών αναφορών και πολύτιµων διευκρινιστικών σηµειώσεων.

Περίληψη του Μοντέλου

Α. Εισαγωγικό σηµείωµα της συγγραφέως του µοντέλου
Ζούµε σε εποχή που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, ρευστότητα και ρα-

γδαίες αλλαγές. Η ταχύτητα µε την οποία συµβαίνουν αυτές οι αλλαγές δεν επιτρέ-
πει την πρόβλεψή τους µε αποτέλεσµα την απογοήτευση, όταν διαπιστώνουµε ότι 
δεν είναι εύκολο ή δυνατό να ασκήσουµε έλεγχο πάνω τους. Στο δικό µας πολιτισµι-
κό κύκλο έχουµε πράγµατι µάθει να θέλουµε να επιβάλλουµε τάξη στην αβεβαιότητα 
και στο άγνωστο, χρησιµοποιώντας γνωστά και οικεία πρότυπα του παρελθόντος, 
στάση η οποία µάλλον δεν βοηθάει, αφού το µέλλον δεν φαίνεται να είναι µία ιστορία 
που επαναλαµβάνεται, αλλά αντίθετα ένα σενάριο, οι εκδοχές του οποίου δηµιουρ-
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γούν συχνά αυτό που ο Toffler έχει αποκαλέσει «shock».
Ο σηµερινός άνθρωπος είναι γενικά κλειστός στις αλλαγές και φοβάται το άνοιγ-

µα προς το καινούργιο, προς το «άλλο» (άλλους ανθρώπους), ή «Άλλο» - (κουλ-
τούρες, γλώσσες, θρησκείες). Στο σηµερινό κόσµο των πολλαπλών και σύνθετων 
µεταβάσεων, τόσο σε ζητήµατα που αφορούν τη µετάβαση από µία κατάσταση σε µία 
άλλη σε ατοµικό επίπεδο, όσο και τη µετάβαση από το εθνικό «εγώ» στο οικουµενικό 
«εµείς», στο πλαίσιο της τάσης για παγκοσµιοποίηση (globalization) διαπιστώνεται 
ότι κάθε λαός κλείνεται στενά στο δικό του «εγώ»19. Ωστόσο, αν εξετάσει κανείς τις 
σηµερινές εξελίξεις σε διάφορα επίπεδα, διαπιστώνει ότι µία νέα αντίληψη για τα 
φαινόµενα και τη ζωή αναδύεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, η κίνηση 
προς τη θεώρηση του όλου και όχι προς την αποσπασµατική ενατένιση των επιµέ-
ρους στοιχείων του. Σήµερα, η έννοια κλειδί για την κατάλληλη προετοιµασία και την 
αναµονή του µέλλοντος φαίνεται πως είναι η ευελιξία που πρέπει να αναπτύξουν τα 
άτοµα, αλλά και οι στενότερες και ευρύτερες κοινότητες. 

Στο πλαίσιο της «κουλτούρας» του Σχολικού (και γενικότερα του Εκπαιδευτικού) 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΣΕΠ ή ΕΕΠ), το «τροµαχτικό» άγνωστο είναι ο 
κόσµος των επαγγελµάτων. Οι συνεχείς και απρόβλεπτες αλλαγές στην επιστήµη και 
στην τεχνολογία επιφέρουν αντίστοιχες µεταβολές στην εκπαίδευση και την αγορά 
εργασίας, ενώ οι κοινωνικο-οικονοµικές πολιτισµικές αλλαγές µε τη συνακόλουθη 
διαφοροποίηση του χάρτη της Ευρώπης και του κόσµου γενικότερα, καθώς και την 
αυξανόµενη κινητικότητα των εργαζοµένων στο Ευρωπαϊκό και ευρύτερο οικουµενικό 
«χωριό», έχουν και θα έχουν επιπτώσεις τόσο στην Οικονοµική και εκπαιδευτική πολι-
τική µιας χώρας όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται αυτή. Στο πλαίσιο 
τέτοιων αλλαγών και ανακατατάξεων οι προβλέψεις γίνονται επισφαλείς και οι διαγνώ-
σεις που στηρίζονται στο σήµερα και στο χθες, πολύ λίγο βοηθούν στο «ταίριασµα» µε 
το αύριο. Αν λάβουµε υπόψη την παραπάνω προβληµατική, γίνεται πιστεύουµε σαφές 
ότι ένα µοντέλο παιδείας γενικότερα και ΣΕΠ (ή ΕΕΠ) ειδικότερα, το οποίο στηρίζεται 
στη διάγνωση επιδόσεων και πτυχών του ατόµου, για να τις ταιριάξει µε το πολύπλοκο 
και ρευστό µωσαϊκό της αγοράς εργασίας µάλλον είναι ατυχές και άκαιρο.

Β. Ένα Αναπτυξιακό Μοντέλο για τον Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό
Η προσέγγιση του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού που υιοθετήθηκε 

στη χώρα µας από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 είναι δυνάµει αναπτυξιακή, όπως 
φαίνεται από τους σκοπούς που διατυπώνονται στα αναλυτικά του προγράµµατα. 
Οι σκοποί αυτοί δεν εξελίχθηκαν µέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ 
ταυτόχρονα, η απουσία συστηµατικής και σε βάθος εκπαίδευσης και επιµορφώσεων 
των εκπαιδευτικών σε θέµατα ΣΕΠ, καθώς και η έλλειψη πλούσιας βιβλιογραφίας 
—σε θεωρητικό και ιδίως σε πρακτικό επίπεδο— δεν βοήθησε στο θεωρητικό και 
ιδεολογικό ξεκαθάρισµα του όλου συστήµατος του ΣΕΠ στη χώρα µας. 

Παρακάτω αναλύονται σύντοµα οι σκοποί του ΣΕΠ (Αυτογνωσία, Πληροφόρηση, 
Λήψη Απόφασης και Μετάβαση) και παρουσιάζονται βασικά τους χαρακτηριστικά υπό 
το πρίσµα δυο βασικών µοντέλων, (Kosmidou, 1991α,β), για να γίνει σαφέστερη η 
διαφορά ανάµεσά τους. 

19. Περισσότερα για το θέµα αυτό βλ. και Κοσµίδου-Hardy 1993, 1994α.
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1. Κριτική Αυτογνωσία

Πίνακας 1: Αυτογνωσία

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1, ενώ στο πλαίσιο του διαγνωστικού µοντέλου 
αυτογνωσία σηµαίνει διερεύνηση, «χαρτογράφηση» των πτυχών του εαυτού µέσα 
από διαγνωστικά εργαλεία (τεστ, ερωτηµατολόγια κ.τ.λ.) και αποδοχή αυτών των 
πτυχών απροβληµάτιστα, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού µοντέλου το στάδιο της 
αρχικής διερεύνησης ακολουθεί η προβληµατοποίηση των πτυχών του εαυτού (π.χ. 
«πώς αναπτύσσονται τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητες;», «γιατί ανέπτυξα αυτά 
τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις κ.τ.λ. και όχι και κάποιες άλλες;», «πόσο «φυσικές» 
ή «έµφυτες» είναι οι δικές µου ικανότητες»;) και στη συνέχεια η ενθάρρυνση και 
η υποστήριξη των µαθητών και µαθητριών (όπως και άλλων ατόµων, και µάλιστα 
εκείνων που ανήκουν σε κατηγορίες που χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη, π.χ. γυναί-
κες, άνεργοι, φυλακισµένοι, άτοµα από πολιτισµικές µειονότητες, άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες) να επιδιώξουν να αναπτύξουν περισσότερο το δυναµικό που διαθέτουν και 
που συνήθως δεν συνειδητοποιούν. Το άτοµο, δηλαδή, εδώ δεν θεωρείται ον στατι-
κό, αλλά δυναµικό και ενεργό το οποίο, όταν αναλύσει κριτικά τους παράγοντες που 
επέδρασαν στη διαµόρφωσή του και πιστέψει στον εαυτό του, τότε είναι σε θέση να 
προχωρήσει πολύ πιο πέρα από την κορυφή του παγόβουνου που δείχνουν κάποια 
διαγνωστικά εργαλεία. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, το Αναπτυξιακό αυτό Μοντέλο 
προβληµατοποιώντας την κυρίαρχη ιδεολογία γενικότερα, καθώς και τις συνθήκες 
και τους παράγοντες που προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό την ανάπτυξη του ατόµου, 
βοηθάει αποφασιστικά στο ξεδίπλωµα και στο µετασχηµατισµό του δυναµικού του σε 
µία πορεία ανάπτυξης, προόδου και κριτικής αυτογνωσίας.

Ο ή η σύµβουλος ΣΕΠ είναι φυσικό να συµβάλει αποφασιστικά και στην αγωγή για 
την ισότητα των φύλων, όταν καθοδηγεί το συµβουλευόµενο µαθητή ή µαθήτρια να 
διερευνήσει πώς αναπτύχθηκαν κάποια ενδιαφέροντά του/της, που αφορούν, για πα-
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ράδειγµα, τη φροντίδα των παιδιών ή πώς διαµορφώθηκε η κλίση ενός µαθητή ή µιας 
µαθήτριας για το χειρισµό όπλων. Η διερεύνηση αυτή είναι πιθανό να αποκαλύψει την 
ύπαρξη στερεοτύπων που σχετίζονται µε τη διαφορετική αντιµετώπιση των αγοριών 
και των κοριτσιών από τους γονείς τους κατά την κατανοµή των ρόλων τους στο σπίτι 
ή ακόµη και µε τα παιχνίδια που ασχολούνταν στην παιδική τους ηλικία τα οποία επί-
σης προσφέρονται στα παιδιά από τους µεγαλύτερους βάσει των στερεοτύπων των 
οποίων εκείνοι είναι φορείς.

Η αποκάλυψη, επίσης, της διαφορετικής αντιµετώπισης αγοριών και κοριτσιών 
και από την πλευρά των εκπαιδευτικών µπορεί να συµβάλει στην αυτογνωσία και 
ανάπτυξη των ατόµων. Συχνά οι εκπαιδευτικοί παροτρύνουν τους µαθητές και τις 
µαθήτριες να αναλάβουν κάποιες δραστηριότητες ανάλογα µε το φύλο τους (π.χ. 
η µεταφορά υλικού, βιβλίων κ.τ.λ. γίνεται από άντρες καθηγητές σε συνεργασία µε 
αγόρια ενός σχολείου) ή τους/τις αποθαρρύνουν από κάποια ενδιαφέροντά τους κα-
τηγοριοποιώντας τους µέσω λεκτικών αποστροφών (π.χ. «εσύ δεν κάνεις γι’ αυτή τη 
δουλειά») αναπαράγοντας ουσιαστικά και οι ίδιοι τα στερεότυπα µε τα οποία εκείνοι 
έχουν µεγαλώσει. Άλλοτε αναπτύσσουν τη θεωρία ότι τα κορίτσια πρέπει να ασχολη-
θούν µε επαγγέλµατα που τους αφήνουν ελεύθερο χρόνο για τα οικογενειακά τους 
καθήκοντα ή µε επαγγέλµατα που αφορούν τον άνθρωπο, επειδή αυτά ταιριάζουν 
στη γυναικεία ιδιοσυγκρασία.

Αυτή η πορεία ανάπτυξης και προόδου είναι βεβαίως απαραίτητο να υποβοηθεί-
ται από µια µαθησιακή διδακτική διαδικασία επικοινωνιακή, στην οποία επιδιώκεται 
ο γνήσιος, οριζόντιος διάλογος, αποφεύγονται οι σχέσεις εξουσίας, και τη γνώση 
ή την («εξ αποκαλύψεως»;) αλήθεια δεν την κατέχει ο δάσκαλος, επίκεντρο είναι 
ο µαθητής και η µαθήτρια και η υποβοήθησή τους να διερευνήσουν τον εσωτερικό 
τους κόσµο και να αρχίσει µία διαδικασία ανάπτυξης του δυναµικού τους. Στην 
πορεία αυτή µπορεί να γίνει θετική χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (ερωτηµατο-
λόγια, τεστ κτλ.), αλλά τα εργαλεία αυτά να µην χρησιµοποιούνται, ως αυτοσκοπός, 
αλλά ως µέσα που θα βοηθούν τον ή τη σύµβουλο να κερδίζει χρόνο –κυρίως στη 
φάση της εξερεύνησης- και να δίνει κάποια ερεθίσµατα για περαιτέρω προβληµατι-
σµό (βλ. και Κοσµίδου-Hardy 1996β).

2. Η Πληροφόρηση ως Κριτική Κοινωνιογνωσία

Ως προς το στόχο της Πληροφόρησης (βλ. Πίνακα 2), υιοθετείται ένα κριτικό επι-
κοινωνιακό µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίο η επικοινωνία δεν θεωρείται ως γραµµική 
και απλοϊκή διαδικασία στο ένα άκρο της οποίας βρίσκεται ο ενεργός ποµπός και στο 
άλλο ο παθητικός δέκτης και η πληροφορία δεν είναι κάτι που ο Α «πακετάρει» και 
στέλνει στο Β. Αντίθετα, η επικοινωνία θεωρείται ως µια πολύπλοκα δοµηµένη σχέ-
ση και η πληροφορία ως ένα στοιχείο στη σχέση αυτή, της οποίας τα άλλα στοιχεία 
είναι: α) η εξωτερική πραγµατικότητα µέσα στην οποία συντελείται η επικοινωνιακή 
διαδικασία ή σχέση, β) το ίδιο το άτοµο που λαµβάνει την πληροφορία και τη διαβάζει 
ενεργά µέσα από το πρίσµα των αξιών, των πεποιθήσεων και των στερεοτύπων του 
ως ενεργός και κριτικός αναγνώστης (βλ. και Κοσµίδου – Hardy 1996α).
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Πίνακας 2: Πληροφόρηση ή Κριτική Κοινωνιογνωσία;

Επιπλέον, επισηµαίνεται το θέµα της πληθώρας των πηγών πληροφόρησης, του 
ελέγχου, της ιδιοκτησίας και της εξουσίας των πληροφορούντων, καθώς και της πρό-
σβασης που είναι δυνατόν να έχει κανείς προς τις πηγές. Αυτή η επισήµανση πρέπει 
να ακολουθείται, ωστόσο, από µεθόδους που θα αποσκοπούν στην υποβοήθηση του 
ατόµου να αναπτύξει ρόλο ενεργό προς την αναζήτηση των πηγών αυτών, διεκδίκη-
σης του δικαιώµατός του στην πληροφόρηση και κριτικής ανάγνωσης του κειµένου 
τους (βλ. και Κοσµίδου – Hardy 1996α). Γι’ αυτό η πληροφόρηση του ατόµου θα πρέ-
πει να καλύπτει ένα ευρύ φάσµα των κοινωνικών δρώµενων, έτσι, ώστε να λειτουργεί 
ως ερέθισµα για περισσότερους προσανατολισµούς, να βοηθάει το άτοµο να προσ-
διορίζει περισσότερες εναλλακτικές δυνατότητες και να το οδηγεί σε πιο ευέλικτες 
αποφάσεις ζωής, µέσα από την ενηµέρωσή του σχετικά µε τις εξελίξεις και τις τάσεις 
που διαγράφονται τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην ευρύτερη κοινωνικο-οι-
κονοµική κατάσταση. Έτσι, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού αυτού Μοντέλου αρµόζει 
περισσότερο ο όρος «Κριτική Κοινωνιογνωσία» από τον όρο «Πληροφόρηση».

Στο πλαίσιο, για παράδειγµα, της αγωγής για την ισότητα των δύο φύλων, ο µαθητής 
και η µαθήτρια θα πρέπει να µάθουν να αντιλαµβάνονται τους λόγους για τους οποίους 
κάποια εταιρεία ή επιχείρηση ζητά για τη στελέχωσή της µέσω αγγελίας της στον τύπο 
άτοµα ενός φύλου µόνο και να µπορούν ως εκ τούτου να αποκτούν ευαισθησία στα 
θέµατα αποκλεισµού λόγω φύλου. Θα πρέπει επίσης το άτοµο να µπορεί να αποκρυ-
πτογραφεί την πληροφόρηση που παρέχεται ακόµα και µέσω των τηλεοπτικών σειρών, 
οι οποίες συχνά υποκρύπτουν µηνύµατα επαγγελµατικού περιεχοµένου µε έντονη ανα-
παραγωγή στερεοτυπικών αντιλήψεων για τον άντρα και τη γυναίκα, τους ρόλους τους 
στο σπίτι, τον τρόπο ανατροφής των παιδιών. Καθώς τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
συµµετέχουν στην αγωγή όλων, είναι σκόπιµη η ευαισθητοποίηση των τελευταίων για 
την αποφυγή της άκριτης υιοθέτησης µηνυµάτων που προξενούν ακόµη µεγαλύτερη 
σύγχυση από τη στιγµή που προέρχονται από ποικιλία πολιτισµικών περιβαλλόντων.
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3. Λήψη Απόφασης

Ως προς τη λήψη αποφάσεων, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 3, στο πλαίσιο 
του Κριτικού Αναπτυξιακού Μοντέλου, ο νέος άνθρωπος υποβοηθείται να προβλη-
µατοποιήσει τους παράγοντες που επιδρούν, ενδεχοµένως, στη διαµόρφωση των 
αποφάσεών του (αξίες, στερεότυπα, προκαταλήψεις, οικογένεια, ΜΜΕ κ.τ.λ.), να 
συνειδητοποιήσει και να αναλύσει τους παράγοντες της κοινωνικο-οικονοµικής 
συγκυρίας που οριοθετούν τις αποφάσεις του, να φροντίσει να έχει εναλλακτικές 
λύσεις για την περίπτωση που δεν µπορέσει να υλοποιήσει την πρώτη του επιλογή, 
να προσπαθήσει να ετοιµαστεί µε ευελιξία για µια σειρά σχετικών µεταξύ τους επαγ-
γελµάτων και όχι για το πρώτο και µόνο επάγγελµα, όπως συµβαίνει συνήθως, και 
να συσχετίσει µε φαντασία και δηµιουργικότητα διάφορες πτυχές του εαυτού του, 
διάφορες σπουδές και επαγγέλµατα µεταξύ τους, καθώς και τους δυο αυτούς παρά-
γοντες (εαυτό και περιβάλλον), έτσι ώστε οι αποφάσεις του να έχουν περισσότερες 
πιθανότητες υλοποίησης, καθώς και τις, κατά το δυνατόν, επιθυµητές συνέπειες. 

Πίνακας 3: Λήψη Απόφασης

Στο πλαίσιο λοιπόν ενός Κριτικού Αναπτυξιακού Μοντέλου µας ενδιαφέρει η 
προετοιµασία του ανθρώπου για συγχρονισµό µε το στενότερο και ευρύτερο πε-
ριβάλλον του και είναι σωστότερο να µιλούµε για προσανατολισµό σταδιοδροµίας, 
αφού είναι πιθανότερο να ασχοληθούµε µε µια σειρά επαγγελµάτων (επαγγελµατι-
κών σταδίων) στη ζωή µας, και όχι για επαγγελµατικό προσανατολισµό που υπονοεί 
την προετοιµασία για την πρώτη επαγγελµατική απόφαση µόνο.

Γίνεται, εποµένως, φανερό ότι ο µαθητής και η µαθήτρια στο πλαίσιο του ΣΕΠ 
µπορούν να κατανοήσουν πόσο επιδρούν στη λήψη των αποφάσεών τους τα στερε-
ότυπα που αφορούν στα δύο φύλα. Συχνά, τα άτοµα από µικρή ηλικία υποβάλλονται 
στη διαδικασία διαιώνισης κάποιων στερεοτύπων που αποτελούν εγγραφές των 
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γονέων ή των διδασκόντων τους (στερεοτυπικά δικαιολογείται πιο εύκολα από το 
οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον το κορίτσι να µην έχει καλές επιδόσεις στα 
µαθηµατικά λόγω του φύλου του) ή µεταβιβάσεις των ΜΜΕ. Ενδεικτικά, µπορεί να 
γίνει αναφορά και στις διαφηµίσεις20 µε περιεχόµενο έντονα σεξιστικό και στο ρόλο 
που διαδραµατίζουν στην εδραίωση στερεοτύπων (στερεοτυπικά οι οικιακές εργα-
σίες είναι γυναικεία υπόθεση, έστω κι αν το µοντέλο γυναίκας που προωθείται είναι 
αυτό του ατόµου που συντονίζει έξυπνες οικιακές συσκευές).

4. Μετάβαση

Τέλος, όπως φαίνεται και από το σχετικό Πίνακα 4, στο πλαίσιο του κριτικού ανα-
πτυξιακού µοντέλου και ο σκοπός της µετάβασης, όπως και οι προηγούµενοι σκοποί 
του ΣΕΠ (και του ΕΕΠ γενικότερα), εµπεριέχει στοιχεία και διαδικασίες αυτογνωσίας.

Πίνακας 4: Μετάβαση

Η µετάβαση, δηλαδή, δεν είναι µια απλή διαδικασία και έχει άµεση σχέση µε 
την αυτοεκτίµηση, όπως και µε την αυτοαντίληψή µας. Ο άνθρωπος φαίνεται να έχει 
την τάση να αντιστέκεται στην αλλαγή και στο καινούργιο σε µια προσπάθειά του 
να διατηρήσει την οµοιόστασή του στο επίπεδο εκείνο που ήδη γνωρίζει και που, 
εποµένως, δεν του δηµιουργεί αίσθηση απειλής. Όταν λοιπόν αναγκαστεί εκ των 
πραγµάτων να µεταβεί, σύµφωνα µε έρευνες που έχουν γίνει, περνάει συνήθως από 
τα εξής στάδια που φαίνονται στο Σχήµα 1. 

Πρώτον, αισθάνεται ένα µούδιασµα που του φέρνει το σοκ της αλλαγής από κάτι 
γνωστό σε κάτι άγνωστο.

20. Αναλυτικά για τα σεξιστικά στερεότυπα στο χώρο της διαφήµισης βλ. Κοσµίδου –Hardy 1995γ.
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Δεύτερον, έχει µια αρνητική στάση να µεταβεί στο καινούργιο και µια διάθεση 
να παραµείνει στο παλιό. 

Στο στάδιο αυτό νιώθει προσωρινά να ανεβαίνει λιγάκι η αυτοεκτίµησή του κα-
θώς πιστεύει ότι έχει δίκιο που αρνείται την αλλαγή, ότι είναι «εντάξει» κι εκεί που 
βρίσκεται ή, σύµφωνα µε άλλα επιχειρήµατα που χρησιµοποιεί ανάλογα και µε τους 
µηχανισµούς άµυνας που ενεργοποιούνται µπροστά στην απειλή της µετάβασης 
προς το άγνωστο. 

Τρίτον, αισθάνεται κατάθλιψη και η αυτοεκτίµησή του πέφτει, όταν συνειδητοποιεί 
ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, ενώ σιγά-σιγά περνάει στο τέταρτο στάδιο καθώς 
πέφτουν οι άµυνές του και αφήνεται στην πορεία των γεγονότων µε µια διάθεση πα-
ραίτησης και, εποµένως, η αυτοεκτίµησή του πέφτει περισσότερο, ενώ η αυτοαντίληψή 
του τείνει να γίνεται περισσότερο αρνητική. Στη συνέχεια, αναγκάζεται να δοκιµάσει 
το καινούργιο —πέµπτο στάδιο— και σιγά σιγά, καθώς βιώνει το καινούργιο, αναλύει 
το νόηµά του στη ζωή του, εσωτερικεύει τη σηµασία της µετάβασης αυτής —στάδια 
έξι και εφτά— και καθώς διαπιστώνει ότι τα κατάφερε και ότι, εποµένως, είναι ικανό 
άτοµο, η αυτοαντίληψή του γίνεται θετικότερη και η αυτοεκτίµησή του ανεβαίνει.

Σχήµα 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του Κριτικού Αναπτυξιακού Μοντέλου Εκπαιδευτικού και 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού εξετάζοντας κριτικά την προσέγγιση που δίνει 
έµφαση στη στενή ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως υπαγορεύεται από µια νεοφιλελεύ-
θερη ιδεολογία και µια τεχνοκρατική λογική, δίνεται έµφαση στη σπουδαιότητα της 
ολικής ανάπτυξης του ατόµου που θα το βοηθήσει να αποδέχεται την αβεβαιότητα 
της σηµερινής ρευστής και πολύπλοκης πραγµατικότητας και να ετοιµάζεται κα-
τάλληλα, έτσι ώστε, να µπορεί και µόνο του να αναπτύσσει τελικά δεξιότητες σε 
µια διαδικασία αυτοµόρφωσης και «δια βίου» παιδείας και να περνά µε επιτυχία τα 
ποικίλα, µεταβατικά στάδια της ζωής. Άλλωστε, όλη η ζωή µας είναι µια µετάβαση µε 
ενδιάµεσους κρίσιµους µεταβατικούς κόµβους ή σταθµούς. 

Αν, λοιπόν, ο ή η σύµβουλος ΣΕΠ είναι ευαίσθητος ή ευαίσθητη σε θέµατα 
ισότητας των φύλων, µπορεί υλοποιώντας το σκοπό της µετάβασης να διερευνήσει 
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την πυκνότητα των µεταβάσεων, τη σπουδαιότητά τους και το είδος τους αναφορικά 
µε τα φύλα ιστορικά και συγχρονικά. Για παράδειγµα, όσο λιγότερους ρόλους έχει 
κάποιος ή πιο κλειστούς ορίζοντες, τέτοιους που µια παραδοσιακή κοινωνία επιφυ-
λάσσει κυρίως για τις γυναίκες, τόσο λιγότερες ευκαιρίες µετάβασης έχει ή κι αν 
τις έχει, δυσκολότερα τις αξιοποιεί ή αποφασίζει να τις υλοποιήσει, ακριβώς επειδή 
κάθε µετάβαση ως τελικό στάδιο µιας πορείας επιτυγχάνεται, όταν υλοποιούνται 
βασικοί άξονες, η Κριτική Αυτογνωσία, καθώς και η Πληροφόρηση21 –µε τη διάσταση 
της Κριτικής Κοινωνιογνωσίας22. Σε συνεργατική Ενεργό Έρευνα που υλοποίησε η Χ. 
Κοσµίδου-Hardy στην Ελλάδα σε τρία σχολεία το 1989 (Kosmidou, 1991) διαπίστω-
σε ότι η σχέση ανάµεσα στους δύο αυτούς σκοπούς είναι διαλεκτική. Όσο περισσό-
τερο αναπτύσσεται το άτοµο και η αυτοεκτίµησή του, αντιλαµβάνεται ότι χρειάζεται 
περισσότερα είδη πληροφοριών. Έπειτα, όσο αναπτύσσεται η αυτοεκτίµηση και η 
αυτοπεποίθησή του, τόσο περισσότερο ικανό αισθάνεται να ψάχνει ενεργά πηγές 
πληροφόρησης και να διεκδικεί το δικαίωµά του για ευρύτερη και βαθύτερη ενηµέ-
ρωση. Αυτό το τελευταίο στοιχείο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αν λάβουµε υπόψη το 
γεγονός ότι, στην εποχή της έκρηξης της πληροφόρησης και της γνώσης για πολ-
λούς η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι κλειστή, ενώ είναι ανοιχτή για εκείνους 
που έχουν πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων ή για κείνους που έχουν την 

οικονοµική άνεση να την αγο-
ράσουν σε οποιαδήποτε µορφή 
(π.χ. λογισµικό, σύνδεση µε 
δίκτυα κ.τ.λ.)23. Από την άλλη 
πλευρά, όσο περισσότερο 
ενηµερώνεται κανείς για τα 
τεκταινόµενα στο κοινωνικο-
οικονοµικό, πολιτισµικό και 
ευρύτερο χωροχρονικό του 
περιβάλλον τόσο πιο έγκαιρα 
και αποτελεσµατικά συγχρονί-
ζεται µαζί του µε πολύµορφο 
και ευέλικτο τρόπο.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, του 
Κριτικού Αναπτυξιακού Μοντέ-

21. Σε έρευνα που υλοποίησε η Χ. Κοσµίδου - Hardy το 1988 (Κοσµίδου 1989, Kosmidou-Hardy 
1990, Kosmidou 1991α β) διαπιστώθηκε ότι οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ, όπως και οι Σύµβουλοι του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών νεολαιών, θεώρησαν σηµα-
ντικότερους σκοπούς στο ΣΕΠ την Αυτογνωσία και την Πληροφόρηση, ενώ µόλις το 6,25% 
θεώρησε σηµαντικό το σκοπό της Μετάβασης –και πάλι όµως µαζί µε τους άλλους σκοπούς 
του ΣΕΠ. Συνάγεται το συµπέρασµα ότι ο λόγος για τον οποίο δόθηκε σπουδαιότητα στους 
σκοπούς αυτούς είναι, γιατί πράγµατι, αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή µετάβαση.

22. Περισσότερα για την προσέγγιση αυτή στην επικοινωνία βλ. και Κοσµίδου-Hardy 1995γ, 
1996α.

23. Περισσότερα για το θέµα αυτό, βλ. Lyotard 1984, Masterman 1985, Kosmidou 1991, 
Κοσµίδου-Hardy 1993β, 1996α.

Σχήµα 2
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λου είναι σηµαντικό να προβληµατοποιηθεί ακόµη και ο όρος «Μετάβαση», καθώς 
βασικός στόχος των προγραµµάτων µετάβασης είναι συνήθως η «προετοιµασία» των 
µαθητών και µαθητριών για τη ζωή γενικότερα και όχι µέσα από τη ζωή, την εµπειρία 
και τη βιωµατική µάθηση24, µε αποτέλεσµα την αποµόνωση του σχολείου από τη 
ζωή (Κοσµίδου - Hardy και Ζώτος 1992). Με βάση το Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο 
—και εφόσον εξασφαλιστούν οι όροι για την επιτυχή υλοποίησή του— είναι δυνατόν 
να διαπιστώσουµε στο µέλλον ότι η µετάβαση δεν θα είναι τόσο απειλητική και/ή 
επώδυνη, εφόσον, το άτοµο θα συγχρονίζεται µε τον εαυτό του και µε το περιβάλλον 
του, το οποίο θα αντιµετωπίζει περισσότερο οικολογικά. Σε µια τέτοια προσέγγιση, 
λοιπόν, ο έξω «οίκος» επικοινωνεί µε τον εσωτερικό «οίκο» του ανθρώπου. Και τότε 
πλέον δεν µιλούµε για µετάβαση, αλλά µάλλον για βαθιά επικοινωνία του εσωτερι-
κού µε το εξωτερικό, στο οποίο δεν επιδιώκουµε να ασκήσουµε έλεγχο και εξου-
σία. Επιδιώκουµε µάλλον να το 
κατανοήσουµε βαθύτερα και 
να το σεβαστούµε, αφού του 
ανήκουµε και µας ανήκει.

Μια τέτοια, ιδανική έστω, 
κατάσταση αναπαρίσταται στο 
Σχήµα 3, όπου όµως, τα όρια 
ανάµεσα στο εσωτερικό και 
στους εξωτερικούς παράγο-
ντες πρέπει να είναι πλέον 
διακεκοµµένα, µε προσπάθεια 
να γίνουν ίσως και αµυδρότερα 
σε µια επιτυχέστερη αναπαρά-
σταση ή και µελλοντική πραγ-
µατική κατάσταση.

 

Γ. Η θεώρηση του διδύµου Άτοµο-Κοινωνία: Απόπειρα από-δόµησης και ανα-δόµη-
σης των όρων και της µεταξύ τους σχέσης

Στο πλαίσιο του Κριτικού, Αναπτυξιακού Μοντέλου της Κοσµίδου-Hardy θεω-
ρείται ότι δεν είναι αρκετό να περιορίζεται κανείς στην περιγραφή και την ανάλυση 
των σκοπών ενός κοινωνικού εγχειρήµατος όπως είναι ο ΣΕΠ ή ο ΕΕΠ γενικότερα. 
Απεναντίας, απαιτείται να προβαίνει στην αποδόµηση καθώς και στην αναδόµηση 
βασικών εννοιών, προϋποθέσεων και στοιχείων που εµπλέκονται σε ένα τέτοιο 
εγχείρηµα. Δύο τέτοια βασικά στοιχεία είναι το άτοµο και η κοινωνία. Η προβληµα-
τοποίηση του διδύµου αυτού αποκαλύπτει την κοσµοθεωρία µας, αλλά παράλληλα 
οριοθετεί και την προσέγγιση που θα έχουµε σε θέµατα σηµαντικά όπως είναι αυτό 
του ΣΕΠ, του ΕΕΠ και της παιδείας γενικότερα. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε τρεις 
τέτοιες βασικές κατηγορίες. 

24. Περισσότερα για τη βιωµατική µάθηση βλ. και Weil and McGill, 1989, καθώς και Kosmidou 
and Usher 1992.

Σχήµα 3
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1. Εαυτός και Κοινωνία:
Μια σχέση διαλεκτική ή αµοιβαία αποκλειόµενη;

Στη σχετική βιβλιογραφία φαίνεται πως υπάρχει διάσταση απόψεων ως προς 
τη θεώρηση του ανθρώπου. Υπάρχουν ορισµένες θεωρητικές προσεγγίσεις που 
υπερτονίζουν την αυτονοµία, την ελευθερία και την υπευθυνότητα του ατόµου 
παραγνωρίζοντας τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες ζει και αναπτύσσεται το 
άτοµο και οι οποίες είναι δυνατόν να ασκήσουν µεγάλη επιρροή στη διαµόρφωση 
της προσωπικότητάς του. Κλασσικό παράδειγµα αυτής της προσέγγισης θεωρείται 
η Ανθρωπιστική Ψυχολογία. 

Η Ανθρωπιστική Ψυχολογία (π.χ. Maslow, Rogers) αντλεί από τη φιλοσοφική 
προσέγγιση του υπαρξισµού σύµφωνα µε την οποία το άτοµο είναι υπεύθυνο και 
ελεύθερο να δοµήσει και να «εφεύρει» τον εαυτό του µέσα από τις επιλογές που 
κάνει. Κατά τους υπαρξιστές ο άνθρωπος είναι οι επιλογές του. Η δηµιουργία του 
εαυτού απαιτεί θάρρος και είναι το βάρος της ευθύνης και της ενοχής που συνε-
πάγονται οι επιλογές του ανθρώπου που τον ωθεί στην επιλογή της αποφυγής των 
ευθυνών του. Ο άνθρωπος, κατά τον Sartre (1948), είναι «καταδικασµένος» να είναι 
ελεύθερος. Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, λοιπόν, το άτοµο θεωρείται 
ελεύθερο και υπεύθυνο ον το οποίο, αποστασιοποιηµένο συνήθως από το ιστορικό, 
το κοινωνικό, το πολιτισµικό και το γενικότερο χωροχρονικό του πλαίσιο, από τους 
περιορισµούς του οποίου µπορεί να απελευθερωθεί µε τη θέληση και τις ενέργειές 
του, µπορεί να ασχοληθεί µε τη βαθύτερη γνώση του εαυτού του και µε την πραγµά-
τωση των σκοπών και των στόχων του. Στο χώρο του Επαγγελµατικού Προσανατο-
λισµού παραδείγµατα τέτοιων θεωριών είναι η «Θεωρία των Χαρακτηριστικών» του 
Parsons (1909), καθώς και της Roe (1956,1957).

Σύµφωνα, ωστόσο, µε κριτική που ασκείται από τους εκπροσώπους της Σχολής 
της Φρανκφούρτης το άτοµο ενδέχεται να είναι εγκλωβισµένο σε µια «ψεύτικη 
συνειδητότητα» (βλ. Habermas, 1972, 1984) αδυνατώντας να δει κριτικά την ίδια 
του την εµπειρία, η οποία αναµφισβήτητα καθορίζεται και από τους περιορισµούς 
που τίθενται από το κοινωνικό πλαίσιο (βλ., για παράδειγµα, Adorno, 1967). Ο 
Lacan, εξάλλου, (1977, 1987) από το χώρο της ψυχανάλυσης υποστηρίζει πως το 
άτοµο διαµορφώνεται από τη σχέση του µε το «άλλο» (άλλα πρόσωπα), καθώς και 
µε το «Άλλο», που είναι η γλώσσα µέσα από την οποία µαθαίνει τον κόσµο και την 
κατηγοριοποίησή του, καθώς και η γενικότερη κουλτούρα µέσα στην οποία ζει και 
αναπτύσσεται κανείς. Ο Foucault επίσης αναφέρεται στη δύναµη της κουλτούρας 
στη διαµόρφωση του ατόµου, ενώ ο Althusser θεωρεί ότι το άτοµο αποδέχεται την 
«υποταγή» του. Οι µεταµοντέρνοι φιλόσοφοι (π.χ. Derrida, Lyotard), καθώς και οι 
νεοφιλόσοφοι (όπως είναι οι Gilles Deuleuse και Felix Guattari) ισχυρίζονται πως η 
κατάσταση αυτογνωσίας και ψυχοσύνθεσης δεν είναι παρά αυταπάτη. Στον Επαγγελ-
µατικό Προσανατολισµό θεωρία που προσιδιάζει στην προηγούµενη ιδεολογία είναι 
η θεωρία του Roberts (1971, 1977).

Ωστόσο, η σχέση ανάµεσα στις προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν πρέπει να είναι 
διαλεκτική. Στο πλαίσιο µιας τέτοιας προσέγγισης είναι δυνατό να υποστηριχτεί πως 
στις σηµερινές πολύπλοκες, πολυπρόσωπες και ταυτόχρονα απρόσωπες (βλ. και 
Κοσµίδου, 1985) δυτικές κοινωνίες, είναι δυνατόν να έχει το άτοµο την ψευδαίσθη-
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ση ότι είναι ελεύθερο και αυτόνοµο, αλλά αυτό ίσως είναι µια επίφαση, αφού ό,τι 
θεωρεί ως «ελεύθερο» εαυτό είναι συχνά το δηµιούργηµα των κοινωνικο-οικονο-
µικών και πολιτισµικών επιδράσεων, και είναι πιθανόν αυτή η αίσθηση ελευθερίας 
να εκφράζεται µόνο µε την ελευθερία επιλογής καταναλωτικών αγαθών και τρόπου 
ζωής, πράγµατα που συνήθως θεωρούνται σηµαντικά για την επιβεβαίωση της ταυ-
τότητας των ανθρώπων. 

 Σύµφωνα µε την άποψη της Χ. Κοσµίδου-Hardy το άτοµο πρέπει να αναλάβει 
ενεργό δράση σχετικά µε την ανάπτυξη του εαυτού του και του περιβάλλοντός του, 
να γίνει ο δηµιουργός της πραγµατικότητας και του κόσµου του και όχι ο απλός 
παρατηρητής τους και να έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να αγωνιστεί για 
την επίτευξη αλλαγών σε κοινωνικά πλαίσια, όπως είναι αυτό της πολιτικής, της 
οικονοµίας, της δικαιοσύνης και της παιδείας. Αυτή η θέση αναγνωρίζει τους ιστο-
ρικούς, κοινωνικο-οικονοµικούς και πολιτισµικούς εξωτερικούς περιορισµούς, όπως 
και τους εσωτερικούς περιορισµούς και ανασχέσεις του ανθρώπου –ανεκπλήρωτες 
επιθυµίες και ανάγκες, καταπιεσµένα συναισθήµατα κ.τ.λ. Αναγνωρίζει, όµως, πα-
ράλληλα και τη δυνατότητά του για συνειδητή πράξη µε φρόνηση και για εξέλιξη. 

2. Κριτική θεώρηση των θεωριών επαγγελµατικής ανάπτυξης:
Ένα Παράδειγµα

Όπως υποστήριξε ο Donald Super (1981), οι προσεγγίσεις και οι θεωρίες επαγ-
γελµατικού προσανατολισµού που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 85 χρόνια περίπου, 
εµπίπτουν σε τρεις γενικές κατηγορίες: εκείνες του ταιριάσµατος ανθρώπων και 
επαγγελµάτων, εκείνες που περιγράφουν την ανάπτυξη µέχρι το ταίριασµα αυτό και 
εκείνες που δίνουν έµφαση στη λήψη απόφασης. 

Παρά την υπεραπλούστευση που ελλοχεύει σε κάθε κατηγοριοποίηση είναι 
γεγονός ότι κάθε θεωρία στο χώρο του Επαγγελµατικού Προσανατολισµού δίνει 
περισσότερη ή λιγότερη έµφαση στο ένα σκέλος του δίδυµου άτοµο-κοινωνία. Είναι 
επίσης δεδοµένο ότι οι θεωρίες δεν αναπτύσσονται σε κοινωνικό κενό, γι’ αυτό 
κάθε θεωρία οι άνθρωποι πρέπει να την προσεγγίζουν κριτικά (Κοσµίδου-Hardy 
1996β), γιατί είναι προϊόν συγκεκριµένης ιστορικής εποχής, καθώς και των αξιών, 
των προκαταλήψεων και της γενικότερης ιδεολογίας του συγγραφέα. Ο ίδιος ο 
Super θα υποστήριζε ίσως ότι η δική του προσέγγιση τίθεται υπέρ της διεπιστη-
µονικής προσέγγισης στην ανάπτυξη µιας θεωρίας και ότι είναι συνθετική, γιατί «η 
επαγγελµατική επιλογή αντιπροσωπεύει µια προσπάθεια που κάνει ένα άτοµο να 
εκφράσει την αυτοαντίληψή του σε ένα επάγγελµα και αυτό γίνεται µε το ταίριασµα 
της εικόνας που έχει για τον εαυτό του µε την εικόνα που έχει για τους ανθρώπους 
που εργάζονται σε επαγγέλµατα που γνωρίζει και που το ενδιαφέρουν» (ό.π., σ. 
17). Ωστόσο, στη θεωρία αυτή δεν υπάρχει ιδιαίτερη προβληµατοποίηση για τους 
κοινωνικούς περιορισµούς που προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τόσο τα ενδιαφέρο-
ντα που αναπτύσσει κανείς όσο και τα επαγγέλµατα που γνωρίζει. Μάλιστα, όπως ο 
ίδιος αναφέρει, η θεωρία του εξερευνήθηκε περαιτέρω, «αυτή τη φορά χωρίς να δί-
νεται έµφαση στο κοινωνικό πλαίσιο»» (ό.π., σ. 18), αλλά αντίθετα, και σε σχέση µε 
το δίδυµο άτοµο-κοινωνία, τονίζεται η «προσωπική πλευρά της εξίσωσης, όπως οι 



74 75

περισσότεροι κοινωνιολόγοι έχουν τονίσει την κοινωνική πλευρά» (ό.π., σ. 18-19).
Στο πλαίσιο του κριτικού, αναπτυξιακού µοντέλου και στη θεωρία του Donald 

Super (Super, 1957, 1981), η οποία θεωρείται αναπτυξιακή και ως εκ τούτου γίνεται 
ιδιαίτερα επίκαιρη στην εποχή µας διαπιστώνονται προβλήµατα. Ενδεικτικά, στην 
τρίτη από τις δώδεκα αρχές της αναπτυξιακής θεωρίας του, ο Super αναφέρει ότι: 
«Κάθε επάγγελµα απαιτεί ένα χαρακτηριστικό πλέγµα ενδιαφερόντων, ικανοτήτων 
και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας µε αρκετές διαφοροποιήσεις, έτσι ώστε να 
αντιστοιχεί µια ποικιλία επαγγελµάτων σε κάθε άτοµο και µια ποικιλία ατόµων σε κάθε 
επάγγελµα» (Super, 1981, σ. 26). Το ότι η αρχή αυτή ισχύει και σήµερα δεν σηµαίνει 
ότι πρέπει να παραβλέπουµε τις υπόλοιπες, να µην αναλύουµε κριτικά και τις µεταξύ 
τους σχέσεις και να µην εντοπίζουµε αδυναµίες και περιορισµούς. Επίσης, ενώ σύµ-
φωνα µε την πέµπτη αρχή της θεωρίας του η περίοδος της ζωής του ατόµου κατά την 
οποία συντελείται η ανάπτυξη (growth) είναι η παιδική ηλικία (0-11 ή 12 έτη), ενώ η 
εφηβική ηλικία όπως και εκείνη του νέου ενήλικα (11-22 ή και 30 έτη) είναι η περίοδος 
της εξερεύνησης (exploration), η ηλικία των 30-50 είναι η περίοδος της εδραίωσης 
(establishment), (φάσεις της δοκιµής και της σταθερότητας) και η ηλικία των 50-60 
ετών είναι εκείνη της συντήρησης (maintenance), σήµερα είναι σηµαντικό να δούµε 
τις φάσεις αυτές διαφορετικά. Καταρχήν, σύµφωνα µε νεότερες αντιλήψεις που σχε-
τίζονται µε την ανάπτυξη των ενηλίκων και τα αναπτυξιακά καθήκοντα (developmental 
tasks) που αντιµετωπίζουν, η ανάπτυξη δεν σταµατάει σχεδόν ποτέ25, ακόµη και στο 
στάδιο της «συντήρησης», ενώ δεν θα ήταν ίσως υπερβολή να πούµε ότι και στο στά-
διο της «παρακµής» (decline) -60 και µετά- χρειάζεται να προβληµατοποιηθεί. 

Έπειτα, ακόµη και κατά τα κρίσιµα παιδικά χρόνια, δεν πρέπει να διαχωρίζεται η 
ανάπτυξη από την εξερεύνηση, ιδιαίτερα µάλιστα αν λάβει κανείς υπόψη τη διαλε-
κτική σχέση Κριτικής Αυτογνωσίας και Κριτικής Κοινωνιογνωσίας γενικότερα, και τον 
καθοριστικό ρόλο που παίζει η παροχή ευκαιριών δοκιµής και εξερεύνησης για την 
ανάπτυξη των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, της αυτοαντίληψης, 
πράγµα που αναγνωρίζει ο Super στην έκτη αρχή του, ενώ στην ένατη αρχή του ανα-
γνωρίζει επίσης τη σηµαντικότητα της άσκησης ρόλων για τη διαδικασία σύνθεσης 
(ή συµβιβασµού) ανάµεσα στο άτοµο και στους κοινωνικούς παράγοντες ή ανάµεσα 
στην αυτοαντίληψη και στην πραγµατικότητα. 

Δ. Είναι πολυτέλεια ή αναγκαιότητα ένα Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο για το 
ΣΕΠ; 
Συµπεράσµατα και Προτάσεις

Συµπερασµατικά, είναι σηµαντικό να συνειδητοποιεί κανείς ότι η πραγµατικότητα 
δεν είναι ποτέ η ίδια για όλους µας και είναι, επίσης, διαφορετική σε κάθε ιστορική 

25. Για περισσότερο από µισό αιώνα οι ειδικοί, επηρεασµένοι από τη θεωρία του Freud, θε-
ωρούσαν ότι η ψυχολογική ανάπτυξη του ανθρώπου ολοκληρωνόταν στην πρώιµη παιδική 
ηλικία και την εφηβεία. Αυτή η προσέγγιση θεωρεί στατική την αναπτυξιακή φάση της 
ενήλικης ζωής και αµφισβητήθηκε τόσο από τον Erikson (1968), όσο και από τους άλλους 
θεωρητικούς (π.χ. Kohlberg 1976, Vaillant 1977). Περισσότερα για το θέµα της ανάπτυξης 
των ενηλίκων βλ. και Cytrynbaum et al 1980, καθώς και Cytrynbaum and Crites 1989. Βλ. 
επίσης Κοσµίδου-Hardy 1995α.
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εποχή. Στη δική µας εποχή η πραγµατικότητα αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλο-
κότητα, απαιτεί ολική, συνθετική και όχι γραµµική προσέγγιση καθώς και ανάπτυξη 
«δια βίου» σε ατοµικό επίπεδο. Δεν νοµιµοποιείται, λοιπόν, κανείς, και ιδιαίτερα, 
κανένας και καµία σύµβουλος εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού προσανατολισµού, 
να επαναπαύεται σε αξίες, θεωρίες και / ή µοντέλα του παρελθόντος, επιδιώκοντας 
µε τον τρόπο αυτό να αντιµετωπίσει ένα απρόβλεπτο και διαρκώς µεταβαλλόµενο 
κόσµο, στηριγµένος σε δοµές και γνώση του παρελθόντος, προσπαθώντας να 
επιβάλλει «τάξη στο χάος» µε συνταγές υπεραπλουστευµένες. Για την υγιέστερη 
αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας στην εποχή µας απαιτείται µάλλον η υιοθέτηση 
µιας κριτικής αναπτυξιακής στάσης προς τη νέα τάξη πραγµάτων. Στο πλαίσιο µιας 
τέτοιας γενικότερης στάσης είναι καλό να χρησιµοποιήσουµε θετικά στοιχεία από 
τη γνώση και την εµπειρία των παραδόσεων. Απαιτείται, όµως, παράλληλα να ανα-
πτύξουµε νέα κριτικά και ευέλικτα µοντέλα, σύµφωνα µε τα οποία θα µπορούµε να 
προσεγγίζουµε την εξωτερική και την εσωτερική πραγµατικότητα στρατηγικά. 

Σύµφωνα µε το κριτικό αναπτυξιακό µοντέλο, βασικές προϋποθέσεις για την επι-
τυχέστερη συνάντηση και το συγχρονισµό µας µε τη σηµερινή πραγµατικότητα είναι 
οι σκοποί της Κριτικής Αυτογνωσίας και της Κριτικής Κοινωνιογνωσίας. Οι σκοποί 
αυτοί όµως δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν µόνο µέσα από το θεσµό του ΣΕΠ.

Ο ΣΕΠ εποµένως πρέπει να πάρει κεντρικότερο ρόλο στο σχολείο και να παί-
ξει και ρόλο συντονιστικό για την επιδίωξη της στρατηγικής διάχυσης των σκοπών 
των συγκεκριµένων σκοπών και της µεθοδολογίας του µέσα από όλα τα σχολικά 
µαθήµατα. Απαιτείται, όµως, για το σκοπό αυτό η δηµιουργία «κοινωνικά κριτικών 
σχολείων». Διαφορετικά ένα ουσιαστικό πρόγραµµα ΣΕΠ, και ΕΕΠ γενικότερα, θα 
έχει δυστυχώς, την τύχη ενός πυροτεχνήµατος. Θα λάµπει στιγµιαία φωτίζοντας για 
λίγο τους ορίζοντες των µαθητών και µαθητριών, αλλά θα είναι καταδικασµένο να 
χάνει το φως του πνιγµένο από το ασφυκτικό του σχολικό πλαίσιο. 

Απαιτείται επίσης, ανάπτυξη σύγχρονων αναλυτικών προγραµµάτων του 
σχολείου µε βάση µια «διασυνοριακή παιδαγωγική» (Κοσµίδου-Hardy 2006), µια 
παιδαγωγική, δηλαδή, προσέγγιση που είναι ενιαία για όλα τα µαθήµατα έτσι ώστε, 
να εναρµονίζονται µε τις τάσεις και τις ανάγκες της σηµερινής εποχής, και να βο-
ηθούν την ουσιαστική κριτική κοινωνιογνωσία των νέων και την ανάπτυξή τους. Αν 
δεχθούµε, όµως, τη θέση ότι δεν µπορεί να υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη αναλυ-
τικών προγραµµάτων χωρίς την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, τότε χρειάζεται ου-
σιαστική ενασχόληση µε αυτό το θέµα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν κεντρική θέση στην 
παιδαγωγική συνάντηση26, αφού αλληλεπιδρούν καθηµερινά µε την πολυπλοκότητα 
του εαυτού δεκάδων µαθητών και µαθητριών. Αν επιθυµεί κανείς πραγµατικά να 
γίνουν τα σχολεία τόποι υγιείς, κατάλληλοι για την ανάπτυξη των µαθητών και των 
µαθητριών οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται πρώτα από όλα να είναι άνθρωποι υγιείς, 
οι οποίοι βρίσκονται σε συνειδητή πορεία βαθύτερης γνώσης και ανάπτυξης του 
δικού τους εαυτού. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γίνουν οι κυριότεροι σύµβουλοι 
και «θεραπευτές» στην παιδαγωγική συνάντηση, µέσα από την οποία, µπορούν να 
βοηθήσουν τους µαθητές και τις µαθήτριες να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα 

26. Βλ. και Κοσµίδου 1989, Kosmidou 1990 και 1991, Κοσµίδου-Hardy 1993α.
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της εσωτερικής τους πραγµατικότητας και να αναπτύξουν τον εαυτό τους. Επίσης, 
µέσα από την υποβοήθηση των εκπαιδευτικών να δουν τον εαυτό τους και τον κόσµο 
κριτικά, είναι δυνατόν να υποβοηθηθεί µια κίνηση που στοχεύει στην προσωπική και 
στην κοινωνική αλλαγή µε τον καταλυτικό ρόλο των εκπαιδευτικών συµβούλων για 
την ανάπτυξη των νέων (Kosmidou 1991). Κατ’ αυτόν τον τρόπο και η αγωγή για την 
ισότητα των φύλων θα εδραιωθεί και θα διαχυθεί ως ιδεολογία σε όλα τα γνωστικά 
αντικείµενα και κυρίως στη συµπεριφορά των εµπλεκόµενων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία-συνάντηση. 

Επίλογος

Κρίνεται σκόπιµο να επισηµάνουµε καταλήγοντας ότι το Κριτικό Αναπτυξιακό 
Μοντέλο της Χρυσούλας Κοσµίδου – Hardy δεν παρουσιάστηκε ολοκληρωµένο παρά 
µόνο η βασική του δοµή και δεν κατέστη δυνατό να αναπτυχθούν πολλά παραδείγµα-
τα, ώστε να αναδειχθεί απολύτως η ευρύτητα και η εµβέλειά του, εξαιτίας του περι-
ορισµένου χώρου που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας έκδοσης. Ωστόσο, είναι 
δεδοµένο ότι η συµβολή του στην ανάπτυξη και βελτίωση των ανθρώπων, όχι µόνο 
µε την έννοια της καλλιέργειας δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας αλλά και µε την έννοια 
της διαρκούς εξέλιξης του εαυτού, µπορεί να εγγυηθεί για όποιον το µελετήσει, το 
ενστερνιστεί και το εφαρµόσει ουσιώδη αποτελέσµατα σε πολλούς τοµείς. Με βάση 
αυτό το µοντέλο είναι εφικτή τόσο η προσαρµογή στα εκάστοτε καινούρια και συχνά 
ανατρεπτικά δεδοµένα ζωής, όπως είναι η εισβολή νέων επαγγελµάτων στην αγορά 
εργασίας, όσο και η προώθηση της αγωγής για την ισότητα των φύλων που ως ιδεο-
λογία πρέπει να εδραιωθεί και να διαχυθεί σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα και κυρίως 
στη συµπεριφορά των εµπλεκόµενων στην εκπαιδευτική διαδικασία –συνάντηση.
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1993
ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΚΛΠ.

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2000 & 2001 ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ

4. ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
    ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΝΟΜΟΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ν.997/79
287Α’/
28.12.1979

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Ν.1296/82
128Α’/
12.10.1982

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 70 ΧΩΡΙΣ 
ΑΛΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Ν.1469/84 111Α’/3.8.1984 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥΣ/ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ

Ν.1759/88 50/Α’/18.3.1988
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΣΣΩΝ 
ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
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Ν.1813/88
243/Α’/
8.11.1988

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ν.1902/90
138Α’/
17.10.1990

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.2082/92 158Α’/21.9.1992 ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ν.2084/92 165Α’/7.10.92 ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ν.3106/03 30Α/10.2.2003
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΑΡ.8)

Ν.3232/04 48Α’/12.2.2004 ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

5. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
    ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

2396/85 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

283169/86 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
797/85 ΤΗΣ ΕΟΚ - ΑΡΧΗΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

18911/31-7-89 ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
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2. Επαγγέλµατα µε προοπτικές

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
• Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
• Παροχή υπηρεσιών στους τοµείς της υγείας και της πρόνοιας
• Προστασία περιβάλλοντος
• Ψυχαγωγία και αθλητισµός
• Τουρισµός
• Βιοµηχανία τροφίµων
• Μεταφορές
• Ένοπλες δυνάµεις
• Προώθηση πωλήσεων
• Υπάλληλοι γραφείου
• Μ.Μ.Ε.
• Δηµόσιες σχέσεις και οργάνωση εκδηλώσεων
• Διαιτολογία
• Συµβουλευτικές υπηρεσίες
• Παραϊατρικά επαγγέλµατα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
(από έρευνα του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων*)
• Ειδικότητες σχετικές µε υγιεινή, ασφάλεια στην εργασία, διαχείριση ποιότητας, 

εφοδιαστική
• Ειδικότητες σχετικές µε πληροφορική και τηλεπικοινωνίες
Ειδικότητες πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης
• µηχανικοί - µηχανολόγοι
• οικονοµολόγοι
• στελέχη πωλήσεων και µάρκετινγκ
• ηλεκτρολόγοι - µηχανικοί
• χηµικοί
• χηµικοί - µηχανικοί
Ειδικότητες µη πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης
• εργατοτεχνίτες 
• προγραµµατιστές - χειριστές µηχανηµάτων 
• χειριστές αυτοµατισµών και εργαλειοµηχανών

* Πηγή: ΣΕΒ, Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005 – 2007, 
Αθήνα: Ιούνιος 2004.
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3. Τµήµατα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ που ιδρύθηκαν µετά το 1997
και οδηγούν σε νέα επαγγέλµατα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)  
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)   
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ   
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ)   
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ    
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ    
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(ΒΟΛΟΣ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)   
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ)  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)   
OPΓANΩΣHΣ KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)   
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-

ΠΟΛΗ)  
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(ΡΟΔΟΣ)   
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)   
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)    
ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ). 
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΘΗΛΕΙΣ)   ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 
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ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟ)   
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΘΗΛΕΙΣ)   ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)   
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)   
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) ΚΥΠΡΟΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)   
ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ)  
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΘΗΛΕΙΣ)   ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)    
ΞENΩN ΓΛΩΣΣΩΝ, METAΦPΑΣΗΣ & ΔIEPMΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗ 

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΘΗΛΕΙΣ)   ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ . 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΘΗΛΕΙΣ)   ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ   
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ)   
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ  
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ   
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)  
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΠΑΤΡΑΣ 

(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
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ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)  
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ   
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ 

(ΛΕΥΚΑΔΑ) 
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ).
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ)   
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TEI ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)   
ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ    
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 
ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ) 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)   
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ TEI ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)  
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ TEI ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)   
ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΛΗΞΟΥΡΙ)  
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)  
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΖΑΚΥΝΘΟ) 
ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ TEI ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥΔΑΝΙΑ) 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)   
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)   
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ 

(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)  
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4. Ιστοσελίδες για τα νέα επαγγελµατικά προφίλ

EDEM (Ένωση Διπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών) (2002) 
http://www.edem-net.gr

Center for Women and Information Technology (2004) 
http://www.umbc.edu/cwit

CNET (2004) What’s the Difference Between Male and Female Hackers? 
http://www.zdnet.com.au/insight/0,39023764,39116620-2,00.htm 

E-skills UK (2004) The Sector Skills Council for IT, Telecoms, Contact Centers. 
Careers in Information Technology. 
http://www.e-skills.com/careers

Girls With IT. (GWIT) Australia (2004)
http://www.girlswithit.det.qld.gov.au/

Government UK (2003) Gender and Innovation. Promoting SET for women. Why 
worry about women in science anyway?
http://www.set4women.gov.uk/set4women/why_worry.htm

ΙΕΕΕ Institute of Electrical and Electronic Engineers: Women in Engineering (WIE).
http://www.ieee.org/portal/pages/committee/women/index.html

National Academy of Engineering (2001) Engineer Girl!
http://www.engineergirl.org/nae/cwe/egmain.nsf

NCWIT National Center for Women and Information Technology. 
http://www.ncwit.org

SCWIST (1996) Women’s Non-traditional Career Pathways. 
http://www.harbour.sfu.ca/scwist/ 

THEANO Women in Engineering Science and Mathematics.
http://www.theano.soton.ac.uk
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WAVE Women Advancing Through Vocational Education.
http://www.swin.edu.au/wave/

Wider Opportunities for Women (WOW) (1998) Work4Women a project of WOW. 
http://www.work4women.org/

Women’s Engineering Society (2003) Why Engineering? To Build a Better Future! 
http://www.wes.org.uk/whyengineering.shtml

Agnes Scott College. Biographies of Women Mathematicians.
http://www.agnesscott.edu/Lriddle/women/

CWP (2004) Contributions of 20th Century Women to Physics.
http://www.physics.ucla.edu/~cwp/
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5. Συνεντεύξεις µε γυναίκες που ασκούν τα θεωρούµενα
«ανδρικά» ή νέα επαγγέλµατα

Οι συνεντεύξεις που ακολουθούν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο συζή-
τησης στην τάξη σχετικά µε τα εµπόδια και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στην 
επαγγελµατική και οικογενειακή τους ζωή οι γυναίκες που επιλέγουν να ασκήσουν 
µη παραδοσιακά «γυναικεία» επαγγέλµατα. Μπορούν, επίσης, να αποτελέσουν 
παραδείγµατα συνεντεύξεων για τους µαθητές και τις µαθήτριες που θα πάρουν 
συνεντεύξεις από εργαζόµενες σε παρόµοια επαγγέλµατα στο πλαίσιο της δραστη-
ριότητας που προτείνεται παρακάτω.

1η συνέντευξη: µε Ασφαλίστρια

- Αρχικά, θα θέλατε να µου πείτε ποιο είναι το αντικείµενο της εργασίας σας;
Ασχολούµαι µε επενδύσεις και ασφάλειες.
- Αν θεωρήσουµε ότι στην επιλογή του επαγγέλµατός µας δεχόµαστε επιρ-

ροές αρκετά νωρίς, όπως για παράδειγµα από την οικογένεια, το σχολείο ή τον 
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, από πού πιστεύετε ότι δεχθήκατε τις πιο ισχυρές 
επιρροές κατά την επιλογή του επαγγέλµατός σας;

Δεν είναι από το άµεσο οικογενειακό περιβάλλον οι επιρροές. Οι επενδύσεις 
έχουν να κάνουν µε το αντικείµενο που σπούδασα. Ένας ξάδερφός µου ασχολείται 
µε παρεµφερές αντικείµενο σε τράπεζα. Οπότε, από εκεί µάλλον επηρεάστηκα.

- Ποιες ικανότητες απαιτούνται για την αποτελεσµατική άσκηση του συγκεκρι-
µένου επαγγέλµατος;

Επικοινωνία, να είσαι ανοικτός και δεκτικός στις ανάγκες του πελάτη.
-Πιστεύετε ότι οι γυναίκες διαθέτουν αυτές τις ικανότητες ή είναι εύκολο να 

τις αποκτήσουν;
Τις έχουν αυτές τις ικανότητες.
- Θα ήθελα να συζητήσουµε σχετικά µε την εντύπωση που έχετε αναφορικά µε 

το αν το φύλο σας έπαιξε κάποιο ρόλο θετικό ή ανασταλτικό στο επάγγελµά σας.
Θετικό, αν και το επάγγελµά µου είναι ανδροκρατούµενο. Οι ανάγκες της αγοράς 

είναι τέτοιες που ζητούν γυναίκες ασφαλιστές, επειδή οι γυναίκες- πελάτες ξανοί-
γονται ευκολότερα σε αυτές, ειδικά όταν πρόκειται για ιατρικά θέµατα.

- Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες στον εργασιακό σας χώρο 
που το αποδίδετε; 

Στο ότι ο χώρος ήταν πάντα ανδροκρατούµενος. Τώρα προσλαµβάνονται περισ-
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σότερες γυναίκες, αλλά θα πάρει χρόνο για να εξισορροπηθεί η αναλογία.
- Η αφιέρωση στο χώρο εργασίας και οι ιδιαίτερες επαγγελµατικές απαιτήσεις 

έχουν συνέπειες στην προσωπική και ευρύτερη κοινωνική σας ζωή;
Ναι, λόγω ωραρίου, αλλά όλα είναι θέµα οργάνωσης και διαχείρισης του χρό-

νου.
- Πιστεύετε ότι µια θέση εργασίας µε ιδιαίτερα αυξηµένες απαιτήσεις συµβι-

βάζεται µε οικογενειακές απαιτήσεις, οι οποίες γνωρίζουµε ότι είναι χρονοβόρες 
και κοπιαστικές; Εσείς πώς επιλύετε αυτό το πρόβληµα;

Ναι, αλλά δεν ξέρω, διότι δεν έχω οικογένεια. Πιστεύω ότι όταν θέλουµε να 
δουλέψουµε και να βγαίνουµε έξω, µπορούµε και να το συνδυάσουµε.

- Όπως γνωρίζετε, ήδη απ΄ το 1983, ψηφίστηκε θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα 
για την ισότητα των φύλων σε όλους τους τοµείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, 
έχει δώσει οδηγίες στα κράτη µέλη ως προς την ισότητα των φύλων. Ωστόσο η 
πραγµατικότητα δεν συµβαδίζει µε αυτές τις ρυθµίσεις καθώς παρατηρούµε µια 
κοινωνική αδράνεια στην υλοποίησή τους. Τι νοµίζετε ότι συµβάλλει ανασταλτικά; 
Πού αποδίδετε την ευθύνη;

Είναι θέµα νοοτροπίας και κουλτούρας των ανθρώπων και όχι της πολιτείας 
µόνο.

- Τι θα µπορούσε να συµβάλλει θετικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων; 
Η εκπαίδευση µπορεί να παίξει κατά τη γνώµη σας ουσιαστικό ρόλο;

Να µεγαλώσουν τα παιδιά µαθαίνοντας ότι δεν υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία 
επαγγέλµατα.

- Θα προτείνατε στα νέα κορίτσια να επιλέξουν µια θέση εργασίας σαν τη δική 
σας;

Ναι, αν τους αρέσει να επικοινωνούν µε κόσµο και να έχουν µια πιο προσωπική 
σχέση που αναπτύσσεται.

****************************************************************

2η συνέντευξη: µε Πληροφορικό

- Αρχικά, θα θέλατε να µου πείτε ποιο είναι το αντικείµενο της εργασίας σας;
Εργάζοµαι ως αναλύτρια – προγραµµατίστρια.
- Αν θεωρήσουµε ότι στην επιλογή του επαγγέλµατός µας δεχόµαστε επιρ-

ροές αρκετά νωρίς, όπως για παράδειγµα από την οικογένεια, το σχολείο ή τον 
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, από πού πιστεύετε ότι δεχθήκατε τις πιο ισχυρές 
επιρροές κατά την επιλογή του επαγγέλµατός σας;

Πιο πολύ από το σχολείο. Από έναν καθηγητή σε φροντιστήριο, ο οποίος ήταν 
φιλόλογος. Με τη βοήθεια αυτού του καθηγητή συµπλήρωσα το µηχανογραφικό.

- Ποιες ικανότητες απαιτούνται για την αποτελεσµατική άσκηση του συγκεκρι-
µένου επαγγέλµατος;
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Αυτοσυγκέντρωση και οξεία σκέψη.
- Πιστεύετε ότι οι γυναίκες διαθέτουν αυτές τις ικανότητες ή είναι εύκολο να 

τις αποκτήσουν;
Είναι εύκολο να τις αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
- Θα ήθελα να συζητήσουµε σχετικά µε την εντύπωση που έχετε αναφορικά µε 

το αν το φύλο σας έπαιξε κάποιο ρόλο θετικό ή ανασταλτικό στο επάγγελµά σας.
Στον ιδιωτικό τοµέα ως ένα βαθµό ναι, γιατί το λαµβάνουν υπόψη οι εταιρείες. 

Στο δηµόσιο όχι, ίσως το αντίθετο.
- Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες στον εργασιακό σας χώρο 

πού το αποδίδετε; Σε έλλειψη ενθάρρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον να 
ακολουθήσουν τον συγκεκριµένο τοµέα, σε έλλειψη απαραίτητων ικανοτήτων ή σε 
τι άλλο;

Στη Σχολή ήµασταν µισοί και µισοί. Άρα, λογικά, τόσο θα µοιράζονται οι θέσεις 
εργασίας. Στον ιδιωτικό τοµέα, όµως, όταν δούλευα, ήµασταν µόνο δύο γυναίκες. 
Το αποδίδω στην έλλειψη εµπιστοσύνης από την εταιρεία και στις ίδιες τις γυναίκες 
που δεν ήθελαν να δουλέψουν στον ιδιωτικό τοµέα.

- Η αφιέρωση στο χώρο εργασίας και οι ιδιαίτερες επαγγελµατικές απαιτήσεις 
έχουν συνέπειες στην προσωπική και ευρύτερη κοινωνική σας ζωή;

Ίσως λίγο να παίζει ρόλο. Ακολουθώντας ένα αρκετά ανδρικό επάγγελµα, 
ασχολούµενη µε Η/Υ, µου ανοίγει άλλα ενδιαφέροντα, κάνουµε παρέα µε άνδρες 
και κάνουµε παρέα µε άτοµα του ίδιου επαγγέλµατος. Στον ιδιωτικό τοµέα υπήρχε 
µεγάλη κούραση, γιατί δουλεύαµε µε φορτωµένο ωράριο (8-10 ώρες).

- Πιστεύετε ότι µια θέση εργασίας µε ιδιαίτερα αυξηµένες απαιτήσεις συµβι-
βάζεται µε οικογενειακές απαιτήσεις; Εσείς πώς επιλύετε αυτό το πρόβληµα;

Αυτή τη στιγµή δεν έχω παιδιά, αλλά βάζουµε προτεραιότητες και εξαρτάται από 
την προσωπικότητα του ατόµου.

- Όπως γνωρίζετε, ήδη από το 1983, ψηφίστηκε θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα 
για την ισότητα των φύλων σε όλους τους τοµείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, έχει 
δώσει οδηγίες στα κράτη µέλη ως προς την ισότητα των φύλων. Ωστόσο η πραγµα-
τικότητα δεν συµβαδίζει µε αυτές τις ρυθµίσεις καθώς παρατηρούµε µια κοινωνική 
αδράνεια στην υλοποίησή τους. Τι νοµίζετε ότι συµβάλλει ανασταλτικά; 

Στη δουλειά δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Οι θέσεις καταλαµβάνονται από άνδρες, 
διότι οι γυναίκες ζητούν τη µονιµότητα, κάτι το σταθερό, λίγες ώρες εργασίας. Οι 
άνδρες ζητούν τα λεφτά και ίσως γι’ αυτό υπάρχει ανοµοιογένεια και όχι ανισότητα.

- Τι θα µπορούσε να συµβάλλει θετικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων; 
Η εκπαίδευση µπορεί να παίξει κατά τη γνώµη σας ουσιαστικό ρόλο;

Δε νοµίζω. Απλά οι ίσες ευκαιρίες και το καθαρό µυαλό. Δε χρειάζεται συγκε-
κριµένη εκπαίδευση.

- Θα προτείνατε στα νέα κορίτσια να επιλέξουν µια θέση εργασίας σαν τη δική 
σας;

Αµέ ! Ανεπιφύλακτα.
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- Αν ξεκινούσατε τώρα την επαγγελµατική σας σταδιοδροµία θα επιλέγατε το 
ίδιο επάγγελµα; Για ποιο λόγο;

Ναι, γιατί µου δίνει δυνατότητες, έµαθα απίστευτα πράγµατα, δε µε περιορίζει 
πουθενά. Βρίσκω δουλειά, άλλαξα χαρακτήρα και τρόπο σκέψης.

****************************************************************

3η συνέντευξη: µε Πληροφορικό – Project manager

- Αρχικά, θα θέλατε να µου πείτε ποιο είναι το αντικείµενο της εργασίας σας;
Απασχολούµαι σε ένα εργαστήριο που αναλαµβάνει ερευνητικά και τεχνικά 

προγράµµατα που έχουν να κάνουν µε την πληροφορική, κυρίως σε θέµατα πληρο-
φορικής και υγείας. Κάνω τεχνικό µάνατζµεντ σε αυτά τα έργα, δηλαδή αναλαµβάνω 
από την αρχή ένα έργο και καθορίζω τι εργασίες πρέπει να γίνουν από την οµάδα 
του έργου, πώς θα γίνουν αυτές οι εργασίες και µεταξύ άλλων γράφω προτάσεις για 
καινούργια έργα, καινούργια χρηµατοδότηση. Το εργαστήριο στο οποίο εργάζοµαι, 
λειτουργεί αποκλειστικά µε χρηµατοδότηση από έργα και τα περισσότερα έργα µας 
είναι ευρωπαϊκά. 

- Και όταν λέτε µε θέµατα υγείας;
Θέµα «πληροφορική και υγεία», δηλαδή πολλά προγράµµατα που περιλαµβάνουν 

και έρευνα στοχεύουν στη δηµιουργία ενός εργαλείου για την αυτόµατη διάγνωση 
κάποιων ασθενειών. Αυτό σηµαίνει ότι θα φτιάξουµε ένα εργαλείο που θα βοηθάει 
το γιατρό να αναγνωρίζει πιο εύκολα κάποια επεισόδια. 

- Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Αν θεωρήσουµε ότι στην επιλογή του επαγ-
γέλµατός µας δεχόµαστε επιρροές αρκετά νωρίς, όπως για παράδειγµα από την 
οικογένεια, το σχολείο ή τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, από πού πιστεύετε ότι 
δεχθήκατε τις πιο ισχυρές επιρροές κατά την επιλογή του επαγγέλµατός σας;

Περισσότερο πιστεύω ότι ήταν η οικογένειά µου και ίσως ο µεγαλύτερος αδελ-
φός µου. Και αυτός ακολούθησε κατά κάποιο τρόπο τις θετικές επιστήµες και µε 
επηρέασε να πάω και εγώ προς τις θετικές επιστήµες. Συν το ότι δεν ενδιαφερό-
µουν τόσο πολύ για φιλοσοφικά ή µαθήµατα παιδαγωγικά και τέτοια πράγµατα, οπότε 
είχα και µια έφεση και στα µαθηµατικά, και κατέληξα προς τα εδώ. Τώρα η επιλογή 
της πληροφορικής ήταν καθαρά τυχαία. Εγώ ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. Απλά δεν 
έγραψα καλά στο σχέδιο, πέρασα στην πληροφορική και αποφάσισα να µείνω εδώ 
τον πρώτο χρόνο των σπουδών µου και να συνεχίσω στην πληροφορική. Γιατί έβλεπα 
ότι έχει καλύτερες προοπτικές στην εργασία. 

- Ποιες ικανότητες απαιτούνται για την αποτελεσµατική άσκηση του συγκεκρι-
µένου επαγγέλµατος που ασκείτε τώρα;

 Κατά κύριο λόγο οργανωτικές, να µπορείς να ψυχολογήσεις την οµάδα των 
ανθρώπων που δουλεύεις και να εντοπίσεις προβλήµατα που έχουν να κάνουν και 
µε την εργασία και τεχνικά, αλλά και µε τη διάθεση της οµάδας, γιατί µπορεί κάποιο 
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µέλος να είναι κουρασµένο. Πρέπει να δεις πώς µπορεί να αποδώσει σε κάτι, ή να 
µην το φορτώνεις συνέχεια µε καινούργιες εργασίες και να φροντίσεις να λειτουργεί 
οµαλά η οµάδα. Από εκεί και πέρα, σε καθαρά τεχνικό επίπεδο, είναι ουσιαστικά 
πράγµατα που έχουµε µάθει στη σχολή και έχουν να κάνουν µε το σχεδιασµό και την 
ανάπτυξη συστηµάτων πληροφορικής και εφαρµόζουµε γνώσεις που έχουµε από τη 
σχολή.

- Όταν αναφερθήκατε στην οµάδα, εσείς ασκείται κάποιο ρόλο κατευθυντήριο 
για την οµάδα;

Ναι, πολλές φορές, αλλά σαν και εµένα υπάρχουν και άλλοι. Ο καθένας από 
εµάς αναλαµβάνει ένα πρόγραµµα κάθε φορά, ένα ή δυο προγράµµατα για τα οποία 
είναι υπεύθυνος, έχει την οµάδα εργασίας κάτω από αυτόν, οι οποίοι µπορεί να 
τυχαίνει να εργάζονται και για άλλα προγράµµατα, και γι αυτό πολλές φορές δηµι-
ουργούνται εντάσεις στο τι δουλειά έχει να κάνει ο καθένας, και πρέπει εσύ να είσαι 
σε θέση να καταλάβεις τις ανάγκες της οµάδας και τις ικανότητες της οµάδας και να 
διευκολύνεις ώστε να µπορέσει να γίνει η εργασία µε καλύτερο τρόπο. 

- Πιστεύετε ότι οι γυναίκες διαθέτουν αυτές τις ικανότητες που αναφέρατε ή 
είναι εύκολο να τις αποκτήσουν;

Ναι. Πάντως δεν έχει να κάνει µε το αν είσαι γυναίκα ή άντρας, έχει να κάνει µε 
το τι άνθρωπος είσαι. Αν είσαι οργανωτικός άνθρωπος, αυτό το πράγµα σου βγαίνει 
πάνω στη δουλειά και µπορείς να αποδώσεις στη δουλειά. Αν δεν είσαι οργανωτικός 
άνθρωπος, αγχώνεσαι, προβληµατίζεσαι συνέχεια µε το παραµικρό, οπότε δε µπο-
ρείς να αποδώσεις στη δουλειά. Δεν έχει σχέση µε το αν είσαι άντρας ή γυναίκα 
αυτό το πράγµα. 

- Με την προσωπικότητα…
Με την προσωπικότητα, ναι.
- Θα ήθελα να συζητήσουµε σχετικά µε την εντύπωση που έχετε αναφορικά µε 

το αν το φύλο σας έπαιξε κάποιο ρόλο θετικό ή ανασταλτικό στο επάγγελµά σας.
Γενικά νοµίζω ότι είναι σχετικά ουδέτερο. Σε άλλες περιπτώσεις βοηθάει και σε 

άλλες περιπτώσεις, ενώ αρχικά σε αντιµετωπίζουν «κάπως» επειδή είσαι γυναίκα 
—ανάλογα µε ποιον µιλάς—, µε καχυποψία στην αρχή, µε την πρώτη επαφή που 
θα έχεις µαζί τους και θα καταλάβουνε ότι είσαι γνώστης του αντικειµένου που 
παρουσιάζεις, αµέσως λύνεται οποιαδήποτε καχυποψία υπάρχει απέναντί σου και 
προχωράει η συνεργασία οµαλά. Απλώς ίσως η αρχική εντύπωση σε ορισµένους 
ανθρώπους, όχι σε όλους, είναι αυτή. Ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το ότι… δεν 
ασχολείσαι µε κάτι παραδοσιακό. Συνήθως οι γυναίκες φροντίζουν να είναι σε µια 
δουλειά του δηµοσίου και να έχουν ένα στάνταρ ωράριο για να πηγαίνουν στο σπίτι 
µετά και δεν αναλαµβάνουν άλλες πρωτοβουλίες. Ίσως µόνο από αυτή την άποψη να 
σε αντιµετωπίζουν µε καχυποψία ορισµένες φορές. 

- Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες στον εργασιακό σας χώρο πού 
το αποδίδετε; Σε έλλειψη ενθάρρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον να ακολου-
θήσουν τον συγκεκριµένο τοµέα, σε έλλειψη απαραίτητων ικανοτήτων ή σε τι άλλο;
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Νοµίζω ότι σκεφτόµαστε περισσότερο τι θα κάνουµε στο µέλλον. Δηλαδή 
σκεφτόµαστε ότι αυτό το επάγγελµα έχει παραπάνω απαιτήσεις σε χρόνο και σε 
διάθεση του εαυτού µας για να πηγαίνουµε ταξίδια ή να φεύγουµε από τον τόπο στον 
οποίο ζούµε αρκετά συχνά, οπότε σκεφτόµενη µια γυναίκα ότι θα κάνει οικογένεια 
στο µέλλον ή ότι είναι στα πρόθυρα του να κάνει οικογένεια και ότι θα πρέπει να 
φροντίζει το παιδί ή θα πρέπει να φροντίζει το σπίτι, θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται, 
και αν τυχόν ο άντρας της έχει κάποια δουλειά που µπορεί να βγάζουνε κάποια 
χρήµατα και να συντηρείται η οικογένεια, σκέφτεται ότι είναι καλύτερα να µείνει στο 
σπίτι για να κάνει τα υπόλοιπα. Ή να έχει ένα ωράριο που να της επιτρέπει να είναι 
πιο άνετη στη συνεργασία της στην οικογένεια περισσότερο.

- Η αφιέρωση στο χώρο εργασίας και οι ιδιαίτερες επαγγελµατικές απαιτήσεις 
έχουν συνέπειες στην προσωπική και ευρύτερη κοινωνική σας ζωή;

Υπάρχουν πάντα δύο πράγµατα που βλέπεις. Από τη µια, σ’ αυτή τη δουλειά 
αναγκαστικά συνεργάζοµαι µε πάρα πολλούς ανθρώπους, οπότε ο κύκλος µου είναι 
µεγάλος, έχω κάνει πάρα πολύ καλές φιλίες και αυτό επηρεάζει τον τρόπο που 
συµπεριφέρεσαι κοινωνικά. Από την άλλη η αρνητική επιρροή είναι ότι είναι περιο-
ρισµένος ο χρόνος που έχεις στη διάθεσή σου, είσαι πολλές φορές κουρασµένος 
και… γυρνάς σπίτι, δεν έχεις όρεξη να βγεις, θες απλά να ξεκουραστείς και να 
συνεχίσεις την επόµενη µέρα το πρωί πάλι µε δουλειά. 

- Μάλιστα. Πιστεύετε ότι µια θέση εργασίας µε ιδιαίτερα αυξηµένες απαιτή-
σεις συµβιβάζεται µε οικογενειακές απαιτήσεις, οι οποίες γνωρίζουµε ότι είναι 
χρονοβόρες και κοπιαστικές; Εσείς πώς επιλύετε αυτό το πρόβληµα;

Καταρχήν εγώ δεν έχω κάνει δική µου οικογένεια, οπότε για µένα είναι πολύ πιο 
απλά τα πράγµατα, είναι ο εαυτός µου και ο σύντροφός µου. Καθορίζουµε το πρό-
γραµµά µας µαζί και υπάρχει αµοιβαία κατανόηση, γιατί και εκείνος είναι στον ίδιο 
χώρο µε µένα και καταλαβαίνει πώς έχουν τα πράγµατα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο 
να έχεις οικογένεια και να µπορείς να κάνεις αυτή την εργασία και να συνεχίζεις 
να την κάνεις για πολλά χρόνια. Πρέπει να υπάρχει καλύτερος προγραµµατισµός, 
και… µεγαλύτερη διευκόλυνση από το χώρο και από το περιβάλλον της εργασίας, 
για να µπορείς να είσαι και στην οικογένειά σου καλά. Σηµαντικό ρόλο παίζει και ο 
σύντροφος πάντως. Πόσο βοηθάει και πόσο καταλαβαίνει τις ανάγκες της δουλειάς 
και τι ωράριο έχει και εκείνος, τι δουλειά κάνει και εκείνος, για να προγραµµατίζο-
νται όλα. 

- Όπως γνωρίζετε, ήδη από το 1983, ψηφίστηκε ένα θεσµικό πλαίσιο στην 
Ελλάδα για την ισότητα των φύλων σε όλους τους τοµείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επί-
σης, έχει δώσει οδηγίες στα κράτη µέλη ως προς την ισότητα των φύλων. Ωστόσο 
η πραγµατικότητα δεν συµβαδίζει µε αυτές τις ρυθµίσεις καθώς παρατηρούµε µια 
κοινωνική αδράνεια στην υλοποίησή τους. Τι νοµίζετε ότι συµβάλλει ανασταλτικά; 
Και πού αποδίδετε την ευθύνη;

Νοµίζω ότι είναι καθαρά η νοοτροπία, ειδικά στην Ελλάδα. Δεν έχουµε συνηθίσει 
σε µοντέλα οικογενειακά όπου η γυναίκα δεν δουλεύει για το σπίτι και για το παιδί, 
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αλλά συµβάλλει και ο άντρας ή µαζί προγραµµατίζουν κάποια πράγµατα. Ξέρω, ας 
πούµε, ότι πλέον σε όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα προσπαθώντας να υλοποι-
ήσουν αυτή την πολιτική, όταν µας βάζουνε να γράφουµε προτάσεις, µας ζητάνε 
τουλάχιστον το 40% να είναι γυναίκες, ενώ στα Ελληνικά δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο 
ή υπάρχει σε πολύ µικρότερο βαθµό. Είναι δύσκολο καθαρά λόγω της οικογένειας. 
Γιατί η γυναίκα έχει ένα πολύ δύσκολο ρόλο σήµερα. Παρόλο που αλλάζουν οι νοο-
τροπίες σιγά σιγά και τα νέα ζευγάρια έχουν διαφορετική νοοτροπία, παραµένει ένα 
πρότυπο όπου η γυναίκα έχει το βασικό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών και στο 
σπίτι.

- Εποµένως είναι περισσότερο θέµα νοοτροπίας, γιατί και οι υπόλοιπες Ευρω-
παίες έχουν οικογένειες…

 Ακριβώς, ακριβώς. Και πολλές φορές έχω δει µε Ευρωπαίους συνεργάτες µας 
από διάφορες χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία, να υπάρχει εντελώς διαφορετική 
αντιµετώπιση. Και πολύ εντύπωση µου είχανε κάνει οι Φιλανδοί. Εκεί, νοµίζω, η 
ισότητα είναι µέσα στο πετσί τους. 

- Όπως για παράδειγµα;
Δεν είδα διαφορά στην αντιµετώπιση ανδρών γυναικών, είδα γυναίκες πολύ 

πιο συχνά σε ανώτερες θέσεις από ό,τι σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, µε µεγάλες 
ευθύνες στη δουλειά τους, που ταυτόχρονα βοηθούσε και η οικογένειά τους και 
ο άντρας τους. Είναι πιο συχνό το φαινόµενο να εµφανίζεται η γυναίκα σε καλές, 
ανώτερες, θέσεις.

- Κάτι που δε συµβαίνει τόσο συχνά.
Ναι, και στις άλλες χώρες είναι λίγο καλύτερα από την Ελλάδα, αλλά δεν είναι 

τόσο καλύτερα, ώστε να λες ότι όντως έχουν καταλάβει τι σηµαίνει ισότητα ή να 
βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση. 

- Τι θα µπορούσε να συµβάλλει θετικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων; 
Η εκπαίδευση µπορεί να παίξει κατά τη γνώµη σας ουσιαστικό ρόλο; 

Είναι σηµαντική η εκπαίδευση. Δεν ξέρω µε ποιο τρόπο αλλάζουν οι νοοτροπίες 
των ανθρώπων, νοµίζω ότι παίζει ρόλο η διαπαιδαγώγηση από µικρή ηλικία προς αυτή 
την κατεύθυνση, µέσα από το σχολείο. Δεν ξέρω τι άλλο θα µπορούσε να γίνει. 

- Μάλιστα. Θα προτείνατε στα νέα κορίτσια να επιλέξουν µια θέση εργασίας 
σαν τη δική σας;

Θα τους έλεγα ναι, γιατί µε αυτό τον τρόπο µπορούνε να αποδώσουν στη δου-
λειά, δεν υπάρχει διαφορά σε σχέση µε τους άντρες, είναι ο χαρακτήρας του κα-
θενός που αποδίδει σε αυτή τη δουλειά και όχι το φύλο του. Είναι θέσεις, π.χ. αυτή 
είναι µια δουλειά γραφείου, έτσι οι γνώσεις που λαµβάνουµε ο καθένας βγαίνοντας 
από τη σχολή είναι οι ίδιες και αυτές αξιοποιούµε στο επάγγελµά µας, δε βρίσκω 
που µπορεί να υπάρχει διαφορά, είναι καθαρά στο θέµα προσωπικότητας του καθε-
νός να προχωρήσει και να µπορεί να αναπτυχθεί σε αυτό. Είναι µεγάλη ικανοποίηση 
να βλέπεις τον εαυτό σου να πετυχαίνει πράγµατα στον επαγγελµατικό χώρο που να 
του δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσει ακόµη παραπέρα. Αλλά µε προσοχή πάντα, 
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γιατί καταβάλλεις -ιδιαίτερα οι γυναίκες- πολύ µεγάλη ενέργεια στη δουλειά σου. 
Χρειάζεται ισορροπία και στην προσωπική σου ζωή και στην επαγγελµατική σου ζωή, 
για να µπορείς να είσαι καλά µε τον εαυτό σου και µε τους γύρω σου και να µπορείς 
να αποδίδεις, να είσαι ευχάριστος άνθρωπος και να έχεις αποτελέσµατα.

- Αν ξεκινούσατε τώρα την επαγγελµατική σας σταδιοδροµία θα επιλέγατε το 
ίδιο επάγγελµα; Και για ποιο λόγο;

Νοµίζω ναι, θα επέλεγα πάλι αυτό το επάγγελµα, είναι ένα επάγγελµα που µε 
αφήνει να χρησιµοποιήσω τις ικανότητές µου και µου δίνει πίσω πάρα πολύ χαρά µε 
τα αποτελέσµατα που βγάζουµε στην εργασία, γιατί, ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να 
βγάζεις κάτι που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον κόσµο για το καλό του. Και 
αυτό είναι ηθική ανταµοιβή πρώτα απ’ όλα, και παρόλο που έχει δυσκολίες και παρό-
λο που ξοδεύω πολύ χρόνο στην εργασία µου και γίνονται έτσι τα πράγµατα που δεν 
µπορώ να καθορίσω τίποτε, πάλι θα την επέλεγα αυτή τη δουλειά, προσπαθώντας 
πάντα να βελτιώσω τις συνθήκες εργασίας στις οποίες εργάζοµαι. Βέβαια αυτό είναι 
κάτι που δε σταµατάει και πάντα παλεύεις.

****************************************************************

4η συνέντευξη: µε Καρδιολόγο

- Αρχικά, θα θέλατε να µου πείτε ποιο είναι το αντικείµενο της εργασίας σας;
Καρδιολόγος. Είµαι γιατρός, καρδιολόγος, και δουλεύω στο νοσοκοµείο. 
- Αν θεωρήσουµε ότι στην επιλογή του επαγγέλµατός µας δεχόµαστε επιρ-

ροές αρκετά νωρίς, όπως για παράδειγµα από την οικογένεια, το σχολείο ή τον 
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, από πού πιστεύετε ότι δεχθήκατε τις πιο ισχυρές 
επιρροές κατά την επιλογή του επαγγέλµατός σας;

Από όλα αυτά που αναφέρατε. Και από το σχολείο και από την οικογένεια και 
από τον κοινωνικό περίγυρο. 

- Εσάς ποιος ήταν ο λόγος εκείνος που σας ώθησε ιδιαίτερα σε µια τέτοια ειδι-
κότητα, την καρδιολογία, που δεν είναι συνηθισµένο να ακολουθούν οι γυναίκες;

Γιατί και µου άρεσε αυτό το αντικείµενο, όταν ήµουν φοιτήτρια, και ήταν και µια 
πρόκληση ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, επειδή είναι περισσότερο αντικείµενο ανδρών 
και όχι γυναικών. Για να δω αν µπορώ κι εγώ να τα καταφέρω εκεί, όπως και ένας 
άνδρας.

- Ποιες ικανότητες απαιτούνται για την αποτελεσµατική άσκηση του συγκεκρι-
µένου επαγγέλµατος;

Πρέπει να είσαι επικεντρωµένος εκεί, να διαβάζεις αρκετά και πάρα πολύ από 
το χρόνο σου, και την ώρα της άσκησης του επαγγέλµατος αλλά και τον ελεύθερο, 
να τον αφιερώνεις εκεί πέρα. 

- Πιστεύετε ότι οι γυναίκες διαθέτουν αυτές τις ικανότητες ή είναι εύκολο να 
τις αποκτήσουν;
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Πιστεύω ότι τις διαθέτουν.
- Ωραία. Θα ήθελα να συζητήσουµε σχετικά µε την εντύπωση που έχετε 

αναφορικά µε το αν το φύλο σας έπαιξε κάποιο θετικό ή ανασταλτικό ρόλο στο 
επάγγελµά σας.

Θετικό ρόλο δεν έχει παίξει, περισσότερο ανασταλτικό ρόλο, δηλαδή πάρα 
πολλά πράγµατα είναι πιο δύσκολα για µια γυναίκα από ό,τι για έναν άνδρα. Για 
µένα, ας πούµε, ήταν πιο δύσκολα από ότι για έναν άντρα συνάδελφο. Πιο εύκολα 
εµπιστεύεται ένας ασθενής έναν άντρα γιατρό µε αυτή την ειδικότητα παρά µια γυ-
ναίκα. Μπορεί να την συµβουλευτεί για ορισµένα ζητήµατα, αλλά την τελική απόφαση 
µάλλον θα τη ζητήσει από έναν άντρα. 

- Και γιατί πιστεύετε ότι συµβαίνει αυτό;
Επειδή είναι συνηθισµένοι να βλέπουν άντρες και όχι γυναίκες σε αυτό το 

επάγγελµα. Και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά µεγαλύτερης ηλικίας από 
εµάς, δεν είναι ακόµη συνηθισµένοι να βλέπουν τις γυναίκες σε τέτοιους ρόλους. 
Να παίρνουν, δηλαδή, αποφάσεις που είναι πολλές φορές σηµαντικές για την ίδια 
τους τη ζωή. 

- Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες στον εργασιακό σας χώρο 
πού το αποδίδετε; Για παράδειγµα σε έλλειψη ενθάρρυνσης από το οικογενειακό 
περιβάλλον να ακολουθήσουν τον συγκεκριµένο τοµέα, σε έλλειψη απαραίτητων 
ικανοτήτων ή σε τι άλλο;

Σε καµία περίπτωση σε έλλειψη απαραίτητων ικανοτήτων, αλλά πάντα έχει σχέ-
ση µε τον κοινωνικό χώρο. Μπορεί να µην τους ενθαρρύνει ούτε το κοινωνικό περι-
βάλλον ούτε το οικογενειακό. Μπορεί κάποια στιγµή να απογοητεύεσαι, να βλέπεις 
δηλαδή ότι αν ακολουθήσεις αυτό το επάγγελµα, δεν θα τα πας τόσο καλά όσο ένας 
άντρας, επειδή δε θα σε θεωρούνε τόσο αξιόπιστη σε αυτό το επάγγελµα -οπότε 
γιατί να προσπαθήσεις; 

- Η αφιέρωση στο χώρο εργασίας και οι ιδιαίτερες επαγγελµατικές απαιτήσεις 
έχουν συνέπειες στην προσωπική και ευρύτερη κοινωνική σας ζωή;

Ναι, έχουν συνέπειες στην προσωπική ζωή, γιατί λείπεις πολλές ώρες από το 
σπίτι και γιατί και τις ώρες που είσαι στο σπίτι πολλές φορές χρειάζεται να ασχο-
λείσαι µε τη δουλειά σου. Ενώ, αν έχεις οικογένεια, σε έχουν συνηθίσει αλλιώς στο 
ρόλο της µητέρας, να ασχολείσαι περισσότερο µε τα παιδιά και το σπίτι παρά µε το 
κοµπιούτερ και τα διαβάσµατα. 

- Εσείς πώς επιλύετε αυτό το πρόβληµα;
Ο σύζυγός µου έχει αρκετή κατανόηση -όχι πάρα πολύ- και ασχολείται αυτός 

µε πράγµατα που παραδοσιακά θα έπρεπε να ασχολούµαι εγώ και µε βοηθάει πάρα 
πολύ και η µητέρα µου. Έτσι µπορώ να ασχολούµαι µε την εργασία µου σε ώρες οι 
οποίες είναι πέραν του ωραρίου µου. 

- Όπως γνωρίζετε, ήδη από το 1983, ψηφίστηκε θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα 
για την ισότητα των φύλων σε όλους τους τοµείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, έχει 
δώσει οδηγίες στα κράτη µέλη ως προς την ισότητα των φύλων. Ωστόσο η πραγµα-
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τικότητα δεν συµβαδίζει µε αυτές τις ρυθµίσεις καθώς παρατηρούµε µια κοινωνική 
αδράνεια στην υλοποίησή τους. Τι νοµίζετε ότι συµβάλλει ανασταλτικά; Και εσείς 
πού αποδίδετε την ευθύνη;

Πιστεύω ότι θα περάσει χρόνος για να το αποφασίσουν να το κάνουµε όλοι αυτό 
το πράγµα. Ναι µεν τυπικά, και όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει ότι οι γυναίκες 
είναι ίσες µε τους άντρες, όµως πρέπει να περάσει χρόνος για να το καταλάβουν 
µέσα τους αυτό, ότι και στην οικογένεια, για παράδειγµα, ο άντρας έχει τις ίδιες 
υποχρεώσεις µε τη µητέρα, ότι θα πρέπει να µαγειρεύει, όταν λείπει η µητέρα µία 
ή δύο µέρες από το σπίτι, όπως συµβαίνει στη δική µου περίπτωση, και αυτό είναι 
δύσκολο να το κάνει ένας άντρας. Αν τον ρωτήσεις και σου πει ότι ναι, είµαι ίσος µε 
τη γυναίκα µου και θα το κάνω, αλλά τον ενοχλεί πάντως όταν θα έρθει εκείνη η ώρα 
να κάνει δουλειές που παραδοσιακά έχουµε συνηθίσει να τις κάνουν οι γυναίκες. 
Πιστεύω ότι ίσως στην επόµενη γενιά να γίνει και αυτό. 

- Τι θα µπορούσε να συµβάλλει θετικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων; 
Η εκπαίδευση µπορεί να παίξει κατά τη γνώµη σας ουσιαστικό ρόλο; 

Νοµίζω ότι µπορεί να παίξει τον πιο ουσιαστικό, ξεκινώντας από την οικογένεια, 
δηλαδή τι αγωγή θα δώσουµε εµείς οι γονείς στα παιδιά µας, ειδικά όταν είναι παιδιά 
οικογενειών που οι µητέρες εργάζονται και κάνουν τέτοια επαγγέλµατα σαν το δικό 
µου. Μπορούν να βλέπουν πώς λειτουργεί η οικογένεια και να είναι αποφασισµένα 
ότι στο µέλλον µπορούν να έχουν και αυτά µια τέτοια οικογένεια, και σίγουρα και το 
σχολείο, τα βιβλία, όλα αυτά.

- Εσείς θα προτείνατε στα νέα κορίτσια να επιλέξουν µια θέση εργασίας σαν 
τη δική σας;

Στην παρούσα φάση είναι αρκετά δύσκολο να το κάνεις αυτό, δηλαδή συναντάς 
περισσότερες δυσκολίες. Πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι ήταν λάθος επιλογή, γιατί 
κουράζοµαι πολύ, γιατί έχω επωµισθεί τα περισσότερα βάρη, αν και έχω βοήθεια. Θα 
το συνιστούσα, αν έχουν πάρα πολύ µεγάλη θέληση, αντοχή και µάλιστα, να κάνουν 
περισσότερα πράγµατα από ό,τι κάνει ο σύντροφός τους ή οι άντρες συνάδελφοί 
τους. 

- Δηλαδή αν ξεκινούσατε τώρα την επαγγελµατική σας σταδιοδροµία θα επιλέ-
γατε το ίδιο επάγγελµα; Και για ποιο λόγο;

Αυτό δεν το ξέρω, δεν µπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, πάντως είναι 
πιο δύσκολα και µερικές φορές σκέφτοµαι ότι είναι λάθος αυτό, αλλά πάλι όταν 
έρχονται καλές στιγµές, λέω εντάξει, είµαι ευχαριστηµένη για την επιλογή µου 
αυτή, όταν έρχονται κακές στιγµές, όπου κουράζοµαι πάρα πολύ, λέω ότι ήταν κακή 
επιλογή, αλλά δεν ξέρω τι θα έκανα αν διάλεγα απ’ την αρχή. 

- Πάντως εµένα δε µου δίνετε την εντύπωση ότι το έχετε µετανιώσει. 
Όχι.
- Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. 

****************************************************************
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5η συνέντευξη: µε Δικηγόρο

- Αρχικά, θα θέλατε να µου πείτε ποιο είναι το αντικείµενο της εργασίας σας;
Το επάγγελµά µου είναι δικηγόρος. Το αντικείµενο αυτής της εργασίας έχει 

διάφορους τοµείς, ο τοµέας που εγώ προσωπικά ασχολούµαι είναι το αστικό δίκαιο. 
Δηλαδή τα αντικείµενα τα δικά µας έχουν να κάνουν µε ποικίλες κοινωνικές διαφο-
ρές που ανακύπτουν, οι οποίες εντάσσονται σε αντίστοιχα νοµοθετικά πλαίσια. 

- Αν θεωρήσουµε ότι στην επιλογή του επαγγέλµατός µας δεχόµαστε επιρ-
ροές αρκετά νωρίς, όπως για παράδειγµα από την οικογένεια, το σχολείο ή τον 
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, από πού πιστεύετε ότι δεχθήκατε τις πιο ισχυρές 
επιρροές κατά την επιλογή του επαγγέλµατός σας;

Νοµίζω ότι αυτή η απόφαση ήταν καθαρά προσωπική. Καταρχήν, από πολύ µικρή 
µου άρεσε η επικοινωνία µε τους ανθρώπους και γενικά η οµιλία, ο λόγος, δηλαδή 
µου αρέσει και το να µιλάω και το να µου µιλούν -αυτό για την ηλικία του δηµοτικού 
σχολείου-, οπότε στο µυαλό µου, επειδή έτσι σαν παιδάκια µικρά ακούµε τα στάνταρ 
επαγγέλµατα, δικηγόρος, γιατρός, καθηγητής και λοιπά, το επάγγελµα που στο δικό 
µου µυαλό καθόταν πιο φιλικά, ήταν δικηγόρος. Οπότε µε το πέρασµα των χρόνων 
το δούλευα από µόνη µου και το παρακολουθούσα, όσο ένα µικρό παιδί µπορεί να 
παρακολουθήσει κάτι τέτοιο. Βέβαια όταν πήγα στο γυµνάσιο και εκεί πλέον είχαµε 
να κάνουµε και µε το επάγγελµα, δηλαδή πλέον άρχισε να σχετίζεται και µε τα µαθή-
µατα, σε κάποια φάση είδα ότι µου άρεσε πάρα πολύ και η φυσική και η γεωµετρία. 
Και σκεφτόµουν και την ιατρική. Δηλαδή πάλι σκεφτόµουν επάγγελµα που είχε να 
κάνει όχι µε παιδιά, αλλά µε µεγάλους ανθρώπους και µε την επίλυση διαφορών που 
έχουν να κάνουν µε µεγαλύτερες ηλικίες. Στην τρίτη γυµνασίου όµως, που ήταν η 
καθοριστική χρονιά για µένα µάλλον για την επιλογή της κατεύθυνσης εν πρώτοις 
και στη συνέχεια του επαγγέλµατος, µια καθηγήτρια έπαιξε καθοριστικό ρόλο και 
αποφάσισα να ακολουθήσω θεωρητική κατεύθυνση. Η καθηγήτρια ήταν καθηγήτρια 
φυσικής, και εκείνη τη χρονιά νοµίζω ότι µε έκανε να αντιπαθήσω τη φυσική. Πολύ 
µεγάλη στενοχώρια είχα τραβήξει, γιατί δεν µπορούσα πλέον να τα καταφέρω µε τη 
φυσική, γιατί θεωρούσα ότι δε γίνεται µάθηµα, ήταν πάρα πολύ καλή καθηγήτρια, 
γενικώς σαν άτοµο και σαν πνεύµα και σαν υποδοµή, αλλά όχι για φυσική. Θα µπο-
ρούσα βέβαια να είχα πάει φροντιστήριο, αλλά δεν το είχα σκεφτεί. Ή το θεωρούσα 
ίσως και προσβλητικό, γιατί ήµουν και καλή µαθήτρια γενικώς και τα κατάφερνα 
µόνη µου, οπότε ήταν καθοριστική χρονιά να ακολουθήσω θεωρητική κατεύθυνση. 
Από τη στιγµή που ακολούθησα θεωρητική κατεύθυνση ήταν δεδοµένο ότι θα πάω 
νοµική. Δε µου πέρασε ποτέ από το µυαλό µου τίποτε άλλο. Δεν είχα καµιά επιρροή 
οικογενειακή, ούτε καµιά επιρροή φιλική, τίποτα, τίποτα. Έτσι µου βγήκε. Και γενικά 
όσο άκουγα, ρωτούσα για το επάγγελµα, παρακολουθούσα, ό,τι µου έπεφτε στην 
αντίληψή µου σε σχέση µε τη δικηγορία και µε τη νοµική το άρπαζα.

- Ήταν ένα επάγγελµα που σας γοήτευε. 
Ναι, µε γοήτευε. Τώρα γιατί µε γοήτευε… δεν ξέρω. Μου άρεσε πάντως το 
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επάγγελµα αυτό, γιατί είχα την αίσθηση ότι είσαι µέσα στα πράγµατα. Δηλαδή ότι 
είσαι µέσα στο σφυγµό και στον παλµό τον κοινωνικό. Κι εγώ ήµουν άτοµο που ήθελα 
να είµαι µέσα στα πράγµατα, ήθελα δηλαδή να συµµετέχω σε όλα, από µικρό παιδί 
συµµετείχα σε όλα, σε όποια µπορούσα δηλαδή, ανάλογα µε τις δυνατότητες που 
είχα εκείνη την εποχή και στη συνέχεια. Και πίστευα ότι ο δικηγόρος είναι µια δου-
λειά που είναι µέσα στον παλµό των εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, πολι-
τικό, γιατί και η πολιτική µε ενδιέφερε και τα κοινωνικά προβλήµατα µε ενδιέφεραν, 
οπότε προσανατόλισα το µυαλό µου προς αυτή την κατεύθυνση.

- Ποιες ικανότητες απαιτούνται για την αποτελεσµατική άσκηση του συγκεκρι-
µένου επαγγέλµατος;

Νοµίζω ότι χρειάζεται µια ευελιξία στο κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο 
του πώς κινείσαι µε τον κόσµο, γενικά µε τις υπηρεσίες. Χρειάζεται σίγουρα να 
µην είσαι άτοµο που δεν µπορείς να διεκδικήσεις πράγµατα, οπωσδήποτε, λοιπόν, 
ικανότητα διεκδίκησης αυτών που σου ανήκουν - νοµίζω ότι είναι προαπαιτούµενο. 
Ικανότητα να µπορείς να ελιχθείς, να µπορείς να περνάς σκοπέλους, να ξεπερνάς 
σκοπέλους, γιατί υπάρχουν και διάφορες αντιξοότητες, ας πούµε ο κάθε πελάτης 
µπορεί να αποτελέσει για τον καθένα από µας καταλυτική σκόπελο για να συνεχίσει, 
δηλαδή µπορεί να δουλέψεις πολύ και να µην ικανοποιηθείς ή ηθικά ή οικονοµικά ή 
µπορεί να προσβληθείς, να µη σου βγει κάτι το οποίο περίµενες, δηλαδή πρέπει να 
είσαι και άνθρωπος που να αντέχεις. Να αντέχεις βέβαια και στο χρόνο εργασίας, 
γιατί ο χρόνος εργασίας είναι πολύ µεγάλος, ώρες που δεν µπορεί να τις υπολογίσει 
ο άλλος. Εγώ, όταν ξεκίνησα τη δικηγορία, δούλευα πρωί απόγευµα. Άλλωστε δεν 
αποδίδει αυτό το επάγγελµα εξαρχής για κάποιον, ο οποίος δεν έχει υποδοµή στο 
χώρο, δηλαδή κάποιον πατέρα ή κάποιο γραφείο στηµένο. Τα πρώτα πέντε χρόνια 
δεν καταλαβαίνεις αν θα καθίσεις ή αν δεν θα καθίσεις στη δουλειά, γιατί τα χρήµα-
τα που βγάζεις, τα βγάζεις δύσκολα και είναι λίγα σε σχέση µε το χρόνο εργασίας, 
δηλαδή µπορεί να δουλεύεις όλη την ηµέρα και να µην βγάζεις ούτε ένα µισθό. 
Οπότε πιστεύω ότι χρειάζεται να είσαι και δυνατός άνθρωπος, δηλαδή να έχεις 
αντοχές. Χρειάζονται ικανότητες, να είσαι άτοµο το οποίο να µπορεί να διαβάσει, 
γιατί χρειάζεται συνέχεια διάβασµα. Δεν πρέπει να εγκαταλείψεις ποτέ το διάβασµα, 
γιατί αν δεν έχεις θεωρητική υποδοµή, δεν µπορείς να προχωρήσεις, και γενικά να 
είσαι άτοµο που να αντέχεις.

- Πιστεύετε ότι οι γυναίκες διαθέτουν αυτές τις ικανότητες;
Ναι, το πιστεύω αυτό απόλυτα και βλέπω ότι οι γυναίκες ανταποκρίνονται απόλυ-

τα και µάλιστα τα καταφέρνουν πάρα πολλές φορές πολύ καλύτερα από τους άντρες 
σε αυτό το χώρο. Έτσι βλέπω εγώ. Παρότι, από ό,τι µου λένε και οι πιο πολλοί συ-
νάδελφοι, παλιότερα υπήρχε έντονη διάκριση. Εγώ, προσωπικά, δεν την βίωσα αυτή 
τη διάκριση, δεν το έχω νιώσει να µην µε εµπιστευτεί πελάτης λόγω του φύλου µου, 
αλλά παλιότερα, από ό,τι λένε και πιο παλιές συνάδελφοί µου, οι γυναίκες δικηγο-
ρίνες το βίωναν αυτό πολύ έντονα, είναι γεγονός -από περιστατικά προκύπτει. Αλλά 
όσο περνούν τα χρόνια, είναι καλύτερα τα πράγµατα σε αυτό τον τοµέα. 
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- Εσείς δηλαδή δεν είδατε να έπαιξε κάποιο ρόλο το φύλο σας;
Εγώ προσωπικά δεν το είδα ποτέ, ούτε µια φορά.
- Ούτε θετικό ούτε ανασταλτικό;
Ανασταλτικό µόνο σε προσωπικό επίπεδο. Στο επίπεδο του ότι θεωρώ ότι έχω 

µεγαλύτερα βάρη στην πλάτη µου από ό,τι ο άντράς µου. Σε αυτό το επίπεδο ναι, 
µε την έννοια των ευθυνών. Και σε σχέση µε τα παιδιά βλέπω ότι αφιερώνω περισ-
σότερο χρόνο εγώ και σε σχέση µε την οργάνωση του σπιτιού, παρότι έχουµε έναν 
καταµερισµό εργασίας στο σπίτι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είµαι πιο βεβαρηµένη. 
Από αυτή την άποψη, σε προσωπικό επίπεδο έπαιξε ρόλο. Αλλά σε επίπεδο καθαρά 
επαγγελµατικό, δεν το είδα ποτέ. Νοµίζω ότι και αν ήµουν άντρας τον ίδιο πελατει-
ακό κύκλο θα είχα. 

- Τις δυσκολίες αυτές που αντιµετωπίζετε στην προσωπική σας ζωή λόγω του 
φόρτου εργασίας, πώς τις αντιµετωπίζετε;

Βλέπω ας πούµε ότι τα παιδιά απευθύνονται περισσότερο σε µένα. Παρότι βλέ-
πουν ότι και εγώ έχω πάρα πολλές ώρες εργασίας, αλλά οποιοδήποτε πρόβληµα και 
αν ανακύψει, βλέπω ότι πρώτα απευθύνονται σε µένα και µετά απευθύνονται στον 
πατέρα τους. Αυτό το πλαίσιο µπορεί να το δηµιούργησα µόνη µου, επειδή είµαι 
άτοµο συγκεντρωτικό γενικά και ελεγκτικό, δηλαδή εγώ να έφτιαξα αυτό το πλαίσιο 
στο σπίτι και τα παιδιά να λειτουργούν έτσι. Έχω µια αίσθηση µεγαλύτερης πίεσης 
µάλλον από ό,τι έχει ο άντρας µου σε σχέση µε το σύνολο των δραστηριοτήτων, γιατί 
και εκείνος έχει ελεύθερο επάγγελµα, και τη βλέπω αυτή τη διαφορά.

- Αισθάνεστε ότι έχετε βοήθεια από κάπου;
 Έχω βοήθεια, έχω αντικειµενική βοήθεια, δηλαδή έχω κάποιους ανθρώπους, οι 

οποίοι µου κάνουν τις δουλειές του σπιτιού και µε βοηθάει και η µαµά µου. 
- Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες στον εργασιακό σας χώρο 

πού το αποδίδετε;
Αυτή τη στιγµή µπορώ να σου πω ότι είναι η πλειοψηφία. 
- Είναι η πλειοψηφία;
Αυτό δεν ξέρω πού να το αποδώσω. Να το αποδώσω µάλλον στην αλλαγή του 

ρόλου της γυναίκας τα τελευταία χρόνια. Προσωπικά, πιστεύω ότι υπάρχουν σαφώς 
ακόµη διακρίσεις, µε την έννοια ότι αλλιώς αντιµετωπίζεται η γυναίκα κοινωνικά και 
αλλιώς ο άντρας, αλλά όχι καθολικά πλέον, ίσως σε κάποιους άλλους χώρους -ο 
χώρος ο δικός µας µπορώ να πω ότι έχει κατακλυστεί από γυναίκες. Οι γυναίκες 
επιλέγουν συχνά τη νοµική. 

- Και επιλέγουν να ασκήσουν αυτό το επάγγελµα;
Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέµα. Ξεκινάνε ορεξάτες, και µε θάρρος και µε 

θράσος -γιατί χρειάζεται και θράσος σε αυτή τη δουλειά-, και µε ικανότητες, από 
απόψεως υποδοµής επιστηµονικής αλλά και προσωπικών ικανοτήτων, αλλά στην 
πορεία, εφόσον παρουσιαστεί κάποια ευκαιρία να κάνουν κάτι άλλο, µερικές το 
προτιµούν. Όµως, αυτό δεν ισχύει µόνο για τις γυναίκες στο χώρο. Βλέπω ότι ισχύει 
και για τους άντρες. 



102 103

- Σε ίσο βαθµό;
Αν είναι σε ίση βάση, ναι, και στον ίδιο βαθµό. Μπορεί κάποιες γυναίκες να το 

επιζητούν περισσότερο. Ίσως επειδή δεν καταφέρνουν να αναλώσουν τον απαιτού-
µενο γι’ αυτή τη δουλειά χρόνο, γιατί στην πορεία υπάρχει αυτό που είπαµε πριν, 
η οικογένεια, και αυξάνονται οι ευθύνες της γυναίκας και αυτά τα οποία πρέπει να 
κάνει. Βλέπουν ότι δεν τα καταφέρνουν να έχουν οικονοµική επάρκεια, αλλά εγώ 
αυτό το συσχετίζω µε το χρόνο που αναλώνεται για το επάγγελµα. Οι άντρες έχουν 
τη δυνατότητα να πηγαίνουν πρωί απόγευµα, ίσως γι’ αυτό το λόγο και όχι λόγω ελ-
λείψεως ικανοτήτων ή επειδή το κοινό διαφοροποιείται λόγω του ότι είναι η γυναίκα 
δικηγόρος, να επιλέγουν κάτι πιο µόνιµο και κάτι το οποίο να απαιτεί λιγότερο χρόνο 
απασχόλησης. Οπότε διοχετεύονται πολλές συνάδελφοί µου στο δηµόσιο, κυρίως 
στην εκπαίδευση. 

- Πιστεύετε ότι οι επιπλέον υποχρεώσεις που έχουν οι γυναίκες είναι που τις 
αναγκάζει να στραφούν προς την εκπαίδευση;

Ναι, οι οποίες υποχρεώσεις βέβαια σαφώς πάλι έχουν κοινωνικό υπόβαθρο και 
οφείλονται στη διαφοροποίηση των φύλων. Για ποιο λόγο δηλαδή οι γυναίκες έχουν 
περισσότερες υποχρεώσεις αν το δούµε βαθύτερα;

 - Όπως γνωρίζετε, ήδη από το 1983, ψηφίστηκε θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα 
για την ισότητα των φύλων σε όλους τους τοµείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, έχει 
δώσει οδηγίες στα κράτη µέλη ως προς την ισότητα των φύλων. Ωστόσο η πραγµα-
τικότητα δεν συµβαδίζει µε αυτές τις ρυθµίσεις, καθώς παρατηρούµε µια κοινωνική 
αδράνεια στην υλοποίησή τους, όπως και εσείς παρατηρήσατε πριν. Τι νοµίζετε ότι 
συµβάλλει ανασταλτικά; Πού αποδίδετε την ευθύνη;

Αν δεν αλλάξουν οι κοινωνικές δοµές, στη ρίζα τους, δεν πρόκειται ο νόµος να 
µας λύσει τέτοια θέµατα. 

- Τι θα µπορούσε να συµβάλλει θετικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων; 
Η εκπαίδευση µπορεί να παίξει κατά τη γνώµη σας ουσιαστικό ρόλο; 

Εγώ πιστεύω τον καθοριστικότερο ρόλο µπορεί να τον παίξει η εκπαίδευση. 
Δηλαδή, αν έχουµε σωστή παιδεία από πολύ-πολύ µικρή ηλικία, τότε δεν θα αντιµε-
τωπίσουµε ποτέ κανένα πρόβληµα, δηλαδή εκεί που πάσχουµε είναι στην έλλειψη 
υποδοµής και στην έλλειψη παιδείας. 

- Θα προτείνατε στα νέα κορίτσια να επιλέξουν µια θέση εργασίας σαν τη δική 
σας;

Ναι, θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα. Απλώς θα πρότεινα ταυτόχρονα να προετοι-
µαστούν ότι πρέπει να διεκδικούν κάθε φορά στη ζωή τους αυτό που τους ανήκει. Να 
είναι έτοιµες, δηλαδή, για αυτό το πράγµα. Εµένα µου αρέσει αυτή η δουλειά, είναι 
δουλειά που είσαι έτσι, σε δράση συνέχεια, σε κίνηση, σε επαφή, πιάνεις τον παλµό 
των εξελίξεων δηλαδή από κάτω. 

- Εποµένως αν ξεκινούσατε τώρα την επαγγελµατική σας σταδιοδροµία θα 
επιλέγατε το ίδιο επάγγελµα.

Το ίδιο ακριβώς θα έκανα, ναι.
****************************************************************
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Προτεινόµενη δραστηριότητα

Οι µαθητές και οι µαθήτριες ανακαλύπτουν γυναίκες της περιοχής τους που 
ασχολούνται µε σύγχρονα επαγγέλµατα και παίρνουν συνεντεύξεις από αυτές. Η 
συνέντευξη µπορεί να περιλαµβάνει συζήτηση σχετικά µε 

• τις σπουδές
• την επαγγελµατική αποκατάσταση
• την οικογενειακή κατάσταση
• την αντιµετώπιση από το οικογενειακό, επαγγελµατικό και ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον
• την περιγραφή ενός 24ώρου από την καθηµερινότητα της συνεντευξιαζόµενης

Οι µαθητές και οι µαθήτριες παρουσιάζουν στην τάξη τις συνεντεύξεις και συζη-
τούν γύρω από τα πλεονεκτήµατα και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες 
που ασχολούνται µε σύγχρονα επαγγέλµατα.

* Περισσότερες συνεντεύξεις εργαζόµενων γυναικών σε µη παραδοσιακά επαγγέλµατα περι-
λαµβάνονται στα CD-ROM του προγράµµατος (βλ. CD-ROM -Πολυµέσα - Ήχος).
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6. Ασκήσεις ευαισθητοποίησης

Άσκηση 1: Φύλο και Νέα Επαγγέλµατα

Στόχος:
α) Να κατανοήσουν οι µαθητές και οι µαθήτριες ποια είναι τα νέα επαγγέλµατα, 

τι προσόντα και δεξιότητες απαιτούνται για την άσκησή τους.
β) Να ανιχνεύσουν την ανισότητα των φύλων, όπως αυτή αποτυπώνεται στις 

επαγγελµατικές προσδοκίες και στην απασχόληση σε νέα επαγγέλµατα. 

Μέθοδος:
α) Για την ενηµέρωση σχετικά µε τα νέα επαγγέλµατα και τις νέες συνθήκες 

στην αγορά εργασίας παρατίθεται ενδεικτικά
i) πίνακας µε τα νέα επαγγέλµατα και 
ii) απόσπασµα έκθεσης από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέ-

ρεται στις γνώσεις και δεξιότητες µε τις οποίες τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστή-
µατα καλούνται να εφοδιάσουν τους νέους. 

β) Για την κατανόηση από µέρους των µαθητών και των µαθητριών της ύπαρξης 
ανισότητας των φύλων όσον αφορά τις επαγγελµατικές προσδοκίες παρατίθεται 
ενδεικτικά πίνακας που περιγράφει τη συµµετοχή των φύλων στην εκπαίδευση κατά 
κλάδους σπουδών. Μπορεί να ακολουθήσει σχολιασµός του πίνακα και συζήτηση 
στην οµάδα σχετικά µε τα στοιχεία του πίνακα.

γ) Η άσκηση µπορεί να καταλήξει σε µία ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση βασι-
σµένη σε ερωτήµατα που αφορούν τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των ίδιων των 
µαθητών και των µαθητριών, όπως για παράδειγµα:

— Σε ποιους κλάδους σπουδών κατευθύνονται τα αγόρια και σε ποιους τα κορί-
τσια; Τι διαφορές παρατηρείτε; Πού νοµίζετε ότι οφείλεται η διαφορετική συµµετοχή 
ανδρών-γυναικών σε σπουδές σχετικές µε τα νέα επαγγέλµατα;

— Πόσο εύκολο είναι για µία γυναίκα σήµερα να συνδυάσει την επαγγελµατική 
µε την οικογενειακή ζωή (ιδιαίτερα σε επαγγέλµατα υψηλών απαιτήσεων);

— Ποιοι λόγοι θα σας παρότρυναν και ποιοι θα σας απέτρεπαν από το να επιλέ-
ξετε ένα σχετικό κλάδο σπουδών και απασχόλησης;

— Τι µπορεί να προσφέρει η επιλογή και η άσκηση ενός «νέου επαγγέλµατος» 
σε έναν άνδρα και τι σε µια γυναίκα;

(Στις δύο τελευταίες ερωτήσεις µπορεί να γίνει ανίχνευση των στερεοτύπων 
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και των πατριαρχικών αντιλήψεων σχετικά µε τη σηµασία της εργασίας για τα δύο 
φύλα.

Ακόµη µπορεί να τεθεί το ζήτηµα της ανάγκης του ατόµου -ανεξαρτήτως φύλου- 
για οικονοµική ανεξαρτησία και τις ενδεχόµενες δυσκολίες που δηµιουργεί στις 
γυναίκες η οικονοµική εξάρτηση από τον άνδρα.)

Η προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση του καθενός, η κοινωνική και επαγγελµατική 
του ένταξη και οιαδήποτε συνακόλουθη µάθηση εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 
απόκτηση δέσµης βασικών ικανοτήτων µέχρι τα τέλη της υποχρεωτικής σχολικής 
φοίτησης. Η δέσµη αυτή, για την οποία τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα, θα µπορούσε να 
περιλαµβάνει τη συνεννόηση στη µητρική γλώσσα και σε ξένες γλώσσες, τις βασικές 
γνώσεις µαθηµατικών και τις βασικές επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις, τις 
δεξιότητες στον τοµέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
τη µεθοδολογία της απόκτησης γνώσεων, την ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών 
σχέσεων και συµµετοχής στην κοινωνία των πολιτών, το επιχειρηµατικό πνεύµα και 
τις πολιτιστικές ευαισθησίες.

Από την έκθεση του Συµβουλίου και της
 Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2004
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Άσκηση 2: Νέα Επαγγέλµατα και Επαγγελµατικά Πρότυπα

Στόχος:
Να προσδιορίσουν οι µαθητές και οι µαθήτριες τις επαγγελµατικές τους αξίες 

και να εντοπίσουν νέα επαγγέλµατα, αλλά και γενικότερα, επαγγέλµατα µε ζήτηση 
στην αγορά εργασίας, που ανταποκρίνονται σε αυτές.

Μέθοδος:
Επιλογή από τους µαθητές και τις µαθήτριες επαγγελµατικών αξιών από λίστα 

και διερεύνηση της σηµασίας των επιλεγµένων αξιών µε τη βοήθεια του πίνακα 
«Νέα Επαγγέλµατα» (άσκηση 1), καθώς και των πινάκων και των ερωτηµάτων που 
ακολουθούν. 

-Ποιες από τις παρακάτω επαγγελµατικές αξίες έχουν προτεραιότητα για σένα;

καριέρα  κύρος
χρήµατα  ταξίδια
ανεξαρτησία  σταθερότητα
δυνατότητες εξέλιξης  υπευθυνότητα
ασφάλεια   κοινωνικότητα
εξουσία   δηµιουργικότητα
δυνατότητες συνεχούς µάθησης  άλλο:................
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Ερωτήσεις:

— Ποια επαγγέλµατα του πίνακα ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες σας ως 
προς τις επαγγελµατικές σας αξίες;

— Τι ζήτηση έχουν αυτά τα επαγγέλµατα στην αγορά εργασίας;
— Πώς θα µπορούσε κάποιο από τα νέα επαγγέλµατα να καλύψει τις απαιτήσεις 

σας για την εργασία και να ικανοποιήσει τις επαγγελµατικές σας αξίες;
— Νοµίζετε πως το φύλο σας επηρεάζει την επιλογή των σπουδών και την προ-

τίµησή σας για συγκεκριµένα επαγγέλµατα; Πώς συµβαίνει αυτό;
— Πιστεύετε πως οι προσδοκίες για τη ζωή και την εργασία επηρεάζουν µε τον 

ίδιο τρόπο τα φύλα στην επιλογή και την άσκηση επαγγελµάτων µε προοπτικές; 
— Τι διαφορές παρατηρείτε στις προτιµήσεις επαγγέλµατος και στις επαγγελ-

µατικές αξίες των αγοριών και των κοριτσιών της οµάδας;
— Προς τα νέα επαγγέλµατα στρέφονται συχνότερα τα κορίτσια ή τα αγόρια 

της οµάδας; Τι επιπτώσεις µπορεί να έχει αυτό ως προς τη θέση των φύλων στην 
κοινωνία; (στην οικονοµία, τη λήψη αποφάσεων κ.ά.).

* Βλέπε στην ενότητα «Επιστήµη» του δικτυακού τόπου και των CD-Rom του προγράµµατος 
τα κείµενα «Μια γυναίκα διαπρέπει στον ανδροκρατούµενο χώρο της πληροφορικής», Λ. 
Σταµάτη και Ε. Ελευθεριάδου, «Οι γυναίκες της επιστήµης», Σπ. Φράγκος, «Η στατιστική 
είναι συναρπαστικό αντικείµενο µελέτης»,Φ. Κυδωνιάτης, κ. ά. 
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Άσκηση 3: Μύθοι και Στερεότυπα για τη Γυναίκα στην Εργασία

Στόχος:
Να ανιχνεύσουν οι µαθητές και οι µαθήτριες τις προκαταλήψεις για τις ικανό-

τητες των γυναικών στην εργασία και να εντοπίσουν τα σχετικά στερεότυπα που 
αποτρέπουν τις γυναίκες από τα νέα επαγγέλµατα. Να κατανοήσουν τη σηµασία που 
έχουν τα στερεότυπα για τη θέση της γυναίκας στην εργασία και, συνεπώς, στην 
κοινωνία.

Μέθοδος:
Παράθεση απόψεων για τις ικανότητες και τη θέση των γυναικών στην εργασία, 

µε τις οποίες οι µαθητές και οι µαθήτριες καλούνται να συµφωνήσουν ή να διαφω-
νήσουν. 

Συζήτηση σχετικά µε τα νέα επαγγέλµατα (απαιτούµενα προσόντα και δεξιό-
τητες, ζήτηση στην αγορά εργασίας, προοπτικές). Ανίχνευση στις απαντήσεις των 
µαθητών και των µαθητριών των στερεότυπων που αποτρέπουν τις γυναίκες από την 
επιλογή των νέων επαγγελµάτων και συζήτηση για τις επιπτώσεις της αποτροπής 
των γυναικών από την άσκηση νέων επαγγελµάτων. Στο πλαίσιο της συζήτησης 
µπορούν να τεθούν και γενικότερα ερωτήµατα σχετικά µε τη θέση της γυναίκας στην 
οικονοµία, στην έρευνα, στην πολιτική, στη λήψη αποφάσεων.

* Βλ. και το κείµενο «Μήπως έχεις στερεότυπα που σε κάνουν να αποκλείσεις κάποια επαγ-
γέλµατα;», επιµ. Στ. Τζέπογλου, στην ενότητα «Ρόλοι - Στερεότυπα»του δικτυακού τόπου 
και των CD-ROM του προγράµµατος.
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7. Αγγελίες

Προτεινόµενη δραστηριότητα 

Οι αγγελίες προσφοράς εργασίας που ακολουθούν µπορούν να ταξινοµηθούν 
από τους µαθητές και τις µαθήτριες κατά επάγγελµα και κατά φύλο και έπειτα, µε 
βάση τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης, να σχολιαστούν ορισµένα ζητήµατα, όπως 
τα παρακάτω:

• επαγγέλµατα που παρουσιάζουν ζήτηση
• απαιτούµενα προσόντα για την πρόσληψη στις παραπάνω θέσεις εργασίας
• διάκριση επαγγελµάτων σε «ανδρικά» και «γυναικεία»
• στερεότυπα για το φύλο και την άσκηση επαγγέλµατος
• φύλο και επαγγέλµατα καριέρας

Οι µαθητές και οι µαθήτριες µπορούν να συλλέξουν παρόµοιες αγγελίες από τον 
ηµερήσιο και περιοδικό τύπο και να τις επεξεργαστούν ανάλογα.
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