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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  παρούσα  εργασία  διερευνά  τις  ανάγκες  Συμβουλευτικής  και  Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού  των  εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  ηλικίας  άνω 

των πενήντα, σε Σχολεία του νομού Σερρών, μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις .

Για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

συνέντευξης  -στα  πλαίσια  της  ποιοτικής  έρευνας-,  και  πιο  συγκεκριμένα,  της 

ημιδομημένης.  Οι  συνεντεύξεις  πραγματοποιήθηκαν  το  χρονικό  διάστημα 

Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012.

Η έρευνα έδειξε ότι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών αυτής της ηλικιακής ομάδας σε 

θέματα  Συμβουλευτικής  και  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  δεν  είναι  μια 

θεωρητική  ερευνητική  υπόθεση,  αλλά  μια  πραγματικότητα,  με  συγκεκριμένες 

διαστάσεις.  Οι  συμμετέχοντες  στην  έρευνα  επισήμαναν  τις  ανάγκες  αυτές, 

αποκαλύπτοντας  ταυτόχρονα  και  το  έλλειμμα  στη  Συμβουλευτική  για  τους 

ανθρώπους με ηλικία  άνω των 50.    

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ:  Συμβουλευτική,  Συμβουλευτική  Σταδιοδρομίας,  Ανάγκη,  

Ανάλυση Αναγκών, Επαγγελματική Ανάπτυξη, Εκπαιδευτικός, Ενήλικας με ηλικία άνω  

των 50, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
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ABSTRACT

The aim of this  assignment  is  to  investigate  the needs  for career  counselling and 

career advising of secondary teachers, aged above 50,  in  the former prefecture of 

Serres, through personal interviews.

For data collection and elaboration it was used the tool of interview and specifically 

the semi-structured interview-according to qualitative method - and the research took 

place between February and March 2012.

The survey showed that the teachers’ needs, in this age -group, for career counselling 

and career advising are not a speculative hypothesis ∙ on the contrary, it’s  a reality 

with particular dimensions. 

The teachers,  who participated in the survey,  demonstrated these needs, revealing, 

simultaneously, the gap in the guidance, particularly  in ages above to 50.

Keywords :  Guidance, Career Counselling, needs, needs assessment, professional  

development, teacher, adult above 50, secondary education    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

              

          Οι αλλαγές που σημειώνονται στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου 

είναι  καταιγιστικές,  σε  σημείο  που  να  αδυνατεί,  πολλές  φορές,  να  τις 

παρακολουθήσει. Οι πτυχές της σύγχρονης πραγματικότητας που υφίστανται αυτές 

τις  αλλαγές  εκτείνονται  από  θέματα  προσωπικού  ενδιαφέροντος  και  αγγίζουν  τις 

παρυφές τομέων που θεωρούνταν, ως πρόσφατα, διαχρονικά αναλλοίωτοι, όπως είναι 

το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων. Έτσι, έχουν αναθεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό και 

οι επικρατούσες απόψεις για τους  εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και για το κατά 

πόσο θα συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα προνόμια της «πρόωρης» συνταξιοδότησης, 

όπως  και  για  το  αν  είναι  ικανοί  οι  άνω  των  πενήντα  να  διεκπεραιώνουν  την 

οποιαδήποτε εργασία.

       Παράλληλα, η διαφοροποίηση που παρατηρείται στη σύνθεση της ηλικιακής 

πυραμίδας στον κοινωνικό ιστό των  ανεπτυγμένων χωρών, και μάλιστα σε ένα ευρύ 

δείγμα  όπως  είναι  οι  χώρες  του  ΟΟΣΑ,  ανατροφοδοτούν  την  αναθεώρηση  των 

απόψεων  για  τα  άτομα  μεγαλύτερης  ηλικίας.  Ενδεικτικό  άλλωστε  είναι  πως  η 

αναλογία συνταξιούχων –εργαζομένων στη Μεγάλη Βρετανία ήταν 1:8 το 1941 και 

το 2050 θα φτάσει στα επίπεδα του 1:2 (Τ.Α.Ε.Ν.,2008). Σύμφωνα μάλιστα με την 

Eurostat (CEDEFOP,2006  &  OECD,2006),  το  2003  το  ποσοστό  της  ηλικιακής 

ομάδας  45-64  με  εργασία,  στην  Ενωμένη  Ευρώπη  των  25,  αγγίζει  το  59%  ∙  η 

ηλικιακή ομάδα των 24-49 έχει ποσοστά που πλησιάζουν το 76%, ενώ στις Ηνωμένες 

Πολιτείες  Αμερικής  τα  άτομα  μεγαλύτερης  ηλικίας  εργάζονται  σε  ποσοστό  71%. 

Πολύ ενδιαφέρον είναι   πως στη Σουηδία το 2007,  η ηλικιακή ομάδα των 55-64 

εργάζεται σε ποσοστό 69,5%, αποκαλύπτοντας ότι είναι εθνική προτεραιότητα για τη 

συγκεκριμένη χώρα η συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης  ηλικίας στην εργασία. 

Παράλληλα,  το  ΙΝ.Ε.  της  Γ.Σ.Ε.Ε.  αναδημοσιεύει  δεδομένα  της  Eurostat που 

καταδεικνύουν πως η συμμετοχή της ηλικιακής ομάδας 50-64 στη διαμόρφωση της 

ηλικιακής  πυραμίδας  από  17,2%  το  2000  θα  αυξηθεί  σε  21,3%  το  2050 

(Δημουλάς,2007). Μάλιστα, το 2020 υπολογίζεται ότι οι άνθρωποι άνω των 60 θα 

είναι  περίπου  ένα  δισεκατομμύριο  συνολικά,  τα  2/3  των  οποίων  θα  ζουν  στις 

ανεπτυγμένες χώρες (Ohsako,2000). Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του CEDEFOP 
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(2006), στην Ευρώπη των 25, το 2050, η ηλικιακή ομάδα των πάνω από 65 θα είναι 

το 30% του πληθυσμού, αυτή των πάνω από 45 συνολικά θα προσεγγίζει το 54%, ενώ 

όσοι  είναι  κάτω  των  25  θα  είναι  μόλις  το  23%.  Όλα  τα  παραπάνω  δεδομένα 

συνηγορούν  στη  διαπίστωση  πως  οι  εργαζόμενοι  μεγαλύτερης  ηλικίας  θα 

διαδραματίσουν  ένα  διαφορετικό  ρόλο,  αλλά  θα  βρεθούν  μπροστά  και  σε  νέες 

προκλήσεις, που η επίλυσή τους θα είναι, εκ των πραγμάτων, δύσκολη. 

       Μέσα σε αυτό κλίμα, η ηλικιακή ομάδα των εργαζομένων άνω των 50  βρίσκεται 

αντιμέτωπη  με  πολλά  προβλήματα,  για  τα  οποία,  τις  περισσότερες  φορές,  η 

επισήμανση  και,  πολύ  περισσότερο,  η  επίλυσή  τους  δεν  είναι  ούτε  στις 

προτεραιότητες ούτε και στις προθέσεις των ιθυνόντων. Παρόλα αυτά, τα τελευταία 

χρόνια,  κυρίως  λόγω  των  δυσμενών  δημογραφικών  εξελίξεων,  η  απουσία 

ενδιαφέροντος για τους  εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας αρχίζει να αμβλύνεται ∙ 

χαρακτηριστική,  άλλωστε,  της  σημασίας  που  αποδίδεται  στην  Ευρώπη  για  την 

ηλικιακή  αυτή  ομάδα  είναι  πως  το  2012  αποτελεί  έτος  «ενεργούς  γήρανσης» 

(CEDEFOP,2011). Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

και  η  περίπτωση  των  εκπαιδευτικών  μεγαλύτερης  ηλικίας  στη  Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση  και  οι  ανάγκες  που  ανακύπτουν  για  ενδεδειγμένες  απαντήσεις  στα 

εργασιακά – επαγγελματικά  ζητήματά τους.

      Αρωγός  σ’  αυτήν  την  προσπάθεια  μπορεί  να  καταστεί  η  Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας, που θα εστιάσει στα προβλήματα της συγκεκριμένης ηλικιακής και 

επαγγελματικής αυτής ομάδας. Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για εργαζόμενους 

μεγαλύτερης  ηλικίας  αντιπροσωπεύει  μια  ευρεία  περιοχή  από  δυνατότητες  και 

ευκαιρίες, που, αν αξιοποιηθούν, μπορούν να ωφελήσουν τους συμβουλευμένους, την 

εργοδοσία  και  μακροπρόθεσμα  την  εθνική  οικονομία  (D.F.E.S.,Challenging Age 

Project,2003).  Το  ζητούμενο  είναι  να  αναγνωρίσουν  αρχικά  και  να 

συνειδητοποιήσουν  μετέπειτα  οι  εργαζόμενοι  αυτοί  τις  ανάγκες  τους  σε  θέματα 

Συμβουλευτικής  και,  βέβαια,  να οργανωθούν οι  αντίστοιχες  υποστηρικτικές  δομές 

που θα καταστούν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή.

      Επομένως, οι προκλήσεις και τα ερωτήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι 

εργαζόμενοι  μεγαλύτερης  ηλικίας  είναι  πολλαπλά.  Ερωτήματα  όπως  –  Ποιες 

επαγγελματικές προοπτικές υπάρχουν στις σημερινές, δύσκολες, περιστάσεις; Είναι 

αναγκαιότητα η συνταξιοδότηση; Γιατί υπάρχει αυτή η επιφυλακτικότητα απέναντι 

στο πρόσωπό τους από την εργοδοσία και τους νεότερους συναδέλφους; Μπορούν να 

ανταποκριθούν στις  τεχνολογικές καινοτομίες στο χώρο εργασίας τους ; - σίγουρα 
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εγείρονται. Σ’ αυτήν την  πραγματικότητα η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας μπορεί να 

δώσει  πειστικές  λύσεις,  προσφέροντας  πολύτιμες  υπηρεσίες,  βραχυπρόθεσμα  σε 

προσωπικό επίπεδο αλλά μακροπρόθεσμα και σε συλλογικό. Το ζήτημα, επομένως, 

είναι αν υπάρχουν αυτές οι υποστηρικτικές δομές της Συμβουλευτικές Σταδιοδρομίας 

για τους εργαζομένους άνω των 50 και αν οι ίδιοι «διαγιγνώσκουν» αυτήν την ανάγκη 

για υποστήριξη.

       Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος η εργασία θα καλύψει τη 

θεωρητική  βάση  πάνω  στην  οποία  οικοδομήθηκε  η  έρευνα.  Στο  πρώτο,  λοιπόν, 

κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους επιχειρείται η εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 

« Συμβουλευτική», η εφαρμογή της σε ενήλικες, και μάλιστα στους άνω των 50,  και 

η  επισήμανση των  βασικών  αρχών  και  των  επιδιώξεών  της  για  τη  συγκεκριμένη 

ηλικιακή ομάδα.  Το επόμενο κεφάλαιο,  στον τομέα της  θεωρητικής  προσέγγισης, 

επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά της ηλικιακής ομάδας των 50-64 χρόνων, στα 

ζητήματα –προβλήματα που αντιμετωπίζουν και σε βασικά δημογραφικά δεδομένα. 

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  καταγράφονται  κάποια  ουσιώδη  στοιχεία  για  τον  Έλληνα 

εκπαιδευτικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και για τη δομή γι’ αυτό το 

επίπεδο  της  εκπαίδευσης,  αφού  τα  υποκείμενα  της  έρευνας  δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική  βαθμίδα. Τέλος, στο ίδιο κεφάλαιο 

του θεωρητικού μέρους επιχειρείται η εννοιολογική ερμηνεία-προσέγγιση των όρων 

«ανάγκη» και « διερεύνηση αναγκών».

       Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, στο εμπειρικό, ο ερευνητής θα προσπαθήσει να 

αποδείξει,  με  τη  διεξαγωγή  της  ποιοτικής  έρευνας  και  με  την  αξιοποίηση  του 

εργαλείου της ημιδομημένης συνέντευξης, αν οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γνωρίζουν τις διαστάσεις της Συμβουλευτικής, αν 

έχουν  χρησιμοποιήσει  τις  υποστηρικτικές  δομές  της  και  αν  μπορούν  να 

προσδιορίσουν τις ανάγκες τους για συμβουλευτική υποστήριξη. Πιο συγκεκριμένα, 

αφού  καταγραφούν  οι  στόχοι  της  ερευνητικής  προσέγγισης,  θα  αναλυθεί  η 

μεθοδολογία  στην οποία στηρίχθηκε  η έρευνα,  δηλαδή η  μέθοδος,  το  ερευνητικό 

εργαλείο,  η  ομάδα  αναφοράς,  η  διεξαγωγή  της  έρευνας,  η  αξιοπιστία  και  η 

εγκυρότητα  της  και  η  ανάλυση  περιεχόμενου.  Στη  συνέχεια,  θα  διατυπωθούν  οι 

γενικές διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα, που μπορούν να εξαχθούν και οι προτάσεις 

για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες. 
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                                                           ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

1.1 Εισαγωγή

             

          Αν και οι περισσότεροι όροι που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη μελέτη 

είναι  γνωστοί,  η  εννοιολογική  αποσαφήνισή  τους  καθίσταται  αναγκαία,  για  να 

επιτευχθεί η κατανόηση των σημαινομένων της κάθε έννοιας σε βάθος.

       Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μια γενικότερη σύγχυση, επικαλύψεις και συχνές 

αλλαγές στο περιεχόμενο κάποιων όρων, που όχι μόνο επιφέρουν δυσκολίες  στην 

κατανόησή τους από τους ενδιαφερόμενους, αλλά υποκρύπτουν, μερικές φορές, και 

επαγγελματικές  διεκδικήσεις  διαφόρων  επιστημονικών  κλάδων,  επιζητώντας  τη 

διεύρυνση των δραστηριοτήτων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. Οι  όροι 

αυτοί  -  όπως, Συμβουλευτική, Επαγγελματική  Συμβουλευτική,  Καθοδήγηση, 

Συμβουλευτική  Σταδιοδρομίας,  Επαγγελματικός  Προσανατολισμός  – 

χρησιμοποιούνται  συχνά,  με εννοιολογικές  επικαλύψεις  και  χωρίς  τις  απαραίτητες 

διασαφηνίσεις.  «Γενικότερα,  η  έμφαση  στην  παιδαγωγική  πτυχή  των  παραπάνω 

εννοιών αποκαλύπτει μια εντονότερη  προσέγγιση της Παιδαγωγικής , ενώ η προβολή 

της  συμβουλευτικής  διάστασης  παραπέμπει  περισσότερο  στα  ενδιαφέροντα  των 

Ψυχολόγων και των Κοινωνιολόγων»( Κασσωτάκης, 2002, σελ.44-45).
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1.2  Η έννοια της Συμβουλευτικής

           

            Η έννοια της Συμβουλευτικής (counseling) προσεγγίζεται πολύπτυχα και 

οροθετείται εννοιολογικά πολύτροπα, γιατί τα σημαινόμενά της είναι πολλαπλά και 

συχνά προκαλούν αμφισβητήσεις, ασάφειες και επικαλύψεις . Ο  Nelson-Jones (1982) 

(στο  Κασσωτάκης,2002,σελ.46)  αποδίδει  στη  Συμβουλευτική  τις  εξής  τρεις 

διαστάσεις: α) την υποστηρικτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ συμβούλου και 

συμβουλευομένου,  β)  το σύνολο των δραστηριοτήτων που βασίζεται  σε διάφορες 

ψυχολογικές  και  τεχνικές  και  αποβλέπει  στην  παροχή  ψυχολογικής  στήριξης  για 

θέματα – προβλήματα της καθημερινότητάς τους και γ) το ειδικό πεδίο εφαρμογής 

ψυχολογικών μεθόδων γι’ αυτούς που συναντούν δυσκολίες στην ζωή τους, χωρίς να 

υποφέρουν  από  σοβαρές  διαταραχές.  Οι  Felthan &  Dryden (στο  Mcleod,2003, 

σελ.30) θεωρούν ότι «η Συμβουλευτική είναι μια αυστηρά καθορισμένη σχέση, κατά 

την  οποία  εφαρμόζονται  μία  ή  περισσότερες  θεωρίες  ψυχολογίας  και  ένα 

συγκεκριμένο  σύνολο  επικοινωνιακών  δεξιοτήτων,  οι  οποίες  αλλάζουν  με  την 

εμπειρία,  τη  διαίσθηση και  άλλους  διαπροσωπικούς  παράγοντες,  ανάλογα με   τις 

προσωπικές  ανησυχίες,  τα  προβλήματα  ή  τις  επιθυμίες  των  πελατών…είναι  μια 

υπηρεσία που την αναζητούν άνθρωποι  οι οποίοι υποφέρουν από κάποια διαταραχή 

ή  βρίσκονται  σε  σύγχυση  και  επιθυμούν  να  συζητήσουν  και  να  επιλύσουν  τα 

προβλήματά τους μέσα σε μια σχέση πιο πειθαρχημένη και εμπιστευτική από τη φιλία 

και ίσως θα τους στιγματίσει λιγότερο από τις σχέσεις βοήθειας που δημιουργούνται 

σε παραδοσιακό ιατρικό ή ψυχιατρικό περιβάλλον».   

       Ακριβώς  επειδή  η  έννοια  της  Συμβουλευτικής  (counseling)  έχει  αυτό  το 

διαθεματικό  και  πολύπτυχο  χαρακτήρα,  ο  Patterson (1967)  (στο  Δημητρόπουλος, 

1999,σελ.20)  επισήμανε  μερικές  λειτουργίες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  έννοια  της. 

«Έτσι, Συμβουλευτική δεν είναι η απλή παροχή πληροφοριών και συμβουλών, χωρίς 

να εμπλέκεται στη διαδικασία το άτομο που επιζήτησε τις υπηρεσίες της. Επίσης, 

Συμβουλευτική δεν είναι μια οποιαδήποτε συνέντευξη, ούτε αυτή η διαδικασία που 

αποβλέπει στην επιλογή ατόμων ούτε, φυσικά, στοχεύει στην ιδιοτελή επιρροή των 

πεποιθήσεων,  στάσεων  και  απόψεων  του  συμβουλευομένου  μέσω  διαδικασιών 

απειλών και βίας». 
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        Για να καταδειχθεί ακόμη περισσότερο η δυναμική της Συμβουλευτικής με την 

πάροδο του χρόνου, αρκεί η αναδρομή  σε αναφορές του προηγούμενου αιώνα  για τα 

σημαινόμενα  και  την  προσφορά της  στον ενήλικο  πολίτη  του εικοστού  αιώνα.  Ο 

Hopson (1985), αφού επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον αρχίζει από τις αρχές του 1970 

να μετατοπίζεται λόγω των δημογραφικών εξελίξεων από τα παιδιά στους ενήλικες, 

αναφέρει  (σελ.49)  ότι  «οι  περισσότεροι  σύμβουλοι  υποπίπτουν  στο  λάθος  να 

θεωρούν ότι η Συμβουλευτική είναι συνώνυμο της βοήθειας». Πιστεύει, λοιπόν, ότι η 

Συμβουλευτική πρέπει να διαχωριστεί από τις μεμονωμένες στρατηγικές – πολιτικές 

της  παροχής  συμβουλών,  πληροφοριών,  ανατροφοδότησης,  ανάληψης  δράσης  και 

καθοδήγησης, καθώς σε αυτές ο «ειδικός» θεωρείται ο κατάλληλος για την εξεύρεση 

λύσεων, ενώ στη Συμβουλευτική ο ειδήμων δεν προσφέρει λύσεις, γιατί (ό.π.σελ.50) 

«η Συμβουλευτική είναι  η μόνη στρατηγική βοήθειας  που δεν προϋποθέτει  ότι  οι 

ανάγκες του ατόμου είναι  γνωστές». Έτσι, διακρίνει ήδη από τη δεκαετία του 1970 

τέσσερις στρατηγικές της Συμβουλευτικής που μπορούν να βοηθήσουν τον ενήλικα ∙ 

αυτές είναι η επαγγελματική καθοδήγηση, η εκπαιδευτική καθοδήγηση, τα κέντρα 

προσωπικής  ανάπτυξης  και  οι  υπηρεσίες  που  εδράζονται  σε  βιομηχανικά 

συγκροτήματα. 

       Η  έννοια  της  Συμβουλευτικής,  επομένως,  μπορεί,  αδρομερώς  να  οριστεί 

(Δημητρόπουλος,1999,σελ.21)  «σε τρεις άξονες: α) στη λειτουργία και στη δομή της, 

δηλαδή  τη  διαδικασία  κατά  την  οποία,  ατομικά  ή  ομαδικά,  ένας  ειδικός,  ο 

Σύμβουλος,  συνεξετάζει  με  το(α)  άτομο(α)  θέματα  που  απασχολούν  τον  (ους) 

ενδιαφερόμενο (ους) και διευκολύνει τη λύση τους, αναπτύσσοντας μια ανθρώπινη 

και  συστηματική σχέση,  τη συμβουλευτική σχέση ∙  η συμβουλευτική  αυτή σχέση 

λαμβάνει  χώρα  σε  ένα  πλαίσιο  που  τη  διευκολύνει,  ακολουθεί  μια  συγκεκριμένη 

επιστημονική  μεθοδολογία  και  καθορισμένους  κανόνες  δεοντολογίας,  β)  στον 

επιστημονικό  της  χαρακτήρα,  δηλαδή  είναι  ένας  ευδιάκριτος,  δυναμικός  και 

εξελισσόμενος επιστημονικός χώρος, με διαθεματική διάσταση και γ) στο σκοπό της, 

είναι, επομένως, μια μέθοδος προσέγγισης και παρέμβασης βοήθειας προς το άτομο, 

που  αντιμετωπίζει  ή  προσπαθεί  να  προλάβει  ένα  πρόβλημα».  Συγκεφαλαιωτικά, 

σύμφωνα με το Δημητρόπουλο (1999,σελ.23) «η Συμβουλευτική είναι ένα γνωστικό 

αντικείμενο  που  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  των  υπηρεσιών  με  τον  τίτλο  θεσμοί  

επικούρησης του ανθρώπου. Σε αυτό το πλέγμα των υπηρεσιών και θεσμών που δεν 

έχουν πεπερασμένο και αυστηρά προσδιορισμένο περίγραμμα, εντάσσονται όλες οι 
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προσπάθειες των κοινωνιών (και όλα τα επαγγέλματα αντίστοιχα) να στηρίξουν, να 

επικουρήσουν, να βοηθήσουν, να διευκολύνουν κτλ. τα μέλη τους».   

       Η πρισματική αυτή πτυχή της Συμβουλευτικής διαφαίνεται με τη συσχέτισή της 

με την Ψυχολογία - αν και συχνά οι ψυχοθεραπευτικές της προσεγγίσεις αποσκοπούν 

στη  θεραπεία  προσωπικοτήτων  με  εσωτερικές  συγκρούσεις,  καταλήγοντας  σε 

ψυχιατρικές  σχέσεις,  ενώ  η  Συμβουλευτική  απευθύνεται  στο  φυσιολογικό  άτομο, 

υποβοηθώντας το στην έγκαιρη αντιμετώπιση και πρόβλεψη προβλημάτων -, με τον 

Προσανατολισμό  -  με  πολλά  κοινά  σημεία,  ώστε  ο  όρος  «Συμβουλευτική- 

Προσανατολισμός»  για  πολλές  χρήσεις  να  αποτελεί  μια  ολότητα  -,  με  την 

Εκπαίδευση, την Κοινωνιολογία, τη Φιλοσοφία και με την Οικονομία. 

      Η διαθεματική αυτή προσέγγιση με την Ψυχολογία και την Ψυχοθεραπεία μπορεί 

να  οδηγήσει  σε  εννοιολογικές  υπερβάσεις  και  λαθεμένες  εκτιμήσεις,  αλλά  η 

ουσιαστική  διαφορά  είναι  πως  η  Ψυχοθεραπεία  λειτουργεί  θεραπευτικά  και 

αντισταθμιστικά,  ενώ  η  Συμβουλευτική  απευθύνεται,  κατά  κύριο  λόγο,  στο  υγιές 

άτομο,  προκειμένου  να  εξασφαλίσει  τη  σωστή  εξέλιξη  και  την  αναγκαία 

αντιμετώπιση  μέσω  της  πρόβλεψης  και  πρόληψης  των  προβλημάτων  ∙  σε  αδρές 

γραμμές, η διαφοροποίηση επιτυγχάνεται με τα κριτήρια των σκοπών, των χώρων και 

των ατόμων της παρέμβασης. Χαρακτηριστικά, ο Super (στο Κασσωτάκης 2002, σελ. 

49)  ισχυρίζεται  πως «η  Συμβουλευτική  προσπαθεί  να βρει  τις  θετικές  πτυχές  της 

προσωπικότητας του ατόμου, για να τις ενισχύσει, ενώ η Ψυχοθεραπεία εξετάζει τι 

είναι  λανθασμένο,  για  να  το  διορθώσει».  Παράλληλα,  η  συσχέτιση  της 

Συμβουλευτικής με την Εκπαίδευση διαφαίνεται από το γεγονός ότι μπορεί να γίνεται 

Συμβουλευτική  μέσω  της  Εκπαίδευσης  και  της  αγωγής,  ενώ  η  σχέση  με  την 

Κοινωνιολογία  αποδεικνύεται  από  τον  κοινό  σκοπό,  που  είναι  η  ευμάρεια  του 

κοινωνικού ατόμου και, κατά επέκταση, του κοινωνικού συνόλου. Τέλος, το γεγονός 

ότι  η  Συμβουλευτική  έχει  φιλοσοφικές  αφετηρίες  και  αφορμήσεις  συντελεί  στη 

συσχέτισή  της  με  τη  Φιλοσοφία,  ενώ  το  σημείο  σύγκλισης  με  την  Οικονομική 

επιστήμη είναι το ενδιαφέρον για την αγορά εργασίας. Συγκεφαλαιωτικά, σύμφωνα 

με το Δημητρόπουλο (2002), η  Συμβουλευτική  είναι η επιστημονική περιοχή που 

αποδίδεται διεθνώς  Counseling.

        Για να κατανοηθεί όμως η έννοια της Συμβουλευτικής και να θεμελιωθεί η 

υπόστασή  της  ως  επιστήμης,  χρειάζεται  να  διαθέτει  και  ένα  συστηματοποιημένο 

σώμα  θεωρητικής  γνώσης,  δηλαδή  ένα  θεωρητικό  υπόβαθρο  για  τη  στήριξη  της 

μεθοδολογίας  της.  Σύμφωνα  με  το  Δημητρόπουλο  οι  θεωρίες  (1999,σελ.49) 
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«διαχωρίζονται  σε  τέσσερις  κύριες  ομάδες:  α.  στις  θεωρίες  που  ο  κύριος 

προσανατολισμός τους είναι η Ψυχολογία του Βάθους, που ξεπήδησαν δηλαδή από 

τη  Σχολή  της  Ψυχολογίας,  β.  στις  θεωρίες  που  έχουν  προσανατολισμό  κυρίως 

ανθρωπιστικό-υπαρξιστικό, γ. στις θεωρίες που καλύπτονται και στηρίζονται από τη 

νοησιαρχική – γνωστική αντίληψη και στην προσέγγιση μελέτης  της εξέλιξης και 

συμπεριφοράς του ανθρώπου και, τέλος, δ. στις θεωρίες που πηγάζουν από τη γνωστή 

«θεωρία της μάθησης» και που στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην Ψυχολογία της 

Συμπεριφοράς».  Αν θέλουμε  να εντοπίσουμε κοινό  σημείο  αναφοράς,  ο  Patterson 

(1980,στο  Δημητρόπουλος,1999,σελ.102)  ισχυρίζεται  πως  «στη  μια  ομάδα 

τοποθετούνται οι θεωρίες που στηρίζουν την παρέμβασή τους στις αντιδράσεις του 

οργανισμού (θεωρίες της Συμπεριφοράς και της Μάθησης) και στην άλλη οι θεωρίες 

του βάθους, καθώς ο οργανισμός συμπεριφέρεται με βάση τις έμφυτες ανάγκες του, 

τα ένστικτά του ή τις εμπειρίες του παρελθόντος».       

     Αντίστοιχα, και οι σκοποί της Συμβουλευτικής, ακριβώς λόγω του διαθεματικού 

περιεχομένου της και του πολύπλευρου θεωρητικού υπόβαθρου,  είναι  δύσκολο να 

καταγραφούν, να ταξινομηθούν ή και να ιεραρχηθούν. Η επισήμανση, επομένως, των 

στόχων της Συμβουλευτικής εξαρτώνται από τη θεωρία που θα υιοθετηθεί, από τα 

άτομα  στα  οποία  απευθύνεται  και  από  τη  δυνητική  αυτοτέλειά  της,  λόγω  της 

επιστημονικής  γειτνίασης  με  άλλους  τομείς  του  επιστητού.  Επιβεβαιώνοντας  τα 

παραπάνω, o ΜcLeod  (2003) καταγράφει, ανάμεσα σε άλλους, ως γενικούς στόχους 

της Συμβουλευτικής την αυτογνωσία, την αυτοαποδοχή, τη σχέση με τους άλλους 

ανθρώπους,  την  επίλυση  προβλημάτων,  τη  γνωστική  αλλαγή,  την  απόκτηση 

κοινωνικών δεξιοτήτων, την ενδυνάμωση και την αλλαγή συμπεριφοράς. Η Ohsako 

(1999),  συνοψίζοντας  τα  πορίσματα  από την  50η Συνδιάσκεψη  της  UNESCO,  το 

1997,  για  την  εκπαίδευση  ενηλίκων,  κατέληξε  σε  συγκεκριμένους  στόχους  της 

Συμβουλευτικής  για  την  εκπαίδευση  ενηλίκων,  όπως  είναι  οι  υπηρεσίες 

πληροφόρησης, η ενίσχυση των ενηλίκων για μάθηση, η ενδυνάμωση της επάρκειας 

των  ενηλίκων  και  της  απασχολησιμότητάς  τους,  η  θέληση για  μάθηση πέρα από 

διαφορές φύλου και ηλικίας και  η εξασφάλιση της επιτυχούς γήρανσης. 

      Ενδεικτικά, οι διεθνώς αποδεκτοί στόχοι της Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων  είναι  οι  ακόλουθοι  (Παπαβασιλείου-  Αλεξίου,2004):  α.  η αυτογνωσία, 

δηλαδή η διευκόλυνση του ατόμου στην προσωπική του ανάπτυξη, με τον εντοπισμό 

και  την  καλλιέργεια  των  δεξιοτήτων  του,  β.  η  πληροφόρηση,  η  παροχή  και 

αξιοποίηση  των  εκπαιδευτικών  και  επαγγελματικών  πληροφοριών,  γ.  η  λήψη 
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απόφασης, δηλαδή ο ενήλικας να καθίσταται ικανός στην επίλυση προβλημάτων και 

στη λήψη αποφάσεων και δ. η μετάβαση, η προετοιμασία δηλαδή του ατόμου για την 

ομαλή επανένταξη στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Έτσι, η συμβουλευτική 

παρέμβαση σε έναν ενήλικα μπορεί να κατανεμηθεί ως συγκεκριμένη δράση σε τρία 

χρονικά επίπεδα. Σε αυτό που προηγείται του εκπαιδευτικού προγράμματος - με τη 

μορφή παροχής πληροφοριών και λήψης απόφασης -, σε αυτό που λαμβάνει χώρα 

κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος - με τη μορφή βοήθειας για 

την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  που  ενδεχομένως  θα  ενσκήψουν  κατά  τη 

διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος- και στο στάδιο μετά τη λήξη -  όπου 

σκοπός  της  Συμβουλευτικής  είναι  η  βοήθεια  για  ένταξη  στην  αγορά  εργασίας, 

επιτυγχάνοντας έτσι τη διασύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης-.

       Από την παράθεση όλων αυτών των στοιχείων, που προσδιορίζουν εννοιολογικά 

τη Συμβουλευτική, αποσαφηνίζονται οι  σχέσεις της με άλλους τομείς του επιστητού, 

καταδεικνύεται  ο  δυναμικός  και  εξελικτικός  χαρακτήρας  της  και  διαφαίνεται  πως 

είναι  ένας  κλάδος  που μπορεί  να υποβοηθήσει  τον  άνθρωπο του 21ου αιώνα στις 

πολύτροπες  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζει.  Ο  δυναμικός  της  χαρακτήρας  δεν 

επιβεβαιώνεται μόνο από την ποικιλία των ορισμών που την προσδιορίζουν, αλλά 

και  από  το  διαθεματικό  της  χαρακτήρα  και  τη  συνάφεια  με  άλλες  κοινωνικές 

επιστήμες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί αν αυτή η δυναμική επιστήμη μπορεί να 

έχει εφαρμογές σε εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας, και ιδιαίτερα, όπως είναι και 

το  αντικείμενο  της  παρούσας  εργασίας,  σε  εκπαιδευτικούς  της  Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ίδιας ηλικιακής ομάδας.   
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1.3. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας  και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

           Για τους  όρους αυτούς υπάρχει προβληματισμός σχετικά με την απόδοση του 

περιεχομένου τους, την ενδεχόμενη αλληλεπικάλυψη και ταυτοποίησή τους και τη 

συσχέτισή τους με άλλες μορφές  Συμβουλευτικής.

        Η Σιδηροπούλου-Δημακάκου (στο  Nathan & Hill,2006,σελ.11) αποδίδει στις 

έννοιες αυτές το περιεχόμενο του αγγλοσαξονικού όρου Career Counselling, δηλαδή 

«τη  συμβουλευτική  διαδικασία  που  έχει  στόχο  να  βοηθήσει  τους  ανθρώπους  στην  

αντιμετώπιση ζητημάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την επαγγελματική τους  

ανάπτυξη, την επαγγελματική επιλογή ή τα προβλήματα προσαρμογής στο επάγγελμα». 

Η  ίδια  κατέληξε  στη  χρήση  του  όρου  Επαγγελματική  Συμβουλευτική  αντί 

Συμβουλευτική  Σταδιοδρομίας,  καθώς  η  Επαγγελματική  Συμβουλευτική  είναι 

ευρύτερη έννοια και εγκολπώνει ακόμα και τα άτομα που προετοιμάζονται για την 

επαγγελματική τους επιλογή και ζωή, δηλαδή τις φάσεις πριν από την έναρξη της 

σταδιοδρομίας. Με άλλα λόγια, η Επαγγελματική Συμβουλευτική (ό.π.,σελ.13) «είναι 

μια μορφή παρέμβασης, δηλαδή μιας σκόπιμης ενέργειας, που στοχεύει να ενισχύσει 

την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου ή να καταστήσει το άτομο ικανό να πάρει 

αποτελεσματικές επαγγελματικές αποφάσεις». Ο Δημητρόπουλος (2002) θεωρεί την 

Επαγγελματική Συμβουλευτική ως κλάδο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (αγγλ. 

Career Counseling),μαζί με την Εκπαιδευτική Συμβουλευτική, και την ορίζει ως «τον 

κλάδο  της  Συμβουλευτικής,  που  ασχολείται  με  την  επικούρηση  σε  θέματα 

επαγγέλματος, απασχόλησης κτλ. Περιέχει και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό» 

(ό.π.σελ.26).  Η  Επαγγελματική  Συμβουλευτική,  σύμφωνα  με  τον  Κασσωτάκη 

(2002,σελ.50-51),  «αναφέρεται  στην  υποβοήθηση  του  ατόμου  να  αναπτυχθεί 

επαγγελματικά  και  να  αντιμετωπίσει  προβλήματα  ή  δυσκολίες  σχετικές  με  την 

επιλογή επαγγέλματος και την ένταξή του στην αγορά εργασίας» και αποδίδεται με το 

αγγλικό όρο “Vocational Counseling”.

        Ο Κατσανέβας (2008,σελ.66) θεωρεί ότι ο αγγλικός όρος  Career Counseling 

«συνδέεται περισσότερο με την ψυχολογία και τη συμβουλευτική της υπόσταση, ενώ 

στην περίπτωση του Career Guidance εμπεριέχονται μεικτές έννοιες που πλησιάζουν 
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περισσότερο σε αυτή της οδηγητικής, της καθοδήγησης ή της πλοήγησης στον κόσμο 

της εργασίας και μπορεί να υποτεθεί  ότι είναι πιο κοντά στον κόσμο της οικονομίας 

και της εργασίας. Μια πολύ περιεκτική εννοιολογική διασαφήνιση του αγγλικού όρου 

«career guidance», που με αυτό το περιεχόμενο και τις εννοιολογικές προεκτάσεις 

του  θα  απασχοληθεί  κυρίως  η  παρούσα  εργασία,  είναι  «πως  η  Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας  αναφέρεται  σε υπηρεσίες  και  δραστηριότητες,  αποσκοπώντας  στην 

υποστήριξη των ατόμων οποιασδήποτε ηλικίας και σε κάθε φάση στην ζωή τους, για 

να καταστούν ικανοί στη λήψη εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και επιμορφωτικών 

επιλογών και στη δρομολόγηση της σταδιοδρομίας τους. Αυτές οι δράσεις μπορούν 

να  διαδραματισθούν  ατομικά  ή  ομαδικά  σε  διάφορους  χώρους,  όπως  σε  σχολεία, 

πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά κέντρα, σε δημόσιους φορείς παροχής απασχόλησης, σε 

χώρους εργασίας και το πρόγραμμά τους μπορεί να ενσωματώνει πληροφορίες για 

προοπτικές  καριέρας,  συνεντεύξεις  συμβουλευτικής,  ενίσχυση  αυτογνωσίας  και 

διαχείριση  επαγγελματικής  εξέλιξης»  (O.E.C.D στο  Τ.Α.Ε.Ν.,2008,σελ.6). 

Αντίστοιχο περιεχόμενο, βασιζόμενο στον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπως διατυπώθηκε στο  Council Resolution on Strengthening Policies,  Systems and 

Practices For Guidance throughout Life το  Μάιο  του  2004,  υιοθέτησε  και  το 

CEDEFOP (CEDEFOP,2005),  ο  ευρωπαϊκός  φορέας  για  την  ανάπτυξη  της 

επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης,  προκειμένου  να  μην  υπάρχουν 

περαιτέρω εννοιολογικές διαφορές και αμφισβητήσεις. 

       Επιπλέον, η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας «εξ ορισμού» εγείρει προβλήματα, 

καθώς  ο  ίδιος  ο  όρος  «σταδιοδρομία»  είναι  αντικείμενο  διαμάχης,  αφού  άλλοτε 

ταυτίζεται  με το σύνολο της εργασίας στη διάρκεια της ζωής του ατόμου, άλλοτε 

αποτελεί το συνδυασμό εργασίας και ελεύθερου χρόνου του ατόμου, ενώ ο  Super 

(1976)  θεωρεί  πως  η  σταδιοδρομία  είναι  η  αλληλουχία  επαγγελμάτων  και  άλλων 

ρόλων  που  αποτελούν  και  δέσμευση  του  ατόμου  στα  πλαίσια  του  μοντέλου 

αυτοανάπτυξης.  Επομένως,  ο  όρος  «Συμβουλευτική  Σταδιοδρομίας»  είναι  πιο 

περιοριστικός και δεσμευτικός, αφού αναφέρεται στη συμβουλευτική διαδικασία που 

σχετίζεται με εκείνα τα στάδια που ακολουθούν την είσοδο στην εργασία και αφορά 

άτομα  που  βρίσκονται  ενταγμένα  σε  ένα  επάγγελμα,  ενώ  η  «Επαγγελματική 

Συμβουλευτική» λειτουργικά πιο γενικά, καλύπτοντας και τις φάσεις προετοιμασίας 

για τη μελλοντική επαγγελματική ζωή ( Nathan& Hill, 2006).

        Άλλοι  πάλι  θεωρούν «ότι η Επαγγελματική Συμβουλευτική ασχολείται με την 

υποβοήθηση σε θέματα επαγγέλματος και απασχόλησης,  ενσωματώνοντας και τον 
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επαγγελματικό  προσανατολισμό,  ενώ  η  Συμβουλευτική  Σταδιοδρομίας  είναι  μια 

ευρεία  έννοια,  που  συνθέτει  στοιχεία  της  επαγγελματικής  και  εκπαιδευτικής 

συμβουλευτικής,  στοχεύοντας  στην αρωγή του ατόμου  στον προγραμματισμό  της 

επαγγελματικής  του  ανάπτυξης  και  στην  εξέλιξη  της  ζωής  του  γενικότερα» 

(Δημητρόπουλος,2002,σελ.26-27). Επειδή η αγγλοσαξωνική ορολογία είναι αυτή που 

έχει επικρατήσει διεθνώς, αποτελεί ζήτημα και η απόδοση στη νεοελληνική των όρων 

«counseling» και «guidance». Ο πρώτος όρος αποδίδεται ως «Συμβουλευτική», με 

την πολλαπλή και ευρεία σημασία, όπως καταδείχθηκε στην προηγούμενη ενότητα, 

«ενώ  ο  όρος  «guidance»  ταυτίζεται  με  την  «καθοδήγηση»  ή  παλαιότερα  με  την 

«οδηγητική», εμπεριέχοντας με άλλα λόγια περισσότερο μια κατευθυντική διάσταση» 

(ό.π.,σελ.27-28).

       Για να καταδειχθεί ακόμη περισσότερο η Επαγγελματική Συμβουλευτική και τα 

ποιοτικά  χαρακτηριστικά  της,  παρατίθενται  ορισμένοι  βασικοί  στόχοι 

(Κασσωτάκης, 2002, σελ. 218) . Η Επαγγελματική Συμβουλευτική αποσκοπεί «στη 

βελτίωση της  αυτογνωσίας,  στην ανάπτυξη της  επαγγελματικής  ωριμότητας,  στην 

ανάδειξη  εναλλακτικών  εκπαιδευτικών  και  επαγγελματικών  λύσεων,  όπως  και 

δεξιοτήτων  για  την  εφαρμογή  των  κατάλληλων  προσεγγίσεων,  στην  καλλιέργεια 

ικανοτήτων  στη  λήψη  αποφάσεων  και  στην  αναζήτηση  πληροφοριών,  στην 

υποβοήθηση  του  ατόμου  κατά  την  είσοδο  στον  κόσμο  της  εργασίας,  στην 

ικανοποίηση από την εργασία…».

       Επίσης, συχνά αντί της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής χρησιμοποιείται ο όρος 

«Επαγγελματικός  Προσανατολισμός»,  που  βέβαια  μπορεί  να  έχει  μια  σχετική 

εννοιολογική  συνάφεια,  αλλά  δεν  ταυτίζεται  πλήρως  με  την  Επαγγελματική 

Συμβουλευτική.  Άλλωστε,  η  Επαγγελματική  Συμβουλευτική  έχει  και  ψυχολογικές 

προεκτάσεις, υποβοηθώντας την επαγγελματική ανάπτυξη και τη διαδικασία λήψης 

απόφασης, ενώ ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός υπεισέρχεται και σε θέματα που 

άπτονται γενικότερα της Οικονομίας και της Απασχόλησης. Ο Κασσωτάκης (2002, 

σελ.52),  προσεγγίζοντας  τον  όρο  με  τη  μεθοδολογία  της  συμβουλευτικής 

παρέμβασης,  αναφέρει  πως  «οι  περισσότεροι  που  ασχολούνται  σήμερα  με  τον 

Επαγγελματικό  Προσανατολισμό  τον  προσεγγίζουν  ως  δραστηριότητα 

διαπαιδαγώγησης ή ως διαδικασία υποβοήθησης της επαγγελματικής ανάπτυξης του 

ατόμου με στόχο να γίνει αυτό ικανό να επιλέξει μόνο του, έχοντας πλήρη συνείδηση 

των  συνεπειών  της  απόφασής  του,  την  επαγγελματική  κατεύθυνση  που  θα 

ακολουθήσει και να ενταχθεί χωρίς προβλήματα στην ενεργό ζωή». Η Σιδηροπούλου-
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Δημακάκου  (Nathan&Hill,2006,σελ.14)  συμπληρώνει  πως  «ο  επαγγελματικός  

προσανατολισμός  ή  επαγγελματική  καθοδήγηση  είναι  ένα  ευρύ  εννοιολογικό 

κατασκεύασμα  που  περιλαμβάνει  οργανωμένες  και  συστηματικές  προσπάθειες,  

σχεδιασμένες  να  επηρεάσουν  διάφορες  πλευρές  της  επαγγελματικής  ανάπτυξης  μιας  

ομάδας πολιτών». 

       Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική στη Διά βίου Συμβουλευτική και τον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό (2010) αποδίδει τα εξής χαρακτηριστικά σε αυτές 

τις έννοιες : « Η Διά Βίου Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

( ΣΥ.ΕΠ.) καλύπτει όλες τις δραστηριότητες που προορίζονται να βοηθήσουν τους 

ανθρώπους,  σε  οποιαδήποτε  στιγμή  της  ζωής  τους,  να  πάρουν  αποφάσεις  που 

σχετίζονται  με  την  εκπαίδευση,  την  κατάρτιση  και  το  επάγγελμά  τους  και  να 

διαχειριστούν  τη  σταδιοδρομία  τους.  Περιλαμβάνει  λειτουργίες  όπως  η 

πληροφόρηση,  η  συμβουλευτική,  η  διαμόρφωση  σχεδίων  δράσης,  η  διδασκαλία 

δεξιοτήτων  διαχείρισης  σταδιοδρομίας  κ.ά.  Οι  λειτουργίες  αυτές  μπορούν  να 

παρέχονται σε κατά πρόσωπον συναντήσεις, μέσω διαδικτύου ή και τηλεφωνικά». 

       Η Sanchez  (2010,σελ.15-16) στην έρευνα της για την παροχή συμβουλευτικής 

καθοδήγησης σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας στην Ισπανία ενσωματώνει τον 

ορισμό του Ford (2007) που θεωρεί «την καθοδήγηση ως μια πολύπλευρη διαδικασία 

που περιλαμβάνει την πληροφόρηση και τη συμβουλή, για να καταστήσει τα άτομα 

καλά πληροφορημένα και μεμονωμένα ικανά για τη λήψη αποφάσεων ζωής σε σχέση 

με την εργασία και  τη μάθηση και κάθε σημείο  της ζωής τους». Τονίζει μάλιστα πως 

στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως στην Ισπανία και στην Ιταλία, η καθοδήγηση 

είχε  μια  βραδεία  εξάπλωση,  αφού  για  μεγάλο  διάστημα  ως  φορέας  για  την 

καθοδήγηση σε θέματα εκπαίδευσης και επιλογής εργασίας ήταν η οικογένεια. Τέλος, 

ως  πέντε  βασικούς  άξονες  της  καθοδήγησης  στους  ενηλίκους  καταγράφει  την 

εκτίμηση της κατάστασης, την ανάλυση της κατάστασης του ατόμου, τη δυνατότητα 

επιλογής, την πρακτική εφαρμογή και την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας.  

       Ενδιαφέρον προκαλεί και η προσέγγιση των Mitton και Hull (2011), οι οποίοι 

δεν ασχολούνται μονοδιάστατα με την έννοια «guidance», αλλά την προσεγγίζουν 

φασματικά,  συνεξετάζοντάς  την  με  τους  όρους  «information»  και  «advice», 

πρακτική που συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία και χρησιμοποιούν το αρκτικόλεξο 

IAG, που ενσωματώνει τις έννοιες της ενημέρωσης (I), της συμβουλής (A) και της 

καθοδήγησης  (G).  Έτσι,  θεωρούν  πως  «guidance»  είναι  μια  πιο  βαθιά  δράση, 

εποπτευομένη από ένα σύμβουλο, που στοχεύει στη δυνατότητα παροχής διαφόρων 
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προσεγγίσεων,  στην  κατάθεση  πληροφοριών  στους  συμβουλευομένους  και  στην 

καλλιέργεια  ικανοτήτων για  λήψη αποφάσεων  σε επίπεδο γνώσεων  και  εργασίας. 

Φυσικά , για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο , προηγούνται τα στάδια της ενημέρωσης 

(information) και της συμβουλής ( advice) (Mitton & Hull, 2011, σελ. 542).

        Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημανθεί και ο προβληματισμός όχι μόνο για την 

εννοιολογική αποσαφήνιση της καθοδήγησης – guidance – αλλά και για τη σχέση της 

με το άτομο στο οποίο παρέχονται αυτές οι υποστηρικτικές δομές. Σύμφωνα με το 

Sultana (2011),  υπάρχουν  δύο  προσεγγίσεις  ∙  η  μία,  επηρεασμένη  από  τις 

νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις,  αντιμετωπίζει  το άτομο ως πελάτη, που χρησιμοποιεί 

αυτές τις υπηρεσίες, για να μεγιστοποιήσει το προσωπικό του όφελος, και η άλλη που 

εστιάζει στην ενεργή συμμετοχή του ατόμου, στα πλαίσια μια δυναμικής διάδρασης 

υποκειμένου και  Πολιτείας,  όπου, δεν υπάρχει  προσωπικός  καθορισμός  χωρίς  την 

κοινωνική αλληλεγγύη.    

        Από  όλες  τις  παραπάνω αναφορές  γίνεται  εύκολα  κατανοητή  η  εγγενής 

εννοιολογική συνάφεια των όρων και η συνακόλουθη άστοχη, πολλές φορές, χρήση 

τους.  Στην  παρούσα  εργασία  θα  εστιάσουμε  περισσότερο  στην  έννοια 

«Συμβουλευτική  Σταδιοδρομίας»,  καθώς  τα  υποκείμενα  της  έρευνας  είναι  ήδη 

ενταγμένα  σε  επαγγελματικό  χώρο,  πρόκειται  για  εκπαιδευτικούς  της 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  με  ηλικία  άνω  των  50,  και  θα  διερευνηθούν  οι 

ανάγκες  τους  για  περαιτέρω επαγγελματική  ανάπτυξη  και  εξέλιξη  της  ζωής  τους 

γενικότερα  ∙  από  τους  παραπάνω  στόχους  εύληπτα  κατανοείται  η  επιλογή  των 

σημαινομένων  της  «Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας»,  ως  απόδοση  του  αγγλικού 

όρου «Career Guidance» και η απόρριψη της ευρύτερης έννοιας « Επαγγελματική 

Συμβουλευτική». 
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1.4. Αρχές Παροχής Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας-Στόχοι.

          Στην ενότητα αυτή θα καταγραφούν κάποιες από τις βασικές αρχές για την 

παροχή  υπηρεσιών  Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας,  όπως  καταγράφονται  στο 

εγχειρίδιο του  Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ως επίσημου 

φορέα  Euroguidance στη χώρα μας, και θα επισημανθούν οι στόχοι της Διά Βίου 

Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, αφού η παρούσα έρευνα θα εστιάσει σε υποκείμενα 

ηλικίας  άνω  των  50.  Ως  βασικοί  άξονες  των  αρχών  της  Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας  καθορίζονται  «η  Επικέντρωση  στους  δικαιούχους,  η  Ανάδειξη  των 

δυνατοτήτων  τους,  η  Βελτίωση  στην  πρόσβαση  και  η  Διασφάλιση  της  ποιότητας»  

(Ε.Κ.Ε.Π., 2008,σελ.67-68). 

      Ειδικότερες αρχές στον πρώτο άξονα - Επικέντρωση στους δικαιούχους- είναι ο 

σεβασμός  στην  ανεξαρτησία  και  στην  αμεροληψία  απέναντι  στον  ενδιαφερόμενο 

πολίτη  (οι  υπηρεσίες  συμβουλευτικές  αποδέχονται  την ελευθερία  επιλογής  και  τα 

χαρακτηριστικά του κάθε πολίτη), η εμπιστευτικότητα, η παροχή ίσων ευκαιριών και 

η  ολιστική  παρέμβαση,  αφού  το  γενικότερο  κοινωνικό-πολιτισμικό-οικονομικό 

πλαίσιο λήψης απόφασης του ατόμου λαμβάνεται υπόψη. 

      Στο δεύτερο άξονα- Ανάδειξη των δυνατοτήτων – οι βασικές αρχές είναι η ενεργή 

ανάμειξη  και  η  χειραφέτηση  του  πολίτη,  ενώ  στον  τρίτο  άξονα-  Βελτίωση  στην 

πρόσβαση – επιδιώκεται η σαφήνεια, η εμπέδωση κλίματος φιλικότητας, κατανόησης, 

η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, η προσβασιμότητα και η διαθεσιμότητα - 

όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές- και η δεκτικότητα, δηλαδή 

οι προσφερόμενες υπηρεσίες να παρέχονται μέσα από ένα ευρύ φάσμα μεθόδων.

       Στον τελευταίο άξονα- Διασφάλιση της ποιότητας – οι επιμέρους αρχές είναι η 

καταλληλότητα και η συνεχής βελτίωση των μεθόδων, δηλαδή οι μέθοδοι να έχουν 

επιστημονική  θεωρητική  υπόσταση  και  να  επιδιώκουν  τη  συνεχή  ανέλιξη,  η 

δυνατότητα επανόρθωσης, με άλλα λόγια ο πολίτης έχει το δικαίωμα διαμαρτυρίας, 

αν θεωρήσει ότι οι υπηρεσίες δεν είναι ικανοποιητικές, και το ικανό προσωπικό, η 

πιστοποίηση  δηλαδή  των  ικανοτήτων  του  προσωπικού  που  παρέχει  υπηρεσίες 

Συμβουλευτικής  ( Ε.Κ.Ε.Π., 2008).

24



       Ο ίδιος φορέας – Ε.Κ.Ε.Π.- καταγράφει  και τους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  στους οποίους συμβάλλει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ∙ έτσι, στόχοι της 

Ενωμένης  Ευρώπης,  καταγεγραμμένοι  σε  επίσημα κείμενα  -  ενδεικτικά,  η  Λευκή 

Βίβλος  και  η  συνθήκη  της  Λισαβόνας-  όπως  η  αποτελεσματική  επένδυση  στην 

εκπαίδευση  και  στην  κατάρτιση,  η  διά  βίου  μάθηση,  η  αποτελεσματικότητα  της 

αγοράς εργασίας, η κοινωνική ενσωμάτωση και εργασία και η οικονομική ανάπτυξη 

είναι και στόχοι της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.

       Παρόμοιες αρχές – τουλάχιστον ως προς το περιεχόμενο και όχι απαραίτητα ως 

προς  την  ονοματοθεσία  -  θέτει  και  το  CEDEFOP (2005).  Βασικοί  πυλώνες  της 

Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας είναι η  επικέντρωση στον ενδιαφερόμενο πολίτη, η 

«κινητροποίηση» του ατόμου, η διευκόλυνση στην πρόσβαση  και η επιβεβαίωση της 

ποιότητας  των  παρεχόμενων υπηρεσιών.  Η  ομοιότητα  των  αρχών  της 

Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας  μεταξύ  του  Ε.Κ.Ε.Π.  και  του  CEDEFOP 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο ελληνικός φορέας είναι το κέντρο euroguidance 

στη χώρα μας. Στο ίδιο εγχειρίδιο (CEDEFOP,2005,σελ.14) παρατίθενται και κάποιοι 

βασικοί  στόχοι  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  τη  διά  βίου  καθοδήγηση,  όπως  η 

επαρκής επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, η αποτελεσματικότητα στο 

χώρο εργασίας,  η  διά  βίου  μάθηση,  η  κοινωνική  ενσωμάτωση και  ισότητα  και  η 

οικονομική ανάπτυξη.   

       Ο Δημητρόπουλος (2002,σελ.28-29) ταυτίζει το γενικότερο σκοπό-αρχή  της 

Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με αυτόν της Συμβουλευτικής, δηλαδή «να βοηθήσει 

το  άτομο στην προσπάθειά  του  για  φυσιολογική  ανάπτυξη,  για  ολοκλήρωση,  για 

αυτοπραγμάτωση,  για  επιτυχή  προσαρμογή.  Εξυπακούεται,  με  έμφαση  στην 

εκπαιδευτική και επαγγελματική όψη της προσπάθειας αυτής, αλλά όχι αποκλειστικά 

και μόνο. Ως  επιμέρους στόχοι μπορεί να καταγραφούν πολλοί, όπως η αξιοποίηση 

του δυναμικού και η κατανόηση του εαυτού του κάθε ατόμου, η προσαρμογή  στο 

κοινωνικό  και  επαγγελματικό  περιβάλλον,  η  προσωπική  και  επαγγελματική 

ανάπτυξη, η βοήθεια στην επιλογή εκπαιδευτικών και επαγγελματικών κατευθύνσεων 

και η συνδρομή στην κατανόηση των ατομικών χαρακτηριστικών. Συγκεφαλαιωτικά, 

ο θεσμός αυτός συμβάλλει στη δόμηση μιας σωστής σχέσης του ατόμου με τον εαυτό 

του και το περιβάλλον του».
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2. ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

2.1. Εισαγωγή . Δημογραφικά δεδομένα
        

            Η Ευρώπη, αλλά και η Ελλάδα επίσης, είναι μια γεωγραφική περιοχή με 

έντονα δημογραφικά προβλήματα, όπου η ομάδα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 

ενισχύεται και δεν «αντικαθίσταται» επαρκώς από τις νεότερες ηλικίες ∙ τα στοιχεία, 

από διάφορους φορείς, άλλωστε επιβεβαιώνουν την παραπάνω διαπίστωση. Σύμφωνα 

με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύονται στο  CEDEFOP ( 2006), στην Ευρώπη των 

25, το 2050, η ηλικιακή ομάδα των πάνω από 65 θα είναι το 30% του πληθυσμού, 

αυτή των πάνω από 45 συνολικά θα προσεγγίζει το 54%, ενώ όσοι είναι κάτω των 25 

θα  είναι  μόλις  το  23%.  Σε  λίγα  χρόνια  άλλωστε,  το  2020,  υπολογίζεται  ότι  οι 

άνθρωποι άνω των 60 θα είναι περίπου ένα δισεκατομμύριο συνολικά, τα 2/3 των 

οποίων  θα  ζουν  στις  ανεπτυγμένες  χώρες  (Ohsako,2000).  Άλλωστε,  η  Δυτική 

Ευρώπη, μαζί με την Ιαπωνία, είναι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η περιοχή με τον πιο 

γερασμένο  πληθυσμό,  καθώς  η  μείωση  της  γονιμότητας  και  των  ποσοστών  του 

θανάτου  μαζί  με  την μεταπολεμική  γενιά  των «baby boomer» -  δηλαδή τη γενιά 

μεταξύ του 1946 και του 1960 που σηματοδότησε μια τεράστια δημογραφική έκρηξη 

γεννήσεων  -  συνετέλεσαν  καταλυτικά  στη  διαμόρφωση  αυτής  της  ανησυχητικής 

κατάστασης  (Walker,2009).  Πολύ  χαρακτηριστική  είναι  η  διαπίστωση  «ότι  78 

εκατομμύρια άνθρωποι που ανήκουν στη γενιά των baby boomer τεκνοποίησαν μόλις 

46  εκατομμύρια,  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχει  ένα  έλλειμμα  32  εκατομμύρια  στο 

εργατικό  δυναμικό,  ακόμα  και  αν  εργασθούν  όλοι  από  τη  νεότερη  γενιά» 

(CEDEFOP,2006,σελ. 124).  

       Ενδεικτικά, το 2002 η ηλικιακή ομάδα 45-64 στην Ελλάδα είναι το 23% του 

πληθυσμού,  στη  Μ. Βρετανία  το 24%, στην Ευρώπη των 25 το 25%, ενώ στην 

Ιαπωνία το 28% (ό.π.,σελ.70). Μάλιστα στη Μ. Βρετανία,  μεταξύ του 1995 και του 

2025, οι ηλικίας άνω των 80 αναμένεται να αυξηθούν σχεδόν κατά το μισό, όταν οι 

άνω των 90 θα διπλασιαστούν στο ίδιο χρονικό διάστημα ∙ επίσης, από το 1930 ως τις 

απαρχές  του 21ου αιώνα οι άνω των 65 έχουν διπλασιαστεί  (Hill &  Brettle,2005). 
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Άλλωστε, «από το 1950 έως το 2002, έχει λάβει χώρα μια αύξηση του προσδόκιμου 

μέσου όρου διαβίωσης στα 66 χρόνια, ηλικία που μεταφράζεται σε 20 επιπλέον έτη 

ζωής.  Η διαδικασία  γήρανσης  του  πληθυσμού  αναμένεται  να  συνεχιστεί  και  στις 

επόμενες δεκαετίες, καθώς οι εκτιμήσεις αναφέρουν αύξηση του προσδόκιμου μέσου 

όρου διαβίωσης κατά 10 επιπλέον έτη έως το 2050…  Για να γίνει κατανοητή σε 

απόλυτα μεγέθη η διάσταση του ζητήματος, αναφέρεται ενδεικτικά ότι η ηλικιακή 

ομάδα  των  ατόμων  που  έχουν  διανύσει  το  60ο  έτος  της  ηλικίας  τους  και  πάνω 

απαριθμούσε 629 εκατομμύρια το 2000. Η ομάδα αυτή, μέχρι το 2050, αναμένεται να 

απαριθμεί 1.964 εκατομμύρια άτομα, ήτοι ένας υπερτριπλασιασμός σε διάστημα 50 

ετών» (Δημουλάς, 2007, σελ.15-16).

         Δηλαδή, η νεότερη έρευνα αναφορικά με τα στατιστικά στοιχεία  της ηλικιακής 

ομάδας άνω των 60, σε προβολή το 2050, είναι ακόμη πιο απαισιόδοξη σε σχέση με 

αυτή  του  2000.  Xαρακτηριστικό  είναι  το  παρακάτω  διάγραμμα  (Δημουλάς,2007, 

σελ.4).

    

       Ποια όμως είναι η στάση της Ευρώπης απέναντι στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας; 

Για  να  ανιχνευτεί  αυτή  η  στάση,  χρήσιμο  είναι  να  αναφερθούν  οι  διαφορετικές 

προσεγγίσεις – αφετηρίες  για  τη σχέση κράτους και πολίτη, αναφορικά με τη χρήση 
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υπηρεσιών,  όπως  είναι  και  η  Συμβουλευτική.  Έτσι  υπάρχει  η  νεοφιλελεύθερη 

αντίληψη,  που αντιμετωπίζει  το άτομο ως «πελάτη» και προτάσσει  το προσωπικό 

συμφέρον,  με την ταυτόχρονη ατομική  ανέλιξη,  και  η πιο κοινωνική προσέγγιση, 

όπου  το  κράτος  δεσμεύεται  για  τις  υποχρεώσεις  του  έναντι  των  πολιτών  και  ο 

πολίτης,  επίσης,  αναγνωρίζει  ότι  δεν  υπάρχει  ατομικός  αυτοπροσδιορισμός  χωρίς 

κοινωνική  αλληλεγγύη  (Sultana,2011).  Επομένως,  δεν  προξενεί  εντύπωση  ότι  η 

Ενωμένη Ευρώπη μετέρχεται τρόπους, εκπορευόμενους από διαφορετικό θεωρητικό 

υπόβαθρο για τα «ενεργά γηρατειά», με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης, καθώς 

αυτή παραμένει βασικός στόχος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Για να ενεργοποιηθεί 

όμως η Ενωμένη Ευρώπη, προϋπήρξαν κάποια ορόσημα, όπως το 1996, Ευρωπαϊκό 

έτος ηλικιωμένων ανθρώπων, με κύριο θέμα την αλληλεγγύη των γενεών, το 1999, 

όπου  η  φιλανδική  προεδρία  προσέδωσε  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στο  ζήτημα  του 

«γερασμένου» εργατικού δυναμικού και στις διακρίσεις που υφίσταται, το 2000, όπου 

με τη συνθήκη της Λισαβόνας προδιαγράφηκε το δεκαετές σχέδιο για μια Ευρώπη 

που θα είναι η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία, βασιζόμενη στη γνώση, 

και  το 2002,  όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  επικεντρώθηκε σε θέματα εργατικής 

υποστήριξης και βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος (Walker, 2009).  

      Στην ενότητα αυτή θα διερευνηθούν η έννοια  του ατόμου μεγαλύτερης ηλικίας, η 

διασύνδεσή του με το χώρο της εργασίας και με τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής, η 

αναφορά  σε  προγράμματα  Συμβουλευτικής  για  την  ηλικιακή  αυτή  ομάδα  και  η 

επισήμανση  φαινομένων διακρίσεων σε βάρος τους ( αγγλ. ageism).

2.2. Ορισμοί

         Η εννοιολογική αποσαφήνιση, η χρονολογική ταξινόμηση και η καταγραφή των 

βασικών χαρακτηριστικών των ενηλίκων, αλλά και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 

ειδικότερα, ενέχουν εγγενείς δυσκολίες. Άλλωστε, άλλα χαρακτηριστικά αποδίδονταν 

στα άτομα αυτά πριν από κάποια χρόνια και άλλα τώρα ∙ ενδεικτικά, στον εικοστό 

πρώτο αιώνα αναφέρουμε τον όρο «ενεργοί ηλικιωμένοι»,  ενώ τo CEDEFOP έχει 

ορίσει  το  2012  ως  έτος  των  «ενεργών  ηλικιωμένων»,  προγραμματίζοντας  και  τις 

αντίστοιχες δράσεις (CEDEFOP, 2011). Ο Rogers (1998) επισημαίνει τη διασύνδεση 

του ενήλικου με τα χαρακτηριστικά της αυτονομίας, της πλήρους ανάπτυξης και της 

αίσθησης της προοπτικής, αλλά τονίζει και την «αυθαιρεσία» της ταύτισης ηλικίας 
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και  ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών.  Η  δυσκολία  για  την  οριοθέτηση  της  ηλικίας 

ανακύπτει και από την παραδοχή ότι  «την έννοια ενήλικας εύκολα την κατανοούμε, 

αλλά δύσκολα μπορούμε  να  την  ορίσουμε.  Χρησιμοποιείται  με  πολλές  σημασίες. 

Μπορεί να αναφέρεται σε ένα στάδιο της ζωής του ανθρώπου ή σε μια κατάσταση ή 

σε μια δέσμη αξιών που σχετίζονται με την ενηλικίωση» (Παπασταμάτης, 2010, σελ. 

25).

        Στη  Μ.  Βρετανία,  το  Υπουργείο  για  την  Εκπαίδευση  και  τις  Δεξιότητες 

(D.F.E.S.)  εκπόνησε  το  πρόγραμμα  «Challenging Age»,  όπου  ανάμεσα  στα  άλλα 

οριοθετείται και η έννοια «άτομο μεγαλύτερης ηλικίας».Το άτομο αυτό έχει ηλικία 

από 45 και πάνω, καθώς από αυτήν την ηλικία εμφανίζονται διακρίσεις σε βάρος του 

και από τότε πρέπει να λαμβάνονται δράσεις για ενεργοποίηση του, και θεωρεί ότι ο 

παράγοντας ηλικία έχει αντίκτυπο στις επιλογές για τη βελτίωση και την αξιοποίηση 

των  προσόντων  και  της  εμπειρίας  του  (D.F.E.S.,2003).  Οι  Hill &  Brettle (2005) 

θεωρούν  ότι  το  άτομο  μεγαλύτερης  ηλικίας  είναι  πάνω  από  50,  αν  και  οι 

περισσότερες  έρευνες  αποδέχονται  ως  κατώτατο  όριο  τα  55.  Ο  Maltby (2011) 

αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, στη Μ. Βρετανία και στην Ευρώπη 

γενικότερα,  είναι αυτοί με ηλικία άνω των 50. Σε έρευνες της Εurostat (CEDEFOP, 

2006)  στην  ίδια  ηλικιακή  ομάδα  εντάσσονται  όσοι  είναι  μεταξύ  45-64  και 

υποδιαιρούνται  στις  κατηγορίες  45-54  και  55-64  ∙  στο  ίδιο  εγχειρίδιο  για  την 

καταγραφή των δημογραφικών δεδομένων δημιουργήθηκε  η ηλικιακή ομάδα των 45-

64 και αυτή άνω των 65. Για να καταδειχθεί η δυσκολία του ακριβούς χρονολογικού 

πλαισίου, η Sanchez (2010) αναφέρει ερευνητές που θέτουν ως όριο τα 45 (Mayers, 

Kirk, Belovics) άλλους που αναφέρονται στα 50+(Clayton), ενώ επισημαίνει ότι στην 

Ευρωπαϊκή  Ένωση  κάθε  εργαζόμενος  με  ηλικία  55  χρόνων  θεωρείται  ως 

εργαζόμενος  μεγαλύτερης  ηλικίας  (Sanchez,2010).  Πολύ  εύστοχα,  επομένως,  η 

Sanchez (ό.π.,σελ.18) αναφέρει ότι «πολλοί συγγραφείς προσπάθησαν να ορίσουν τον 

εργαζόμενο μεγαλύτερης ηλικίας. Σε μερικές περιπτώσεις η Τρίτη ηλικία ορίζεται ως 

αυτή  των άνω των 50 ή ακόμη και  χαμηλότερα,  όπως από τα 45 και  άνω.  Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε κάθε εργαζόμενο ηλικίας 55 χρόνων ως εργαζόμενο 

μεγαλύτερης  ηλικίας».  Ο  ευρωπαϊκός  φορέας  CEDEFOP,  συνοψίζοντας  τα 

παραπάνω, θεωρεί « ότι το ερώτημα του ποιος είναι  εργαζόμενος μεγαλύτερης ηλικίας  

δεν είναι θέμα ορολογίας και στατιστικών, αλλά περισσότερο πρακτική συγκεκριμένων  

φορέων  να  κατατάξουν  και  να  θεωρήσουν  συγκεκριμένους  εργαζόμενους  ως 

εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας» (CEDEFOP, 2006, σελ.10) . 
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      Ένας άλλος όρος που χρειάζεται εννοιολογική αποσαφήνιση είναι η «ενεργός 

γήρανση» (αγγλ.active aging). Ο Walker (2009,σελ.84) καταγράφει τον πολυδιάστατο 

ορισμό,  υιοθετώντας  την  άποψη  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Υγείας,  ως  «τη 

διαδικασία της βελτίωσης των ευκαιριών για υγεία, συμμετοχή και ασφάλεια, ώστε 

να αυξηθεί η ποιότητα της ζωής, καθώς τα άτομα μεγαλώνουν. Η ενεργός γήρανση 

αναφέρεται τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο και δίνει τη δυνατότητα στα 

άτομα να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες για σωματική, κοινωνική και νοητική 

ευζωία …». Η Sanchez (2010, σελ.19), αφού παραθέτει τον προηγούμενο ορισμό του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επικαλούμενη και τις βασικές αρχές των μελών της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  τις  πολιτικές  ενίσχυσης  της  απασχόλησης  το  διάστημα 

2005-2008,  αναφέρει  «την  ανάγκη  για  υποστήριξη  της  ενεργούς  γήρανσης, 

ενδεικτικά  με παροχή όμοιων συνθηκών εργασίας,  με βελτιωμένη υγεία κατά την 

εργασία και με κατάλληλες κινήσεις που θα δώσουν κίνητρα για παραμονή και θα 

αποτρέπουν την πρόωρη συνταξιοδότηση». Το  CEDEFOP (2010) προσδίδει και τη 

διάσταση της αλλαγής στάσης απέναντι στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε 

να  μπορεί  η  ηλικιακή  αυτή  ομάδα  να  έχει  πλήρη  συμμετοχή  στην  κοινωνία,  ως 

αποτέλεσμα δικών της επιλογών και των δυνατοτήτων της. 

     Τέλος,  σύμφωνα  με  τους  Baltes &  Baltes (Glover,1998),  η  πορεία  προς  τη 

μεγαλύτερη ηλικία μπορεί  να είναι  φυσιολογική,  χωρίς  βιολογικές  και  διανοητικές 

παθογένειες, ευνοϊκή, όπου υπάρχει ανέλιξη και φιλικές προς την ηλικία συνθήκες και 

αρρωστημένη.  Σύμφωνα  με  τους  ίδιους  (ό.π.,σελ.328),  η  επιτυχής  βίωση  της 

μεγαλύτερης ηλικίας εξασφαλίζεται με τον υγιεινό τρόπο ζωής, με την ατομική και 

κοινωνική ευελιξία,  καθώς μπορεί  να μειώνονται  τα φυσικά πλεονεκτήματα,  αλλά 

αυξάνονται  τα γνωστικά,  κοινωνικά και  ψυχολογικά αποθέματα.  Δηλαδή, όσο πιο 

επιστάμενα μεριμνά το άτομα για την ισχυροποίηση των ικανοτήτων του, τόσο πιο 

ισχυρή είναι η πιθανότητα να έχει επιτυχή πορεία προς τη γήρανση.

2.3. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας  –απασχόληση  – εκπαίδευση

           

           Η  σχέση  ατόμων  μεγαλύτερης  ηλικίας  και  απασχόλησης  διαφαίνεται 

διαχρονικά από τα παράθεση επίσημων στοιχείων,  που καταδεικνύουν το ποσοστό 

αυτών  που  είναι  ενεργοί  εργασιακά  και  τη  συσχέτιση  αυτών  με  άλλες  ηλικιακές 

ομάδες. Έτσι, σύμφωνα με την Eurostat (CEDEFOP, 2006 & OECD, 2006) το 2003 

το ποσοστό της ηλικιακής ομάδας 45-64 με απασχόληση, στην Ενωμένη Ευρώπη των 

30



25, αγγίζει το 59%∙ η ηλικιακή ομάδα των 24-49 έχει ποσοστά που πλησιάζουν το 

76%, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες  Αμερικής οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας 

έχουν  εργασία  σε  ποσοστό  71%.  Μπορεί  τα  ποσοστά  αυτά  να  αποδεικνύουν 

αντιθέσεις μεταξύ των δύο ηπείρων, αλλά και μέσα στους κόλπους της Ε.Ε. υπάρχουν 

επίσης  αντικρουόμενα  δεδομένα  ∙  ενδεικτικά  (CEDEFOP,2010,σελ.296)  στη 

Σουηδία,  το  2007,  η  ηλικιακή  ομάδα  των  55-64  εργάζεται  σε  ποσοστό  69,5%, 

αποκαλύπτοντας  ότι  είναι  εθνική  προτεραιότητα  για  τη  συγκεκριμένη  χώρα  η 

συμμετοχή  των  ατόμων  μεγαλύτερης  ηλικίας  στην  εργασία.  Ειδικότερα  για  τους 

εργαζομένους στο χώρο της εκπαίδευσης, η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κείμενό της 

επισημαίνει ότι από τα 6,25 εκατομμύρια των εκπαιδευτικών, το 30% είναι άνω των 

50 χρόνων και τα επόμενα 15 χρόνια θα αντικατασταθούν περίπου 2 εκατομμύρια 

από αυτούς. Στη χώρα μας 23% των εκπαιδευτικών ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

των πάνω από 50 χρόνων, και μάλιστα 2,6% από το σύνολο είναι άνω των 60 ( Ε.Ε. 

2010).

       Από  την  παράθεση  των  προηγουμένων  στατιστικών  δεδομένων,  εύλογα 

ανακύπτουν  προβληματισμοί  για  τα  κίνητρα  παραμονής  των  εργαζομένων 

μεγαλύτερης ηλικίας στην εργασία  ή της απομάκρυνσής τους και επίσης το κατά 

πόσο  είναι  δεκτικοί  σε  επιμορφωτικά  προγράμματα  για  την  επικαιροποίηση  των 

δεξιοτήτων τους.

      Τα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας, σε αδρές γραμμές, παραμένουν στην 

εργασία  για  οικονομικούς  λόγους,  προκειμένου  να  διατηρήσουν  το  επίπεδο 

διαβίωσής  τους  και  γιατί  αισθάνονται  ικανοποίηση στην εργασία  ∙  επίσης,  άλλος 

παράγοντας  που τους  ωθεί   για  την  παραμονή στον  εργασιακό  χώρο είναι  και  η 

κοινωνικότητα που αναπτύσσεται στην εργασία (CEDEFOP,2010). Είναι ενδεικτικό 

ότι σε έρευνα που έγινε στη Γερμανία σε εργαζομένους  (CEDEFOP, 2008, σελ. 24) 

με το ερώτημα αν θα συνεχίσουν να δουλεύουν μέχρι τη συνταξιοδότησή τους  με την 

ίδια απόδοση, η ηλικιακή ομάδα των 50 και άνω απάντησε καταφατικά σε ποσοστό 

66% και αρνητικά σε  18%. 

      Σε ανάλογες διαπιστώσεις προβαίνουν και οι Loretto & White (2006) ∙ σε έρευνά 

τους  κατέληξαν  ότι  οι  λόγοι  παραμονής  στην  εργασία  των  ατόμων  μεγαλύτερης 

ηλικίας  δεν  είναι  αποκλειστικά  οικονομικοί,  αλλά  επεκτείνονται  σε  κοινωνικούς, 

ιδίως  στις  γυναίκες,  σε λόγους  υγείας  και  σε παράγοντες  που σχετίζονται  με  την 

τοπική κουλτούρα κάθε περιοχής. Ο McNair (2006) προσδίδει και μια άλλη διάσταση 

για την παραμονή των ατόμων αυτής της  ηλικιακής ομάδας στην εργασία. Θεωρεί 
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πως οι άνθρωποι με υψηλά προσόντα είναι πιθανότερο να συνεχίσουν να εργάζονται 

και να αλλάξουν αντικείμενο απασχόλησης, ενώ επισημαίνει ότι οι γυναίκες άνω των 

50  μπορεί  να  αλλάξουν  εργασία  για  λόγους  που  σχετίζονται  με  οικογενειακές 

ευθύνες.  Συγκεφαλαιωτικά,  οι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  παραμονή  στην 

εργασία των  εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας είναι το επίπεδο των προσόντων, το 

εισοδηματικό και επαγγελματικό επίπεδο και το γένος ( ό.π.,σελ. 490).

      Υπάρχουν, όμως, και λόγοι που εξωθούν τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας 

στην  απομάκρυνση  από  την  εργασία.  Σε  έκδοση  του  ΟΟΣΑ  (OECD,2006), 

καταγράφονται  αδρομερώς οι παράγοντες  που δρουν ανασταλτικά στην παραμονή 

των  εργαζομένων  αυτών  στην  εργασία  και  είναι  λόγοι  υγείας,  δυσκολίες  στο 

αντικείμενό τους, αδυναμία αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, ενώ και η στάση των 

εργοδοτών  απέναντί  τους  παίζει  καθοριστικό  ρόλο.  Επίσης,  οι  Loretto &  White 

(2006) συμπληρώνουν πως η οικονομική ασφάλεια της επικείμενης συνταξιοδότησης, 

οι  πρακτικές  της  εργοδοσίας  για  πρόωρη  συνταξιοδότηση  ή  για  εφεδρεία  και  η 

απουσία κινήτρων για επιμόρφωση ή εργασιακή ανέλιξη ωθούν τους εργαζομένους 

μεγαλύτερης  ηλικίας  στην  αποχώρηση  από  τον  ενεργά  οικονομικό  πληθυσμό. 

Παράλληλα, το γεγονός ότι η εργασία στον 21ο αιώνα απαιτεί σύνθετες ικανότητες, 

και  μάλιστα  διαρκώς  αναβαθμιζόμενες,  λειτουργεί  επίσης  ανασχετικά  (Johnson, 

Mermin &  Resseger,2011).  Το  CEDEFOP  (2010)  επιγραμματικά  αναφέρει  ως 

αποτρεπτικούς  παράγοντες  για  την  παραμονή  των  μεγαλυτέρων  σε  ηλικία  στην 

εργασία  τη  φυσική  τους  κατάσταση,  την  προσδοκία  για  την  επικείμενη 

συνταξιοδότηση και την αίσθησή τους πως η εργοδοσία δεν ενδιαφέρεται για αυτούς.

        Για  την  καταγραφή  των  βασικών  χαρακτηριστικών  των  εργαζομένων 

μεγαλύτερης  ηλικίας  είναι  πολύ  ενδεικτικός  ο  παρακάτω  πίνακας,  όπου 

επισημαίνονται κάποια χαρακτηριστικά και τα αντίστοιχα ποσοστά τους, με φθίνουσα 

κλιμάκωση και με τη διαβάθμιση του 1 να δηλώνει πλήρη συμφωνία και του 5 πλήρη 

διαφωνία.  Τα χαρακτηριστικά αυτά των εργαζομένων  επισημαίνονται από έρευνα 

των Remr και Kotνkovα στη Δημοκρατία της Τσεχίας το 2007 και ερωτώμενοι ήταν 

εργοδότες  (CEDEFOP,2010,σελ.183).  Στον  παρακάτω  πίνακα,  δηλαδή, 

αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, 

σύμφωνα με τους εργοδότες  και  σε φθίνουσα διαβάθμιση ∙  ενδεικτικά,  ως τα πιο 

σημαντικά  χαρακτηριστικά  τους  καταγράφονται  η  εντιμότητα,  η  αξιοπιστία  και  η 

αφοσίωσή τους.  

                                          

32



                                

                                  Πίνακας 1 : Χαρακτηριστικά  εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ
Είναι έμπειροι 1,47
Είναι αξιόπιστοι 1,59
Είναι αφοσιωμένοι 1,75
Είναι  πρόθυμοι  να  αποκτήσουν  νέα 

εμπειρία

1,80

Έχουν καλά εργασιακά ήθη 1,94
Είναι πρόθυμοι για υπερωρίες 2.01
Είναι αποτελεσματικοί 2,09
Είναι συνεργάσιμοι 2,20
Είναι πρόθυμοι να δουλεύουν σε βάρδιες 2,31
Είναι  πρόθυμοι  να  ασκήσουν  μια 

λιγότερη ελκυστική δραστηριότητα

2,44

Είναι δεκτικοί σε τεχνολογικές αλλαγές 2,57
Είναι  πρόθυμοι  να  δουλέψουν  «part 

time»

2,67

Έχουν καλή υγεία 2,68
Είναι  πρόθυμοι  για  περαιτέρω 

εκπαίδευση

2,82

Έχουν προσόντα Η/Υ 3,02
Έχουν μικρές απαιτήσεις για μισθό 3,30
Έχουν δεξιότητες γλωσσών 3,72
                                                                                                   

         Η  συσχέτιση  εργαζομένων  μεγαλύτερης  ηλικίας  και  εκπαίδευσης 

(επανακατάρτισης)  σε  μια  εποχή  με  ραγδαίες  δημογραφικές  και  τεχνολογικές 

εξελίξεις πρέπει να επανεξετασθεί. Η αύξηση του προσδόκιμου της ζωής, το τέλος 

της  υποχρεωτικής  συνταξιοδότησης,  όπως  συμβαίνει  στην  Αυστραλία  και  σε 

ορισμένες Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η μη μόνιμη εργασία και η 

εκπαίδευση  ως  μια  διά  βίου  διαδικασία  επιτάσσουν  τη  συμμετοχή  των  ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας σε προγράμματα εκπαίδευσης, αν και σε έρευνα, το 1994 στην 

Αυστραλία, το 44% των συμμετεχόντων, ηλικίας άνω των 45, θεώρησε την ηλικία ως 

το  σημαντικότερο  εμπόδιο  (Εncel,2011,σελ.8,10).  Αντίστοιχα,  έρευνες 

επιβεβαιώνουν ότι  εργαζόμενοι  ηλικίας 25-34 συμμετέχουν σε διπλάσιο ποσοστό σε 

σχέση με τους συναδέλφους τους ηλικίας 55-64, κυρίως λόγω των στερεοτυπικών 

αντιλήψεων  και  της  στάσης  που τηρούν  απέναντί  τους  οι  εργοδότες  (CEDEFOP, 
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2010,σελ.276). Προς επίρρωση των παραπάνω διαπιστώσεων, το Ευρωβαρόμετρο, το 

2004,  κατέδειξε  ότι  το 1/3  των εργαζομένων άνω των 55 δεν μπορούν να  βρουν 

κίνητρα για περαιτέρω εκπαίδευση, με κυριότερους λόγους την αίσθηση επάρκειας 

που έχουν για το αντικείμενο απασχόλησής τους, την κριτική τους για το ισοζύγιο 

μεταξύ της παρούσης κατάστασης και αυτής μετά το πρόγραμμα εκπαίδευσης και τη 

γενικότερη αντίληψη για το που απευθύνονται  τα προγράμματα αυτά (CEDEFOP, 

2008, σελ.6).

        Ως συμπέρασμα του προγράμματος  «Challenging Αge», που οργανώθηκε από 

το Υπουργείο Παιδείας και Δεξιοτήτων της Μεγάλης Βρετανίας το 2003, συνάγεται 

ότι  (D.F.E.S.,2003,σελ.11)  «πολλά  άτομα  μεγαλύτερης  ηλικίας  επιζητούν  να 

εργάζονται, να μαθαίνουν και να συνεχίζουν να βελτιώνουν τις ικανότητές τους, για 

ίδιο και για συλλογικό όφελος, αλλά συναντούν πολλές δυσκολίες και, ως συνέπεια, 

τα παρατούν». 

        Η Φιλανδία προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε προγράμματα κατάρτισης και 

εκπαίδευσης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας ∙ χαρακτηριστικό είναι το πρόγραμμα 

με τον τίτλο «NOSTE», που υλοποιήθηκε το 2003 και απευθυνόταν σε εργαζόμενους 

αυτής της ηλικιακής ομάδας με χαμηλά επαγγελματικά εφόδια, με ομάδα στόχο τους 

350.000 Φιλανδούς και προοπτική να εφαρμοσθεί στο 10% από αυτούς. Στη θετική 

αποτίμηση  του  συγκεκριμένου  προγράμματος  συγκαταλέγονται  το  αυξημένο 

ενδιαφέρον  για  προγράμματα  εκπαίδευσης  ενηλίκων,  η  αύξηση  του  εργασιακού 

κινήτρου  και  της  αίσθησης  ικανοποίησης  των  συμμετεχόντων,  η  βελτίωση  των 

παιδαγωγικών  μεθόδων  που  σχετίζονται  με  αυτήν  την  ηλικιακή  ομάδα  και  η 

επικοινωνία - συνεργασία διαφόρων φορέων (CEDEFOP, 2008, σελ. 52-59).

2.4.  Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας  και συνταξιοδότηση

            

         Η διασύνδεση των δύο παραπάνω εννοιών μπορεί να θεωρείται ποσοτικά άμεσα 

συσχετιζόμενη,  αλλά ποιοτικά εμπεριέχονται  πολλές ενδιαφέρουσες  παρατηρήσεις. 

Έτσι,  προκαλεί  ενδιαφέρον  η  περαιτέρω  αναφορά  σε  τομείς,  όπως  στην  πρόωρη 

συνταξιοδότηση,  στα  κίνητρα  της  απομάκρυνσης  από  την  εργασία  και  στις 

ψυχολογικές συνέπειες αυτής της απόφασης.

       Τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα η πρόωρη συνταξιοδότηση είχε 

επικρατήσει  ως  μια  αποτελεσματική  πρακτική  για  τη  μείωση  του  κόστους,  την 

ανανέωση του εργατικού δυναμικού από πλευράς εταιρειών – μιας και είχε παγιωθεί 
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η αντίληψη του Η.Lehman πως οι διανοητικές και φυσικές δεξιότητες του ανθρώπου 

προοδευτικά μειώνονται από την ηλικία των 35 - και ως μια ελκυστική λύση από 

πλευράς εργαζομένων, που δεν είχαν περαιτέρω επαγγελματικά σχέδια ή φιλοδοξίες 

για επιπρόσθετη εκπαίδευση. Μπορεί  η πρόωρη συνταξιοδότηση να ήταν προσφιλής, 

για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, ωστόσο σήμερα εγείρονται ενστάσεις για το 

αν  είναι  οικονομικά  εφικτή  ή  ακόμη  και  κοινωνικά  επιθυμητή  η  πολιτική  αυτή 

(CEDEFOP,2010).

       Σύμφωνα με τον Atchley (όπως αναφέρουν οι Sharpley & Layton, 1996,σελ. 119-

120)  «η  συνταξιοδότηση  είναι  μια  κατάσταση  όπου  το  άτομο  αναγκάζεται  να 

σταματήσει την εργασία και οι αναπληρώσεις στο εισόδημά του προέρχονται από τη 

σύνταξη ή από ιδιωτικές πηγές. Οι άνθρωποι που εξαναγκάζονται σε συνταξιοδότηση 

νωρίτερα  από  ό,τι  είχαν  προγραμματίσει  έχουν  περισσότερες  δυσκολίες 

προσαρμογής,  με  διανοητικές  και  σωματικές  επιπτώσεις,  ενώ  αυτοί  που 

συνταξιοδοτήθηκαν  έπειτα  από  ένα  προπαρασκευαστικό  στάδιο,  λαμβάνοντας 

συναισθηματική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, δε δυσκολεύτηκαν στη 

νέα φάση της ζωής τους». 

       Για  να  καταδειχθεί  η  σημασία  της  σωστής  προετοιμασίας  προς  τη 

συνταξιοδότηση,  ο  Beehr (στους  Muratore &  Earl,2010,σελ.98)  προσεγγίζει 

εννοιολογικά  τη  συνταξιοδότηση  ως  «τη  διαδικασία  που  αρχίζει  με  τον 

προγραμματισμό και την απόφαση, πριν από την πραγματική λήξη του εργασιακού 

βίου».  Επίσης,  σημαντικό  ρόλο  διαδραματίζει  και  η  προετοιμασία  για  τη 

συνταξιοδότηση,  δηλαδή  η  προσπάθεια  που  καταβάλλεται  από  τους  εν  ενεργεία 

εργαζομένους, για να διαμορφώσουν τα εχέγγυα για την καλύτερη προσαρμογή τους 

στη νέα φάση της ζωής τους, που καθορίζεται από το γένος, το φύλο, το εισόδημα και 

τις  βαθιές  προσωπικές αξίες  ∙  πιο συγκεκριμένα,  η συνταξιοδότηση των γυναικών 

συσχετίζεται περισσότερο με τις παραμέτρους της υγείας, της διαπροσωπικής επαφής 

και  του  ελεύθερου  χρόνου  παρά  με  τα  οικονομικά  δεδομένα,  που  απασχολεί 

περισσότερο  τους  άνδρες  (ό.π.,σελ.106).  Η  αξία  της  προετοιμασίας  για  τη 

συνταξιοδότηση καταφαίνεται και από την έρευνα του Ogunbameru (2008 , σελ. 425-

426)  σε  εργαζομένους  σε  τράπεζες  και  σε  υπηρεσίες  της  Νιγηρίας,  όπου  οι 

συμμετέχοντες εκδήλωσαν την πρόθεσή τους τα προγράμματα για τη μετάβαση προς 

τη συνταξιοδότηση να αρχίζουν από τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας τους.  

       Ενδιαφέρον έχει, επίσης, και η διαφοροποίηση που παρατηρείται ανάμεσα στους 

εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας  που έχουν διαφορετικό αντικείμενο εργασίας. Οι 

35



«εργάτες» θεωρούν την επικείμενη συνταξιοδότησή τους ως απαλλαγή από τα δεσμά 

της απασχόλησης και ως ευκαιρία για τη διαχείριση του χρόνου από τους ίδιους. 

Αντίθετα, οι πιο δημιουργικοί εργαζόμενοι, έχοντας μια δέσμευση με το αντικείμενο 

της εργασίας τους και επεκτείνοντας την επιρροή της και σε άλλες πτυχές της ζωής 

τους, θα ήθελαν να συνεχίσουν να εργάζονται και μετά το όριο συνταξιοδότησής τους 

( Parry & Taylor, 2007).

       Σύμφωνα με τη Vickerstaff (2006) οι παράγοντες για πρόωρη συνταξιοδότηση 

στους  εργαζόμενους  μεγαλύτερης  ηλικίας  μπορεί  να  είναι  προσωπικοί  (επίπεδο 

εισοδήματος, οικογενειακή κατάσταση, υγεία), αλλά μπορεί  να καθορίζονται και από 

την εργοδοσία .  Ενδιαφέρον προκαλεί  και  η διαφοροποίηση των παραγόντων που 

ωθούν στη συνταξιοδότηση μεταξύ αυτών που είναι  συνταξιούχοι  και  αυτών που 

εργάζονται  ακόμη  ∙  η  πρώτη  ομάδα  προέβαλε  ως  βασικό  λόγο  τις  οικονομικές 

απολαβές,  ενώ η  δεύτερη  περισσότερους  προσωπικούς  λόγους  (ό.π.,σελ.511-512). 

Στην  ίδια  έρευνα  αναδείχθηκε  ότι  οι  επιχειρήσεις  και  οι  οργανισμοί  δεν 

αντιμετωπίζουν τη συνταξιοδότηση ως εργαλείο αποτελεσματικής  διαχείρισης  των 

ανθρώπινων πόρων και ότι οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση για την επέκταση του 

εργασιακού  βίου  πρέπει  να  συντονιστεί  και  με  την  ανάλογη  συμπεριφορά  των 

εργοδοτών.

        Από όλα τα παραπάνω καταφαίνεται ότι η απόφαση για την αποχώρηση από την 

εργασία  είναι  συνισταμένη  πολλών  παραγόντων,  ότι  το  ζήτημα  της  πρόωρης 

συνταξιοδότησης ήταν κυρίαρχο τις  τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα 

και ότι η σημασία της προετοιμασίας, για το συγκεκριμένο αυτό στάδιο της ζωής, 

είναι καθοριστική.  Στην παρούσα έρευνα θα αναζητηθεί αν στα άμεσα πλάνα των 

υποκειμένων είναι η επικείμενη συνταξιοδότηση και αν η Συμβουλευτική μπορεί να 

καταστεί αρωγός σε αυτά τα σχέδια.

2.5. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και διακρίσεις ( ageism)

           

          Η έννοια «διακρίσεις σε βάρος των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας» (αγγλ. 

ageism) είναι  μια τεκμηριωμένη διαπίστωση ήδη από την τελευταία  δεκαετία  του 

προηγούμενου αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς σχετιζόταν με φαινόμενα όπως η 

πρόωρη αποχώρηση από την εργασία, το αναμενόμενο οικονομικό κόστος και την 

πληθυσμιακή αύξηση της ηλικιακής αυτής ομάδας (Dunkan & Loretto,2004). Όπως 

επισημαίνουν  οι  Pascoe και  Richman (στο  Chou &  Choi,2011,σελ.1051-1052), 
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διακρίσεις «είναι μια συμπεριφοριστική εκδήλωση αρνητικών απόψεων, κρίσεων ή 

άδικης στάσης απέναντι σε ένα αριθμό μιας συγκεκριμένης ομάδας…Οι εργασιακές 

διακρίσεις σχετίζονται με διαφορές στη συμπεριφορά που εδράζονται σε προσωπικά 

χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το φύλο, η φυλή, η θρησκεία, η εθνική ή η κοινωνική 

καταγωγή, και αποδυναμώνουν ή ακυρώνουν τη δικαιοσύνη στη μεταχείριση ή στις 

ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο». 

      Το  ειδικότερο  όμως  φαινόμενο  των  προκαταλήψεων  εναντίον  των  ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας οι  Minicheillo,  Browne & Kendig (2000,σελ. 253) το ορίζουν 

ως «ένα σύμπλεγμα κοινωνικών σχέσεων που προβαίνει σε διακρίσεις σε βάρος των 

ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και τους διαφοροποιεί σαν κάτι ξεχωριστό, με το να 

τους  οροθετεί  και  να τους  κατανοεί  με  έναν υπεραπλουστευμένο και  γενικευμένο 

τρόπο».  Την  ίδια  διαπίστωση  επιβεβαιώνουν  και  οι  Durodoye &  Enniw-Cole 

(2011,σελ.361)  επισημαίνοντας  ότι  «η  λαϊκή  κουλτούρα  συνεχίζει  να  διαιωνίζει 

πολυάριθμα  στερεότυπα  των  ηλικιωμένων,  όπως  η  ομοιότητα,  η  ανικανότητα,  η 

ασθένεια, η φτώχεια, η απουσία σεξουαλικής επιθυμίας, που συγκροτούν το φάσμα 

των προκαταλήψεων αυτών». 

      Έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  το φαινόμενο  αυτό  είναι  υπαρκτό.  Ενδεικτικά,  οι 

Dunkan &  Loretto επισημαίνουν  (2004,σελ.97)  ότι  «σε  έρευνα  του  Υπουργείου 

Εκπαίδευσης και Απασχόλησης το 2000, το 26% από 500 άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

(ηλικίας 50-69) δήλωσε πως έχει βιώσει διακρίσεις λόγω ηλικίας σε  μια πραγματική 

εργασία  ή  μια  πιθανή».  Οι  Chou &  Choi (2011,σελ.1064)  στην  έρευνά  τους 

αναφέρουν πως σε πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχεδόν 

το  81%  των  εργαζομένων  ηλικίας  άνω  των  50  έχουν  βιώσει  συμπεριφορά 

διακρίσεων.  Μάλιστα,  η  ηλικιακή  ομάδα  50-64  καταγράφει  μεγαλύτερα  ποσοστά 

ανάλογης  συμπεριφορά  σε  σχέση  με  την  ηλικιακή  ομάδα  άνω  των  64  ∙  τα 

συμπεράσματα αυτά ως προς τη διαφοροποίηση σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα 

συνάδουν  με  αντίστοιχες  έρευνες  που  καταγράφουν,  επίσης,  αποκορύφωση 

συμπεριφοράς διακρίσεων γύρω από την ηλικία των 50. 

       Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, και η συσχέτιση των διακρίσεων λόγω ηλικίας 

και του φύλου. Σύμφωνα με τους Dunkan & Loretto (2004,σελ. 97), καθώς κανένας 

δεν  είναι  πάντα  στην  «κατάλληλη»  ηλικία,  εύκολα  γίνονται  όλοι  οι  άνθρωποι 

ευάλωτοι  στην  ηλικιακή  μεροληπτική  συμπεριφορά  και  μπορεί  από  θύτες  να 

καταστούν θύματα ∙  κάποιοι  ισχυρίζονται  ότι  δεν υπάρχει  συνάφεια  ανάμεσα στη 

μεροληπτική  συμπεριφορά  σε  βάρος  ευάλωτων  κοινωνικά  ομάδων  και  στην 
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αντίστοιχη απέναντι στους ηλικιωμένους, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η διάκριση λόγω 

ηλικίας  λειτουργεί  αθροιστικά  με  το  φαινόμενο  του  σεξισμού.  Η  έρευνά  τους 

ανέδειξε ότι το 18% των ερωτηθέντων, σε σύνολο 1128 συμμετεχόντων,  διαφόρων 

ηλικιών,  ανέφερε  μεροληπτική  συμπεριφορά λόγω της  ηλικίας  τους,  με   ισόποση 

κατανομή στα δύο φύλα και τις ηλικιακές ομάδες των 16-24 και των άνω των 45 να 

είναι  η  πλειονότητα.  Παράλληλα,  οι  άνδρες  συσχέτισαν τη μεροληπτική ηλικιακή 

συμπεριφορά  με  θέματα  μισθού  και  ευεργετημάτων,  ενώ  οι  γυναίκες  με  τον 

παράγοντα φύλο. Οι Chou & Choi (2011) στην έρευνά τους κατέδειξαν ότι τα θύματα 

ηλικιακών  διακρίσεων  είναι  κυρίως  άνδρες,  ενώ  προσέθεσαν  ότι  το  χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο, το μεσαίο επίπεδο απολαβών και το διευρυμένο ωράριο εργασίας 

είναι επίσης χαρακτηριστικά που συντελούν καθοριστικά στην επαύξηση αυτού του 

φαινομένου.

        Εκτός  όμως  από  τις  συσχετίσεις  των  παραγόντων  του  φύλου  και  του 

μορφωτικού  επιπέδου  με  τη  μεροληπτική  συμπεριφορά  σε  βάρος  των  ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας, οι  Minicheillo,  Browne & Kendig (2000) ανέδειξαν και άλλες 

διαστάσεις  αυτού  του  προβλήματος.  Επισήμαναν,  λοιπόν,  ότι  οι  παλαιότερες  και 

περισσότερες έρευνες για το συγκεκριμένο φαινόμενο εστίαζαν κυρίως στη στάση 

των  νεότερων  και  όχι  στο  πως  αντιλαμβάνονται  τα  ίδια  τα  άτομα  μεγαλύτερης 

ηλικίας  τις  πτυχές  του  προβλήματος.  Στα  πορίσματα  της  έρευνας  τους,  λοιπόν, 

απέδειξαν  ότι  τα  άτομα  μεγαλύτερης  ηλικίας  δεν  μπορούν  να  παραθέσουν 

συγκεκριμένα παραδείγματα μεροληπτικής συμπεριφοράς σε βάρος τους ή δεν έχουν 

την  προθυμία  να  προβούν σε ανάλογες  κινήσεις  -  είτε  επειδή δε διαχωρίζουν  τις 

μεροληπτικές  συμπεριφορές  είτε  επειδή  δε  θεωρούν  τους  εαυτούς  τους  μεγάλης 

ηλικίας  -  και  οι  λέξεις  που  χρησιμοποιούν  είναι  διαφορετικές  από  αυτές  που 

καταγράφονται  στην  επιστήμη  της  γεροντολογίας.  Παράλληλα,  η  αντίδραση  των 

ατόμων αυτών σε σχέση με τη μεροληπτική στάση απέναντί τους είτε είναι παθητική 

είτε ενεργητική, επιδιώκοντας με την τελευταία συμπεριφορά τους να παρουσιάσουν 

μια άλλη εικόνα για τον εαυτό τους.  

      Σε έρευνά του ο Pinquart (2002) προσπάθησε να ανιχνεύσει τις επιπτώσεις που 

έχει η διάχυση αρνητικών στερεοτυπικών αντιλήψεων για την τρίτη ηλικία στα άτομα 

της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Έτσι, σε δείγμα 100 ανθρώπων, ηλικίας από 60 έως και 

94 χρόνων και από τους οποίους τα 60 άτομα ήταν η ομάδα αναφοράς και τα 40 η 

ομάδα  ελέγχου,  διαπιστώθηκε  ότι  η  πλειονότητα  αντιτίθεται  στην  αποδοχή 

στερεοτυπικών  απόψεων  και  στην  παρείσφρηση  αυτών  των  απόψεων  στην 
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αυτοαντίληψη που έχουν ήδη διαμορφώσει ∙ παράλληλα, στην ίδια έρευνα ο Pinquart 

διαπίστωσε ότι οι αρνητικές απόψεις για την τρίτη ηλικία επηρεάζουν τα άτομα που 

ήδη έχουν διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους και έτσι χρειάζεται η 

υποστηρικτική παρέμβαση – εδώ εδράζεται και ο ρόλος της Συμβουλευτικής - για 

αυτήν την ηλικιακή ομάδα.. 

      Για την αντιμετώπιση του ζητήματος έχουν προταθεί  διάφορες λύσεις.  Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υφίσταται από το 1967 νόμος για την προστασία των 

ατόμων από επαγγελματικές διακρίσεις λόγω ηλικίας (Chou &  Choi ,2011), αν και 

όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω  τα  κρούσματα  τέτοιας  μεροληπτικής  συμπεριφοράς 

ενυπάρχουν  σε  μεγάλο  ποσοστό.  Στη  Μεγάλη  Βρετανία,  λόγω  των  ραγδαίων 

δημογραφικών  εξελίξεων,  λαμβάνονται  πρωτοβουλίες,  όπως  η  επέκταση  του 

εργασιακού βίου και η νομοθετική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των ηλικιακών 

διακρίσεων στο χώρο της εργασίας (Loretto, & White,2006).

       Πέρα όμως από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των κρατών, υπάρχουν και άλλοι 

τρόποι για την ανάσχεση του συγκεκριμένου φαινομένου κοινωνικής παθογένειας. Οι 

Dunkan &  Loretto (2004), στο τέλος της έρευνας τους, προβάλλουν μια συνολική 

παρέμβαση  για  την  αντιμετώπιση  κάθε  είδους  διακρίσεων,  προτείνοντας  δηλαδή 

φασματικά και διαδραστικά δράσεις απέναντι σε διακρίσεις που εκπορεύονται από 

τους  παράγοντες,  φύλο,  ανικανότητα  και  ηλικία.  Οι  Brooke &  Taylor (2005,σελ. 

427),  αφού  αναφέρουν  ότι  η  ηλικιακή  μεροληπτική  συμπεριφορά  υφίσταται  σε 

πολλές εταιρίες στην Αυστραλία και στη Μεγάλη Βρετανία, προτείνουν «οι εταιρίες 

να  αξιοποιούν τους  υπαλλήλους  σε σχέση με  την  προσωπική  συνεισφορά και  τις 

ικανότητες παρά με τις υποθέσεις που σχηματίζονται με βάση την ηλικία. Χωρίς την 

αντιμετώπιση αυτών των αντιλήψεων για την ηλικία αρχικά από τους οργανισμούς, 

καμία κυβερνητική δράση για την εξάλειψη αυτών των μεροληπτικών συμπεριφορών 

δε  θα  έχει  αποτέλεσμα…Το  να  συγκροτήσουμε  το  φάσμα  των  προσωπικών 

ικανοτήτων  του  κάθε  ανθρώπου,  απελευθερωμένο  από  ηλικιακές  προκαταλήψεις, 

αποτελεί ακόμα μια ιδεατή και απομακρυσμένη φιλοδοξία».

       Τέλος, οι Mitton και Hull (2006), αναγνωρίζουν ότι πολλά άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας  βιώνουν  μεροληπτικές  ηλικιακές  συμπεριφορές  και  ίσως  αισθάνονται 

αδύναμοι να υπερβούν την κατάσταση αυτή. Προτείνουν,  λοιπόν, μια οργανωμένη 

παρέμβαση  στη  συγκεκριμένη  ηλικιακή  ομάδα,  που  θα  απαρτίζεται  από  παροχή 

πληροφόρησης –  information-, συμβουλές -  advice- και καθοδήγηση -guidance-, με 

σκοπό την επαγγελματική τους ανάπτυξη, την ανέλιξη της απασχολησιμότητάς τους 
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και την παγίωση κοινωνικών διαδράσεων, πολιτικές άλλωστε που συμβάλλουν στην 

εκρίζωση μεροληπτικών ηλικιακών συμπεριφορών σε βάρος τους.

       Συμπερασματικά , η διακριτική συμπεριφορά σε βάρος των ατόμων μεγαλύτερης 

ηλικίας,  εργαζομένων  και  μη,  με  βάση  τις  προαναφερθείσες  έρευνες  είναι  μια 

πραγματικότητα,  που  οφείλεται  σε  πολλούς  παράγοντες.  Τα  αίτια  αυτών  των 

στερεοτυπικών  αντιλήψεων  ανάγονται  σε  κοινωνικά,  οικονομικά  και  πολιτισμικά 

θέματα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και οι συσχετίσεις τους με το φύλο, το 

είδος  της  εργασίας  και  το  μορφωτικό  επίπεδο  των  ηλικιωμένων.  Για  την 

αντιμετώπιση  αυτής  της  κατάστασης  έχουν  ληφθεί  κρατικές  και  επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες,  αλλά  διαφαίνεται  πως  και  οι  παρεμβατικές  δράσεις  της 

Συμβουλευτικής μπορούν να συνδράμουν για την ανάσχεση και την άμβλυνση του 

ηλικιακού ρατσισμού.

       Στην  παρούσα  έρευνα  εξετάζεται  αν  οι  συμμετέχοντες  εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  ηλικίας  άνω  των  50,  βίωσαν  ποτέ  ανάλογη 

συμπεριφορά  στον  εργασιακό  τους  χώρο  και  αν  μπορούν  να  αναφέρουν 

συγκεκριμένα  παραδείγματα,  που να  τεκμηριώνουν  και  εμπειρικά  την διαπίστωση 

αυτή.  

2.6. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και Συμβουλευτική

          Σύμφωνα με το Δημητρόπουλο (1999,σελ.334,338-339), «είναι τέσσερις οι 

ευρύτερες  εξελικτικές   περίοδοι  που  ενδιαφέρουν  την  εφαρμογή  της 

Συμβουλευτικής : α. η παιδική, β. η εφηβική, γ. η της μέσης ηλικίας ή του ενήλικα 

και  δ.  του  ηλικιωμένου  ατόμου…  Έτσι,  ενώ  κάποια  μέτρα  από  μέρους  του 

κοινωνικού  συνόλου  σχετίζονταν  κυρίως  με  τη  φυσική  περιποίηση  και  την 

εξασφάλιση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, τα τελευταία χρόνια η έμφαση έχει 

στραφεί  προς  την  κατεύθυνση  της  ψυχολογικής,  κοινωνικής,  συναισθηματικής, 

επαγγελματικής  κτλ.  εξέλιξης  των  ατόμων  αυτών…Δεν  είναι,  λοιπόν,  καθόλου 

δυσερμήνευτο το γεγονός ότι η Συμβουλευτική Ηλικιωμένων έχει λάβει τα τελευταία 

χρόνια ιδιαίτερη έμφαση». Επομένως, ήδη από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα είχε 

γίνει αντιληπτή η σημασία της Συμβουλευτικής, με το πολυθεματικό και πολυσχιδές 

περιεχόμενό της, για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όταν οι αρνητικές δημογραφικές 
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εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας άρχισαν να εγείρουν έντονους 

προβληματισμούς.

        Στη χώρα μας, το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού πριν 

απολέσει  την  αυτοτέλειά  του  και  συγχωνευθεί  το  2011,  είχε  επισημάνει  τους 

προβληματισμούς  και  τα  θέματα  πολιτικής,  αναφορικά  με  την  εφαρμογή 

υποστηρικτικών παρεμβάσεων Συμβουλευτικής σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Πιο 

συγκεκριμένα (ΕΚΕΠ, 2008), θεωρήθηκε απαραίτητο να απαντηθούν ζητήματα, όπως 

η  παρέμβαση  της  Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας  στη  μετάβαση  από  την  πλήρη 

εργασία στη συνταξιοδότηση, η συσχέτισή της με ζητήματα οικονομικού σχεδιασμού 

για μεγαλύτερους ενήλικες, οι φορείς και το προσωπικό που θα εκπονήσουν ανάλογες 

παρεμβάσεις και ποια θα είναι η μελλοντική ζήτηση Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας 

για  τα  άτομα  μεγαλύτερης  ηλικίας.  Παράλληλα,  ο  ίδιος  φορέας  (ό.π.,2008) 

ενσωματώνει στο εγχειρίδιό του και κάποιους από τους βασικούς στόχους της Διά 

Βίου  Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  όπως  είναι  η 

αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας και της επένδυσης στην εκπαίδευση και 

στην κατάρτιση, η δια βίου μάθηση και η κοινωνική ενσωμάτωση και η ισονομία 

μαζί με την οικονομική ανάπτυξη.

       Στην Αγγλία οι  Mitton & Hull (2006) καταγράφουν κάποια δεδομένα για την 

παροχή υπηρεσιών  I.Α.G.  (Information ,  Advice και  Guidance). Πιο συγκεκριμένα, 

θεωρούν ότι οι υπηρεσίες αντίστοιχων δομών προς τους  εργαζόμενους μεγαλύτερης 

ηλικίας  μπορούν  να  προσφέρουν  υποστήριξη  στη  ανεύρεση  εργασίας,  στη 

συμπλήρωση  ενός  βιογραφικού  σημειώματος,  στην  εκρίζωση  στερεοτυπικών 

αντιλήψεων για την ηλικία τους, στην παροχή ενημέρωσης για το συνταξιοδοτικό και 

οικονομικό προγραμματισμό και στη διάγνωση ικανοτήτων ακόμα και για αυτά τα 

άτομα που δεν έχουν τυπικά προσόντα. Το ζητούμενο για τους αρθρογράφους είναι 

να καταδειχθεί η αξία αυτών των υπηρεσιών, και λόγω των δημογραφικών εξελίξεων, 

και  να  στελεχωθούν  οι  υπηρεσίες  αυτές  από  εξειδικευμένα  στελέχη.  Η  Sanchez 

(2010,σελ.33) σε έρευνά της για την καθοδήγηση των μεγαλύτερων σε ηλικία στην 

Ισπανία,  ανέδειξε  τη  σημασία  της  ολιστικής  προσέγγισης  για  τη  συγκεκριμένη 

ηλικιακή ομάδα, «καθώς μπορεί να  βοηθήσει τα υποκείμενα στο να υπερκεράσουν 

τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, τα στερεότυπα για τον εαυτό τους και τα εμπόδια στην 

εργασία και τη μάθηση, στην εύρεση δυνατοτήτων κατάρτισης και στην υποστήριξη 

των  ατομικών  αναγκών  σε  ευρεία  κλίμακα,  όπως  είναι,  ανάμεσα  στα  άλλα,  η 

απασχόληση, η υγεία, οι οικονομικές περιστάσεις και τα σχέδια συνταξιοδότησης». 
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       Αυτή η κατάσταση (επιτακτική εφαρμογή υποστηρικτών παρεμβάσεων και σε 

μεγαλύτερους  ενήλικες  ≠ αδυναμία  στελέχωσης και  ενδιαφέροντος)  επισημαίνεται 

και  από τους  Woolfe &  Biggs (1997),  όπου καταγράφουν  τις  «αντιστάσεις»  των 

ειδικών στην προσέγγιση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς θεωρούν  πως υπάρχει 

«αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ του εύρους των προβλημάτων και της ηλικίας και 

όσο πιο μικρό σε ηλικία το άτομο τόσο πιο ποικίλα είναι και τα προβλήματα». Σε 

αντίστοιχα  συμπεράσματα  καταλήγουν  και  οι  Stickle &  Onedera (2006),  όπου 

προτείνουν  πέντε  διαφορετικά  μοντέλα  εκπαίδευσης  των  ειδικών,  ώστε  να 

καλλιεργηθούν εκείνες οι δεξιότητές τους που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις- 

ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας  ∙ άλλωστε, σύμφωνα με τους ίδιους (ό.π., 

σελ.247-248)  «οι  ανάγκες  των  ατόμων  αυτών  για  συμβουλευτική  παρέμβαση 

εκτείνονται  από σωματικές,  συναισθηματικές  και  ψυχολογικές  αιτίες  μέχρι  και  σε 

ζητήματα που σχετίζονται με αποφάσεις σε εργασιακά και συνταξιοδοτικά θέματα». 

Εξάλλου, τη συμβολή της Συμβουλευτικής στην επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται 

με  τη  συγκεκριμένη  ηλικιακή  ομάδα κατέδειξαν  στην έρευνα  τους  και  οι  Hill & 

Brettle (2005,σελ.270),  όπου  διαπίστωσαν  πως  «η  Συμβουλευτική  παρέμβαση  σε 

άτομα μεγαλύτερης  ηλικίας,  ιδιαίτερα σε θέματα ανησυχιών και  κατάθλιψης,  έχει 

εξίσου τα ίδια θετικά αποτελέσματα με αυτή σε μικρότερης ηλικίας άτομα». 

       Και  θεσμοθετημένοι  φορείς  όμως  επισημαίνουν  την  αναγκαιότητα  και  τη 

συμβολή της Συμβουλευτικής στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Το CEDEFOP (2008, 

σελ.12) επικαλείται στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο του 2004, που δείχνουν ότι το 

1/3 των εργαζομένων άνω των 55 χρόνων δε ξέρουν τι θα τους ενίσχυε τη θέληση για 

εκπαίδευση και κατάρτιση (βλ. Ενότητα Ηλικιωμένοι εργαζόμενοι)  ∙ η διαπίστωση 

αυτή  επαγωγικά καταδεικνύει  την  αναγκαιότητα συμβουλευτικής  παρέμβασης στη 

συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Σε άλλο εγχειρίδιό του ο ίδιος ευρωπαϊκός φορέας 

(CEDEFOP,2005,σελ.11-12)  οροθετεί  την  έννοια  «lifelong guidance-διά  βίου 

καθοδήγηση» και τις  βασικές αρχές που τη διέπουν,  όπως είναι  η βαρύτητα στον 

πολίτη, η ενίσχυση του, η βελτίωση της πρόσβασής του στις υπηρεσίες αυτές και η 

διασφάλιση της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών.     

       Το Τ.Α.Ε.Ν. (2008) -  The Age and Employment Network - στη Μ. Βρετανία, 

αφού  οριοθετεί  τις  έννοιες  «άτομο  μεγαλύτερης  ηλικίας»  και  «Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας», προσδιορίζει και συγκεκριμένα κλειδιά- προεκτάσεις που μπορεί να 

έχει  μια αντίστοιχη παρέμβαση στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.  Η πρόταση αυτή 

περιλαμβάνει  ως  θεμελιώδεις  ενότητες  της  παρέμβασης  στους  εργαζόμενους 
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μεγαλύτερης  ηλικίας  την  πληροφόρηση,  τη  συμβουλή  και  την  καθοδήγηση,  την 

ανεύρεση εργασίας, το εξειδικευμένο προσωπικό, τον ψηφιακό εγγραμματισμό, την 

κοινοποίηση του δικτύου αυτών των υπηρεσιών, την προώθηση των υποστηρικτικών 

αυτών δομών, την εργασιακή καθοδήγηση και την παρακολούθηση των προσώπων 

που συμμετείχαν σε ανάλογες παρεμβάσεις.

      Συμπερασματικά, στην Ευρώπη, και λιγότερο στη χώρα μας, κυρίως λόγω των 

δημογραφικών εξελίξεων αρχίζει  να  καταφαίνεται  η  σημασία και  η  αναγκαιότητα 

αυτών των παρεμβάσεων στους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας.  Τα κυριότερα 

προβλήματα που εντοπίζονται για την εδραίωση των υποστηρικτικών δομών είναι τα 

παρωχημένα  εργασιακά  ήθη  –  τόσο  των  ίδιων  των  εργαζομένων  όσο  και  των 

εργοδοτών -,  η απουσία εξειδικευμένου προσωπικού που θα στελεχώσει  αυτές τις 

δομές  και  οι  στερεοτυπικές  αντιλήψεις  για  την  ηλικία.  Στο  εμπειρικό  μέρος  της 

έρευνας θα αποδειχθεί αν τα υποκείμενα της έρευνας γνωρίζουν την ύπαρξη φορέων 

Συμβουλευτικής, αν έχουν προσφύγει σε αυτούς και ποιες είναι οι προσδοκίες τους 

για  το περιεχόμενο αντίστοιχων παρεμβάσεων.

2.7.  Προγράμματα Συμβουλευτικής σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

       

        Σύμφωνα με τον Watts (2010), λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από τον ΟΟΣΑ 

και το  CEDEFOP, ανάμεσα σε 55 χώρες η Νέα Ζηλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία 

επιδεικνύουν  τη  μεγαλύτερη  εφαρμογή  προγραμμάτων  Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας. Πιο συγκεκριμένα (ό.π.,σελ.34), στην Ουαλία έχουν παρακολουθήσει 

44.905  ενήλικες  προγράμματα  Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας,  σε  48  κέντρα 

σταδιοδρομίας,  ενώ  ο  αριθμός  των  νεότερων  συμμετεχόντων  είναι  227.897.  Ο 

αρθρογράφος υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τακτική της δια βίου συμβουλευτικής 

παρέμβασης  δεν  είναι  πανάκεια,  καθώς  υπάρχουν  και  αρνητικά  στοιχεία,  αλλά 

ενυπάρχουν και αξιοσημείωτα θετικά στοιχεία.

         Οι Timmons, Hall et al. (2011) δημοσίευσαν τα ευρήματά τους για τις πολιτικές 

απασχόλησης και αξιοποίησης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας από 18 εταιρίες σε 

13  Πολιτείες  των  Η.Π.Α.  Ανάμεσα  στις  τακτικές  που  εφαρμόστηκαν  είναι  και  η 
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παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για συνταξιοδοτικά και μισθολογικά θέματα. 

Παράλληλα, στο ίδιο άρθρο (σελ.131) αναφέρεται και η περίπτωση  αξιοποίησης από 

το  δημόσιο  εκπαιδευτικό  σύστημα  της  Νότιας  Φλώριδας  των  εκπαιδευτικών  ως 

«μεντόρων»,  σε  χρονικό  ορίζοντα  πέντε  χρόνων  από  την  καθορισμένη  ηλικία 

συνταξιοδότησης.

       Οι Robinson, Demetre & Corney  (2011) σε έρευνά τους στη Μεγάλη Βρετανία, 

αξιοποιώντας τα ποιοτικά στοιχεία από μια διαδικτυακή έρευνα σε συνταξιούχους, 

κατέληξαν  στη  διαπίστωση  ότι  σε  όσους  είχαν  παρακολουθήσει  πρόγραμμα 

προσυνταξιοδοτικής καθοδήγησης η μετάβαση στη συνταξιοδοτική φάση της ζωής 

τους ήταν πιο ομαλή. Βέβαια, όπως έχει καταλήξει και η έρευνα του  Ogunbameru 

(2008), είναι καλό η έναρξη αυτών των προγραμμάτων να μη γίνεται λίγο πριν από τη 

συνταξιοδότηση αλλά νωρίτερα.

       Το  CEDEFOP (2008) αναφέρει συγκεκριμένα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής 

συμβουλευτικής  παρέμβασης.  Ειδικότερα,  (ό.π.,σελ.22-23)  καταγράφεται  το 

πρόγραμμα «Compass», που υλοποιήθηκε στα τέλη του 20ου αιώνα σε μεγάλη εταιρία 

στη  Γερμανία  (Siemens)  και  σκοπό  είχε  να  αναπτύξει  την  επαγγελματική 

ικανοποίηση  των  εργαζομένων  άνω  των  40  χρόνων  και  συγχρόνως  να  ωφεληθεί 

οικονομικά η εταιρία, αναβαθμίζοντας το συγκεκριμένο στελεχιακό της δυναμικό με 

χρονικό ορίζοντα άλλα 20 χρόνια. Στο Τόκιο (CEDEFOP ,2008, σελ.94), όπου το 

40% των ανθρώπων άνω των 60 χρόνων εργάζεται,  η τοπική κυβέρνηση το 2004 

θεσμοθέτησε  ένα  φορέα,  το  «Tokyo  Shigoto  (Job)  Centre»,  στελεχωμένο  με 

συμβούλους σταδιοδρομίας, δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες και με σκοπό την 

παροχή  συμβουλευτικών  παρεμβάσεων  στη  συγκεκριμένη  ηλικιακή  ομάδα. 

Προγράμματα  Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας  για  τα  άτομα  μεγαλύτερης  ηλικίας 

αναφέρει και το Ε.Κ.Ε.Π. (2008). Πιο συγκεκριμένα, (σελ.34) « … στη Δανία έχουν 

εφαρμοστεί κάποια προγράμματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας  της τρίτης ηλικίας. 

Ένα από αυτά χρηματοδοτήθηκε από το συνδικάτο μηχανικών της Δανίας και των 

ειδικών  μηχανικών  στην  πολιτεία  Frederiksborg.  Ένα  άλλο  πρόγραμμα 

χρηματοδοτήθηκε  από  το  υπουργείο  Οικονομικών.  Στη  Δυτική  Αυστραλία,  το 

πρόγραμμα Αποκόμισης Οφέλους από την Εμπειρία, που χρηματοδοτήθηκε από το 

Κρατικό Τμήμα Κατάρτισης και είναι προσβάσιμο  μέσω των κοινοτικών κέντρων, 

υποστηρίζει την επανένταξη των ατόμων ώριμης ηλικίας στο εργατικό δυναμικό». 

      Οι  Durodoye &  Enniw-Cole (1998)  προσπάθησαν  να  συσχετίσουν  τη 

Συμβουλευτική  σε  άτομα  μεγαλύτερης  ηλικίας  με  την  αναπόδραστη  εξέλιξη  της 
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τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την 

καταγραφή  και  αδρομερή  περιγραφή  ηλεκτρονικών  διευθύνσεων  θέλησαν  να 

κινητοποιήσουν τους ειδικούς για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων και τους 

«ηλικιωμένους ενήλικες να αποκτήσουν μια θετική γνώση για τους εαυτούς τους και 

για τις  δυνατότητές τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά» (ό.π.,σελ.369).

      Το πρόγραμμα «Challenging Age», που χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε το 

2003 από το βρετανικό Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων είναι μια δυναμική 

υποστηρικτική  παρέμβαση  Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας  για  εργαζόμενους 

μεγαλύτερης  ηλικίας.  Ειδικότερα,  αφού  τέθηκαν  τα  θεωρητικά  πλαίσια  (ορισμοί, 

εμπλεκόμενοι φορείς συμμετέχοντες ), οριοθετήθηκαν οι στόχοι, δηλαδή η ανίχνευση 

των αναγκών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας για Συμβουλευτική Σταδιοδρομία, 

η μεταφορά αυτών των αναγκών στις υπάρχουσες δομές και  η κοινοποίηση αυτής 

της  παρέμβασης  στα  υπάρχοντα  κέντρα  υπηρεσιών.  Αποτέλεσμα  όλης  αυτής  της 

προσπάθειας  είναι  να  συνταχθεί  ένα  κοινό  πρόγραμμα  δράσης  Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας για ανθρώπους άνω των 45 από όλους τους συμμετέχοντες φορείς, με 

κυριότερα  σημεία  την  υλοποίηση  κοινής  στρατηγικής,  την  προώθηση  αυτών  των 

πρωτοβουλιών,  την  εξειδίκευση  των  στελεχών  αυτών  και  των  δομών  και  την 

ενίσχυση της απασχολησιμότητας της ηλικιακής ομάδας άνω των 45 χρόνων.

       Η Sanchez (2010), σε έρευνά της για πρόγραμμα συμβουλευτικής παρέμβασης 

στην  Ισπανία  σε  εργαζομένους  άνω  των  55,  ανέδειξε  ότι  οι  συμμετέχοντες  στο 

πρόγραμμα  σύμβουλοι  διαπίστωσαν  ότι  οι  συγκεκριμένοι  εργαζόμενοι  επιδίωξαν 

πρακτικά αποτελέσματα – αύξηση προσόντων και απασχολησιμότητας-, επιθυμούσαν 

η παρέμβαση να δομηθεί με βάση τις ανάγκες τους και να υλοποιηθεί σε συναντήσεις 

μικρών ομάδων ή σε κατ’  ιδίαν συνεδριάσεις.  Μέσα από τις  απαντήσεις  των 364 

συμμετεχόντων  διαφάνηκε  ότι  μια  συμβουλευτική  παρέμβαση  στη  συγκεκριμένη 

ηλικιακή ομάδα, για να είναι επιτυχής και να άρει τα προσκόμματα που υφίστανται 

λόγω  της  έλλειψης  ειδικού  σχεδιασμού  Συμβουλευτικής  σε  άτομα  μεγαλύτερης 

ηλικίας,  χρειάζεται  μια  ολιστική  προσέγγιση,  που  να  ενσωματώνει  θέματα 

απασχόλησης,  υγείας,  οικονομικής  κατάστασης  και  προγραμματισμού 

συνταξιοδότησης.  Αντίθετα,  ο  Jacobson,  σχεδόν  τρεις  δεκαετίες  νωρίτερα  – 

χαρακτηριστικό  της  διαφοροποίησης  για  τη  σημασία  της  Συμβουλευτικής-, 

ισχυρίστηκε  (1974,σελ.81)  ότι  «η  επιτυχής  προσαρμογή  στη  συνταξιοδότηση  δεν 

είναι αποτέλεσμα της συμβουλευτικής παρέμβασης λίγο πριν από την απόσυρση από 
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την  εργασία,  αλλά  προϊόν  καλλιέργειας  γενικότερων  ενδιαφερόντων,  που  θα 

αυξήσουν τη δυνατότητά τους να απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο». 

       Ειδικότερα για εκπαιδευτικούς, οι Clark,  & D’ Ambrosio  (2005) ασχολήθηκαν 

με την τακτική που ακολουθούν  πανεπιστήμια στην Πολιτεία της Νότιας Καρολίνας 

για  τη διατήρηση της  ποιότητας  των σπουδών τους και  για  την αναπλήρωση του 

γηράσκοντος διδακτικού προσωπικού. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού 

προσωπικού προσελήφθηκε τη δεκαετία του ‘60 και του ’70 και η πρόσληψη  νέου 

προσωπικού  στη  συνέχεια  ήταν  αραιή,  η  ηλικιακή  ωρίμανση  στα  συγκεκριμένα 

πανεπιστήμια  ήταν  αναπόφευκτη  (σελ.387).  Έτσι,  εκτός  από  την  πρόσληψη  νέου 

προσωπικού,  ακολουθήθηκαν  και  οι  μέθοδοι  της  προετοιμασίας  για  τη 

συνταξιοδότηση και τη σταδιακή αποχώρηση, ενέργειες που απαίτησαν τη συνδρομή 

ειδικών από το χώρο της Συμβουλευτικής για τη διάγνωση αυτών των αναγκών.

        Στη  χώρα μας,  από τη  βιβλιογραφική  και  διαδικτυακή  ανασκόπηση του 

ερευνητή,  δεν  έχουν  υλοποιηθεί  προγράμματα  Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας  σε 

εκπαιδευτικούς  μεγαλύτερης  ηλικίας,  παρά  το  γεγονός  ότι  η  Συμβουλευτική 

γενικότερα  τα  τελευταία  χρόνια  έχει  διευρύνει  τις  δράσεις  της  (π.χ.  σε  επίπεδο 

σχολικών μονάδων και σε προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων). Οι Δημητρόπουλος, 

Καλούρη  &  Αθανασούλα  (2002)  σχεδίασαν  μια  μεθοδολογική  παρέμβαση 

Συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση των αγχογόνων αιτιών και για την ανάπτυξη 

της επαγγελματικής ικανοποίησης του Έλληνα εκπαιδευτικού. Πιο συγκεκριμένα, ως 

στόχοι  τέθηκαν  η  αύξηση  της  επαγγελματικής  ικανοποίησης,  η  πρόληψη  της 

δυσαρέσκειας,  η  παρώθηση  και  η  προσφορά  κινήτρων  και  η  φροντίδα  για  τον 

ψυχολογικό-συναισθηματικό τομέα των εκπαιδευτικών. Για την υλοποίηση  αυτών 

των  στόχων  χρειάζονται  ενέργειες  έμμεσης  παρέμβασης  (π.χ.  αναβάθμιση 

υλικοτεχνικής  υποδομής,  εκσυγχρονισμός  προγραμμάτων  σπουδών)  και  άμεσης 

(πρακτικές  δεξιότητες  διδασκαλίας,  γενικότερη  επιμόρφωση),  που  μπορούν  να 

υλοποιηθούν ατομικά ή ομαδικά, σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή πανελλήνια και να 

έχουν χαρακτήρα προληπτικό ή αντισταθμιστικό.  Εκείνο που τονίζεται  όμως είναι 

πως «οι προσεγγίσεις, οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα μέσα και τα υλικά παρέμβασης είναι 

τα γνωστά από τη Συμβουλευτική. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι ανάγκη να 

περιλαμβάνει δύο διακριτές φάσεις: τη φάση της μελέτης του προβλήματος και τη 

φάση λήψης μέτρων» (σελ.105).

        Στην παρούσα εργασία, τα υποκείμενα της έρευνας, μέσα από το εργαλείο της 

ημιδομημένης συνέντευξης, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις που όχι μόνο σχετίζονται 
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με το βαθμό κατανόησης των διαστάσεων της Συμβουλευτικής αλλά και με το αν 

έχουν χρησιμοποιήσει αντίστοιχες δομές ή και με το πώς προσδοκούν το περιεχόμενο 

ανάλογων παρεμβάσεων.
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

3.1. Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

           

          Η προσφορά και η παροχή  γνώσεων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 

πλέον  πολύ  διαφοροποιημένη  σε  σχέση  με  τις  προηγούμενες  δεκαετίες.  Στην 

«Κοινωνία της Γνώσης» οι σημερινοί μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα 

είναι  οι  αυριανοί  πολίτες,  που  πρέπει  να  διευκολύνονται  με  κάθε  τρόπο  στην 

αναζήτηση και στην κατάκτηση της γνώσης, ώστε να προσαρμόζονται στις ταχύτατες 

οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Άλλωστε, και ο βασικός σκοπός της συνθήκης 

της Λισαβόνας (CEDEFOP,2006) για μια ευρωπαϊκή οικονομία ανταγωνιστική και 

συνεχώς αναπτυσσόμενη  που θα βασίζεται στη δύναμη της γνώσης, για να παρέχει 

μια διαρκή οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, στον ίδιο στόχο κατατείνει 

και αυτό ουσιαστικά υπαγορεύει.

       Έτσι, υπάρχει μια αντίφαση ∙ από τη μια πλευρά οι κρουνοί της πληροφόρησης 

έχουν  πολλαπλασιαστεί  και  είναι  ανοιχτοί  σε  όσους  κατέχουν  τη  γνώση  και  τις 

δυνατότητες για την προσπέλασή της, ενώ από την άλλη το Σχολείο θεωρείται ως 

θεματοφύλακας της παραδοσιακής γνώσης. Η αντίθεση αυτή καθιστά a priori το ρόλο 

του Σχολείου απαιτητικό και  πολύπλοκο,  αφού οφείλει  να προσαρμοστεί  στη νέα 

πραγματικότητα, στην « Κοινωνία της Γνώσης και της Πληροφορίας».

       Η νομοθεσία που διέπει το θεσμικό πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

καθορίζεται από το Ν. 2525/1997 και τον πιο πρόσφατο, το Ν.3848/2010. Ο πρώτος 

νόμος (Ν.2525/1997) θέτει μάλιστα ως στόχους του Λυκείου τα εξής : α. την παροχή 

γενικής  παιδείας  υψηλού  επιπέδου,  β.  την  ανάπτυξη  των  ικανοτήτων  της 

πρωτοβουλίας,  της δημιουργικότητας  και της κριτικής σκέψης του μαθητή, γ. την 

προσφορά στους μαθητές της απαραίτητης γνώσης και των εφοδίων για τη συνέχιση 

των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και δ. την καλλιέργεια στους 
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μαθητές δεξιοτήτων που θα τους διευκολύνουν, ύστερα από  περαιτέρω εξειδίκευση ή 

κατάρτιση, στην αγορά εργασίας.

        Η  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση,  λοιπόν,  χωρίζεται  σε  δύο  κύκλους,  την 

υποχρεωτική,  που  παρέχεται  από  το  Γυμνάσιο,  και  τη  μετα-υποχρεωτική  που 

παρέχεται  από  το  Γενικό  Λύκειο,  τα  Επαγγελματικά  Λύκεια(  ΕΠΑΛ)  και  τις 

Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ). Το Γυμνάσιο καλύπτει τα τρία τελευταία χρόνια της 

υποχρεωτικής  εκπαίδευσης.  Υπάρχουν  και  δημόσια  και  ιδιωτικά  Γυμνάσια. 

Συγκεκριμένα,  τα  δημόσια  Γυμνάσια  είναι  γενικής  κατεύθυνσης,  ημερήσια  ή 

εσπερινά  (στα  οποία  φοιτούν  εργαζόμενοι  νέοι  άνω  των  14  ετών).  Λειτουργούν, 

επίσης, Διαπολιτισμικά Γυμνάσια (με ειδικό αναλυτικό πρόγραμμα για την κάλυψη 

των αναγκών των παιδιών των επαναπατριζόμενων Ελλήνων και των αλλοδαπών), 

Μουσικά  Γυμνάσια,  Πειραματικά  Γυμνάσια,  Γυμνάσια  με  τμήματα  αθλητικής 

διευκόλυνσης, Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής, Μειονοτικά Γυμνάσια και Εκκλησιαστικά 

Γυμνάσια.

       Τα Γενικά Λύκεια μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά, ημερήσια ή εσπερινά. Η 

φοίτηση  στο  Γενικό  Λύκειο  είναι  τριετής,  ενώ,  όταν  λειτουργεί  ως  εσπερινό,  η 

φοίτηση  γίνεται  τετραετής.  Τα  ημερήσια  Γενικά  Λύκεια  μπορεί  να  είναι  γενικής 

κατεύθυνσης,  Λύκεια  με  τάξεις  Αθλητικής  Διευκόλυνσης,  Μουσικά  Λύκεια, 

Πειραματικά  Λύκεια,  Διαπολιτισμικά  Λύκεια,  Λύκεια  Ειδικής  Εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα:

- Η Α’ τάξη είναι κοινή για όλους τους μαθητές

- Η Β’ τάξη χωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις μαθημάτων: α) τη Θεωρητική, β) τη

Θετική και γ) την Τεχνολογική

- Η Γ’ τάξη χωρίζεται πάλι σε τρεις κατευθύνσεις μαθημάτων: α) τη Θεωρητική, β)

τη  Θετική  και  γ)  την  Τεχνολογική,  η  οποία  διασπάται  σε  δύο  κύκλους:  γα) 

Τεχνολογίας και Παραγωγής και γβ) Πληροφορικής και Υπηρεσιών.

       Τα ΕΠΑΛ και οι ΕΠΑΣ, (Ν.3475/2006) αποτελούν εναλλακτική δυνατότητα 

συνέχισης  σπουδών (δεύτερος  κύκλος  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης),  με  στόχο  το 

συνδυασμό της  γενικής  παιδείας  με  την εξειδικευμένη  τεχνική  και  επαγγελματική 

γνώση για την ταχύτερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

3.2.  Εκπαιδευτικοί  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Εκπαιδευτικοί  μεγαλύτερης 

ηλικίας
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          Είναι  κοινότοπος  πλέον  ο  ισχυρισμός  ότι  ο  εκπαιδευτικός  ασκεί  ένα 

λειτούργημα  και  ότι  έρχεται  αντιμέτωπος  με  πολλές  προκλήσεις  καθημερινά. 

Ειδικότερα  στην  ελληνική  εκπαιδευτική  πραγματικότητα,  σημειώνονται  διαρκείς 

προσπάθειες για αλλαγές στη δομή, στην αξιολόγηση και στην εν γένει λειτουργία 

της, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνέπειες στις συνθήκες εργασίας, στο περιεχόμενο 

της εκπαίδευσης, στις σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και στις ίδιες τις 

προοπτικές του εκπαιδευτικού για επαγγελματική εξέλιξη.

      Σύμφωνα  με  τον  τελευταίο  νόμο  (Ν.3848/2010),  ο  εκπαιδευτικός  της 

Δευτεροβάθμιας  προσλαμβάνεται  αποκλειστικά  μέσα από το φορέα του Α.Σ.Ε.Π., 

υποχρεώνεται σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης, ενώ η ανέλιξή του 

στην υπαλληλική ιεραρχία καθορίζεται από αντικειμενικούς παράγοντες. Ταυτόχρονα 

οι υποχρεώσεις του διευρύνονται, καθώς επιδιώκεται το Σχολείο να «ανοιχθεί» στην 

κοινωνία,  ενώ οι  οικονομικές  απολαβές  (Ν.4024/2011),  όπως  και  των  υπολοίπων 

δημοσίων  υπάλληλων,  υφίστανται  διαδοχικές  μειούμενες  αναπροσαρμογές,  με 

απώτερο στόχο τη διασύνδεση μισθού και αμοιβών.

      Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας (2011) για το 

νέο Λύκειο, τονίζεται ότι η αναλογία εκπαιδευτικών και μαθητών στο Λύκειο είναι 1: 

8,5 (ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 1:12,5), το μέσο μέγεθος τμήματος ανέρχεται 

σε 20.6 μαθητές, ενώ επιβεβαιώνεται το υψηλό επίπεδο επιστημονικής εξειδίκευσης 

των εκπαιδευτικών σε αυτή τη βαθμίδα, καθώς σε ποσοστό 34,7 %  έχουν  πρόσθετα 

ακαδημαϊκά  προσόντα  (μετεκπαίδευση,  δεύτερο  πτυχίο  ανώτατης  εκπαίδευσης, 

μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ∙ επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαπίστωση ότι 

στο Λύκειο υπηρετούν οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί (με μέσο όρο προϋπηρεσίας τα 

13,3 χρόνια,  σε αντιδιαστολή με το μέσο όρο των 11,3 χρόνων όλων των άλλων 

εκπαιδευτικών), ότι το ποσοστό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι μικρότερο σε 

σχέση  με  τις  άλλες  βαθμίδες  εκπαίδευσης  και  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  παραμένουν 

σχετικά μεγαλύτερο διάστημα στο ίδιο Λύκειο σε σύγκριση με τους συναδέλφους 

τους των Γυμνασίων.

      Πέρα από τα προαναφερθέντα αριθμητικά δεδομένα, αξίζει να σημειωθεί και η 

διαφοροποίηση  του  ρόλου  του  εκπαιδευτικού  λειτουργού.  Η  αντίληψη  ότι  ο 

εκπαιδευτικός  είναι  αυθεντία  και  ο  αποκλειστικός  φορέας  της  γνώσης,  που  τη 

μεταφέρει στους μαθητές και τους αξιολογεί, είναι παρωχημένη . «Όσο επιτυχής και 

αν είναι η αρχική τους [των εκπαιδευτικών]εκπαίδευση δεν αρκεί για να καλύψει τις 

εκπαιδευτικές  τους  ανάγκες,  καθώς  αυτές  διαμορφώνονται  από  τις  διαρκώς 
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μεταβαλλόμενες συνθήκες ζωής και εργασίας» (Παπαναούμ,2003,σελ.57). Με άλλα 

λόγια,  τα  τεχνολογικά  επιτεύγματα,  η  παλαίωση  και  η  εξέλιξη  της  γνώσης 

επιβάλλουν  στον  εκπαιδευτικό  της  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  και  όχι  μόνο, 

αλλαγές στο περιεχόμενο της διδασκαλίας και αναπροσαρμογές στην επιστημονική 

του  υπόσταση  και  στον  παιδαγωγικό  του  ρόλο.  Ο  εκπαιδευτικός  του  21ου αιώνα 

οφείλει,  επίσης, να είναι «ανοιχτός» στην κριτική, εξοικειωμένος στις αλλαγές και 

ευεπίφορος  στις  καινοτομίες  και  στις  διαδικασίες  διά  βίου μάθησης ∙  δηλαδή,  να 

αποτελεί  και  ο  ίδιος  θετικός  σ’  αυτές  τις  μορφές  διά  βίου  γνώσης,  αποτελώντας 

πρότυπο  για  τους  μαθητές  του,  αλλά και  να  εφαρμόζει  διδακτικές  πρακτικές  και 

μεθόδους, ώστε και οι μαθητές του να εμπεδώνουν κίνητρα για διερευνητική γνώση 

και  συμμετοχή  σε  μαθησιακές  διαδικασίες  (Ξωχέλλης,2005).  Άλλωστε,  «για  την 

αποτελεσματική  λειτουργία  της  εκπαίδευσης  και  την  αποφυγή  της 

δυσλειτουργικότητας του θεσμού του σχολείου,  προτείνεται  η αναδιοργάνωση του 

εκπαιδευτικού  συστήματος  με  έμφαση  τόσο  στον  εκσυγχρονισμό  της  σχολικής 

μονάδας,  μέσω  οργανωτικών  αλλαγών,  όσο  και  στον  επαναπροσδιορισμό  του 

κοινωνικού  ρόλου  του  σχολείου  και  του  εκπαιδευτικού  έργου  που 

παρέχεται»(Χατζηπαναγιώτου, 2001,σελ.19).   

       Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης ηλικίας ενδιαφέρον προκαλούν  τα 

στατιστικά  που  παρουσιάζει  στα  επίσημα  κείμενά  της  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε  κείμενό της επισημαίνει ότι από τα 6,25 εκατομμύρια των 

Ευρωπαίων εκπαιδευτικών το 30% είναι  άνω των 50 χρόνων και στα επόμενα 15 

χρόνια θα χρειαστεί να αναπληρωθούν περίπου 2 εκατομμύρια από αυτούς. Στη χώρα 

μας,  σύμφωνα με τη  Eurostat,  το 2007 το 23% των εκπαιδευτικών ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα των πάνω από 50 χρόνων, και μάλιστα 2,6% από το σύνολο των 

εκπαιδευτικών  είναι άνω των 60 (Ε.Ε.2010). Παράλληλα στην Ελλάδα,  ο νομοθέτης 

( Ν.1566/1985,άρθρο14) καθορίζει ότι ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας υπολογίζεται 

το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, το οποίο μετά τα 20 χρόνια υπηρεσίας- άρα 

αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς με ηλικία άνω των 45 τουλάχιστον - είναι 16 ώρες την 

εβδομάδα.

      Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και ο προβληματισμός για τη συμμετοχή σε 

προγράμματα επαγγελματικής εξέλιξης αλλά και για την «απαίτηση» διοργάνωσης 

αντίστοιχων  προγραμμάτων  αυτής  της  ηλικιακής  ομάδας  των  εκπαιδευτικών.  Στο 

πρόγραμμα  T.A.L.I.S.  (Teaching And Learning International Survey),  που 

οργανώθηκε από τον Ο.Ο.Σ.Α. διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί της χαμηλότερης 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ενωμένη Ευρώπη «κατά μέσο όρο συμμετέχουν 

σε  προγράμματα  επαγγελματικής  ανάπτυξης  14  ημερών,  όταν  είναι  ηλικίας  50 

χρόνων και άνω»(Ε.Ε. 2010, σελ. 61).

      Από τη βιβλιογραφική και διαδικτυακή επισκόπηση του ερευνητή δε βρέθηκαν 

περισσότερα ποιοτικά στοιχεία για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

μεγαλύτερης ηλικίας. Ενδεικτικό είναι άλλωστε πως η χώρα μας δε ήταν ανάμεσα 

στις  24  συμμετέχουσες  στο  πρόγραμμα  T.A.L.I.S.  (  Teaching And Learning 

International Survey).

        

3.3. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικού.

            

          Η έννοια «επαγγελματική ανάπτυξη» έχει ευρύ σημασιολογικό περιεχόμενο και 

συχνά  συγχέεται  με  τις  έννοιες  «προσωπική  ανάπτυξη»  και  «ανάπτυξη 

σταδιοδρομίας». Η σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης και η συσχέτισή της με 

προγράμματα Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας  διαφαίνεται  από τη διαπίστωση πως 

«… η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας εκφράζει συνολικά τη Συμβουλευτική η οποία 

στοχεύει  στην  υποστήριξη  του  ατόμου,  προκειμένου  να  διευκολυνθεί  η  σωστή 

συνολική  επαγγελματική  του ανάπτυξη.  Η επαγγελματική  ανάπτυξη θεωρείται  ότι 

αποτελεί  σημαντική  συνιστώσα  στη  διαδικασία  του  γενικότερου  σχεδιασμού  και 

διαμόρφωσης  της  ζωής  του  κάθε  ανθρώπου…  Στη  δίνη  των  αναταράξεων  των 

εργασιακών  σχέσεων  και  γενικότερα  των  δυνατοτήτων  απασχόλησης/απώλειας 

θέσεων  εργασίας,  ως  αποτέλεσμα  της  εφαρμοζόμενης  παγκοσμιοποίησης,  η 

επαγγελματική  ανάπτυξη  θεωρείται  σήμερα  διεθνώς  ως  ένα  σημαντικό  εργαλείο 

θετικής  παρέμβασης  για  την  αντιμετώπιση  αυτής  της  κατάστασης»  (Παπάς,2003, 

σελ.116-117).

       Ο Δημητρόπουλος (στο Κασσωτάκης, 2002,σελ.103)  ορίζει  την επαγγελματική 

ανάπτυξη του ατόμου «ως την εξέλιξη της όψεως εκείνης της προσωπικότητάς του 

που  σχετίζεται  με  αυτήν  η  οποία  εκλαμβάνεται  ως  επαγγελματική  συμπεριφορά 

γενικά»  και  προσλαμβάνει  διαθεματικές  διαστάσεις,  καθώς  σχετίζεται  με  την 

Επαγγελματική  Ψυχολογία,  τη  Συμβουλευτική  και  τον  Προσανατολισμό.  Επίσης, 

ταξινομούνται, πάντα σύμφωνα με το Δημητρόπουλο, οι θεωρίες της επαγγελματικής 

ανάπτυξης σε μη Ψυχολογικές (θεωρία της τύχης, οικονομολογικές, κοινωνιολογικές-
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πολιτιστικές  θεωρίες)  Ψυχολογικές (θεωρία  των  χαρακτηριστικών  παραγόντων, 

θεωρία  του  Super)  και  Γενικές  θεωρίες (  θεωρία  της  αντιστοίχισης,  θεωρία  των 

ζωντανών  συστημάτων).  Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  ότι  ο  Δημητρόπουλος  (στο 

Κασσωτάκης,2002,σελ.142)  προτείνει  μια  δική  του  θεωρία  επαγγελματικής 

ανάπτυξης,  που είναι  «μια συνεχής ,δυναμική,  εξελικτική πορεία,  κατά την οποία 

διαμορφώνεται και συνεχώς αναδιαμορφώνεται  η επαγγελματική συμπεριφορά του 

ατόμου» και καταγράφονται τέσσερα στάδια (πρώτη επαγγελματική επιλογή, ειδική 

εκπαίδευση  για  κάποιο  επάγγελμα,  λήξη  επαγγελματικής  εξέλιξης  και  πέρας 

επαγγελματικής  ανάπτυξης).  Σύμφωνα  με  την  ίδια  θεωρία,  οι  παράγοντες  που 

επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου είναι ατομικοί (κληρονομικοί 

και επίκτητοι ) και εξωατομικοί (οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον 

και τυχαία περιστατικά).

       Οι Nathan & Hill  (2006,σελ.12) ορίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη ως «τη 

διά βίου διαδικασία που περιλαμβάνει  ψυχολογικούς,  κοινωνικούς,  εκπαιδευτικούς 

οικονομικούς,  σωματικούς  και  τυχαίους  παράγοντες,  οι  οποίοι  συνδυάζονται,  με 

αποτέλεσμα να διαμορφώνουν τη σταδιοδρομία του ατόμου» . Θεωρούν, λοιπόν, ότι 

η επαγγελματική ανάπτυξη ενσωματώνει όλες τις διαστάσεις της ζωής του ατόμου 

που  έχουν  σχέση  με  προσωπικές  επιλογές,  με  την  είσοδο  και  την  εξέλιξη  σε 

εκπαιδευτικές,  επαγγελματικές  και  ερασιτεχνικές  ενασχολήσεις.  Καταλήγουν, 

επικαλούμενοι  τους  Brown &  Brooks(1991),  ισχυριζόμενοι  ότι  «η  επαγγελματική 

ανάπτυξη είναι μια διαδικασία επιλογής, εισόδου, προσαρμογής και εξέλιξης σε ένα 

επάγγελμα» (ό.π., σελ. 12).

      Ειδικότερα όμως για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών η  Villegas 

(2003,σελ.12) αναφέρει ότι «είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία που ενσωματώνει 

τακτικές  ευκαιρίες  και  εμπειρίες,  σχεδιασμένες  με  συστηματικό  τρόπο,  για  την 

ανάπτυξη και βελτίωση του επαγγέλματός τους». Η ίδια θεωρεί ότι η επαγγελματική 

ανάπτυξη είναι πιο ευρεία έννοια από την «ανάπτυξη της σταδιοδρομίας», που είναι η 

ανάπτυξη  η  οποία  υφίσταται,  καθώς  ο  εκπαιδευτικός  «κινείται»  μέσα  στον 

επαγγελματική του πορεία. Συμπληρωματικά, καταγράφει ως βασικά χαρακτηριστικά 

της  επαγγελματικής  ανάπτυξης  τα  εξής:  είναι  μια  εποικοδομητιστική  (  αγγλ. 

constructivism) διαδικασία, επειδή ο εκπαιδευτικός λογίζεται ως «ενεργός γνώστης», 

με  μακροπρόθεσμο  ορίζοντα  και  σχετίζεται  με  την  καθημερινότητα  του 

εκπαιδευτικού στο σχολείο. Παράλληλα, είναι αναγκαία η συνδρομή του σχολείου 

στην  επαγγελματική  ανάπτυξη,  που  έχει  συνεργατικό  περιεχόμενο  και  βοηθά  τον 
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εκπαιδευτικό  στη  δόμηση  νέων  παιδαγωγικών  θεωριών  και  πρακτικών.  Τέλος, 

υπάρχουν  διάφορα  μοντέλα  επαγγελματικής  ανάπτυξης,  η  επιλογή  των  οποίων 

σχετίζεται με την αξιολόγηση των αναγκών και πολιτισμικών αξιών. Χαρακτηριστικά 

(ό.π.,σελ.129) αναφέρει το μοντέλο του Huberman, που «αναγνωρίζει και καθορίζει 

τα  παρακάτω  στάδια  επαγγελματικής  ανάπτυξης:  το  στάδιο  της  έναρξης  της 

σταδιοδρομίας,  με  ένα  ως  και  τρία  χρόνια  στο  επάγγελμα,  …το  στάδιο  της 

σταθερότητας, με τέσσερα ως και  έξι χρόνια στο επάγγελμα,… το στάδιο της πρώτης 

και δεύτερης απόκλισης, με επτά ως και 30 χρόνια στο επάγγελμα … και το στάδιο 

της  αποδέσμευσης,  με  41  ως  και  50  χρόνια  στο  επάγγελμα».  Η  ονομασία   των 

σταδίων  αυτών  αποδεικνύει  ότι  αρχικά  ο  εκπαιδευτικός  είναι  αφοσιωμένος  στην 

επαγγελματική του ανάπτυξη και σταδιακά αρχίζει να αποδεσμεύεται.

       Το  πρόγραμμα  T.A.L.I.S.  (Teaching And Learning International Survey) 

υιοθέτησε  τον  ορισμό  του  Ο.Ο.Σ.Α.,  το  2009,  (στο  Ε.Ε.,2010,σελ.130)  για  την 

επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού «ως τις δραστηριότητες που βελτιώνουν 

τα  ατομικά  προσόντα,  τις  γνώσεις  και  εξιδανικεύουν  τα  χαρακτηριστικά  του  ως 

δασκάλου».  Σύμφωνα με  τον  ορισμό αυτό,  η  επαγγελματική  ανάπτυξη μπορεί  να 

επιτευχθεί μέσα από διάφορες μορφές  άτυπης υφής – όπως η προσωπική ανάγνωση 

επαγγελματικής  λογοτεχνίας  και η συνεύρεση με συναδέλφους- και τυπικής υφής- 

όπως η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και η συμμετοχή σε δίκτυα 

με άλλους συναδέλφους -. Αν και η χώρα μας δεν πήρε μέρος στο πρόγραμμα αυτό 

του Ο.Ο.Σ.Α., το  T.A.L.I.S κατέγραψε (ό.π.,σελ.142), με βάση τα εθνικά δεδομένα, 

ως σημαντικότερα εμπόδια για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στη 

χώρα μας «την έλλειψη χρόνου σε ποσοστό 57%, την ανεπαρκή πληροφόρηση σε 

ποσοστό 39%, τον περιορισμένο αριθμό των  εκπαιδευτικών που γίνονται αποδεκτοί 

σε ποσοστό 36% και το υψηλό κόστος για τη συμμετοχή σε ποσοστό 36%... ανάμεσα 

σε δείγμα 4000 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας, κατά το 

διάστημα 2005-2007». Το ίδιο δείγμα Ελλήνων εκπαιδευτικών, κατά την ίδια χρονική 

περίοδο,  ως προτεραιότητες για την επαγγελματική ανάπτυξη και  επιμόρφωση, με 

αύξουσα  κλιμάκωση,  έθετε  τη  διαχείριση  της  σχολικής  τάξης,  τις  μεθοδολογικές 

πρακτικές, τη γνώση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, το περιεχόμενο 

της διδασκαλίας και την αξιολόγηση των μαθητών.

      Τεκμαίρεται, λοιπόν, ότι η επαγγελματική ανάπτυξη έχει πολλαπλές εκφάνσεις 

και διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο Ματσαγγούρας (2005) προτείνει τρία διαφορετικά 

μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης, άμεσα επηρεαζόμενα  από αντίστοιχα μοντέλα 
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παιδαγωγικής θεωρίας. Το τεχνοκρατικό μοντέλο, στοχεύει στην εκπαιδευτική πράξη, 

στον  «εξοπλισμό»  των  εκπαιδευτικών  με  τεχνικές  και  δεξιότητες,  για  να 

ανταποκρίνονται  στο  διδακτικό  τους  έργο,  και  πηγάζει  από  τη  Θετικιστική 

Παιδαγωγική,  με  αναφορές  στο  συμπεριφορισμό  ∙  το  συγκεκριμένο  μοντέλο 

κατηγορήθηκε ότι απαντά στις επιταγές της αγοράς, παραβλέπει την ιδιομορφία της 

σχολικής  τάξης  και  ευνοεί  τον απόλυτο έλεγχο  των εκπαιδευτικών μέσα από την 

εξωτερική αξιολόγηση που παρέχει. Αντίθετα, το ερμηνευτικό μοντέλο τοποθετεί στο 

επίκεντρο τον εκπαιδευτικό,  αναγνωρίζει  τη δυνατότητά του να παράγει  πρακτική 

γνώση  μέσα  από  την  καθημερινότητα  και  υπερθεματίζει  τη  νοηματοδότηση  της 

επιστημονικής  γνώσης  μέσα  από  το  «φίλτρο»  του  ίδιου  του  εκπαιδευτικού  ∙  το 

μοντέλο αυτό μπορεί να αναβαθμίζει τον εκπαιδευτικό, ελλοχεύει όμως, σύμφωνα με 

τους  θετικιστές,  ο  υποκειμενισμός.  Τέλος,  το  στοχαστικοκριτικό μοντέλο 

επαγγελματικής ανάπτυξης,  απορρέει από την Κριτική Παιδαγωγική, που θεωρεί ότι 

η  γνώση  δεν  είναι  ούτε  ουδέτερη  ούτε  υποκειμενική,  αλλά  είναι  αποτέλεσμα 

κοινωνικών  και  πολιτικών  ενεργειών  ∙  με  άλλα  λόγια,  υπερθεματίζεται  η 

στοχαστικότητα του εκπαιδευτικού, καθώς ο ίδιος ανατροφοδοτεί τις εμπειρίες του, 

εξετάζει  συστηματικά  κάθε  εκπαιδευτική  επιλογή  και  προκρίνει  τις  συλλογικές 

δράσεις. 

       Στην παρούσα εργασία,  μέσα  από την ερευνητική-εμπειρική  προσέγγιση, 

επιδιώκεται  να  καταδειχθεί  αν  οι  συμμετέχοντες  εκπαιδευτικοί  επιδιώκουν  την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη ή αν θεωρούν ότι η επικειμένη συνταξιοδότησή τους 

στο άμεσο μέλλον λειτουργεί αποτρεπτικά στην εκπόνηση ανάλογων σχεδίων. Στην 

απάντηση αυτών των ερωτήσεων καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει  και ο ρόλος της 

Συμβουλευτικής  και  πως  τα  υποκείμενα  της  έρευνας  προσδιορίζουν  αυτή  την 

παρέμβαση.

3.4.Ορισμός της έννοιας «ανάγκη»

         Η έννοια «ανάγκη» χρησιμοποιείται συχνά στην καθημερινότητα, αλλά τα 

σημαινόμενα  που  προσλαμβάνει  εξαρτώνται  από  το  ευρύτερο  πλαίσιο  στο  οποίο 

εντάσσεται. Έτσι, ελλοχεύει ο κίνδυνος να αντικατασταθεί από άλλες, παρεμφερείς, 

έννοιες,  αλλοιώνοντας  το  περιεχόμενό  της  ∙  τέτοιες  έννοιες  μπορεί  να  είναι  η 

«επιθυμία»,  που  ενέχει  το  στοιχείο  της  υποκειμενικότητας  –  αν  και  οι  «ανάγκες 

προσδιορίζονται εξωτερικά, ενώ οι επιθυμίες εσωτερικά» ( Rogers, 1999, σελ. 125 ), 
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δηλαδή υπάρχει εννοιολογικός διαχωρισμός μεταξύ του «τι έχω ανάγκη» και του « τι 

θέλω  να  αποκτήσω»-  η  «ζήτηση»,  όρος  με  οικονομικοκεντρική  διάσταση  και  η 

«αναγκαιότητα»,  που  παραπέμπει  σε  ανυπέρβλητες  και  μη  διαπραγματεύσιμες 

καταστάσεις.  Επομένως,  η αποσαφήνιση του όρου «ανάγκη» και  η οροθέτηση σε 

θεωρητικές  πλαίσια  είναι  μια  αναγκαιότητα  για  την  αποδοτικότερη  εννοιολογική 

πρόσληψή του.

      Οι Βεργίδης-Καραλής (1999) θεωρούν πως η «ανάγκη» μπορεί να ενταχθεί σε 

διαφορετικά  εννοιολογικά  πλαίσια,  ανάλογα  με  το  θεωρητικό  υπόβαθρο  που 

προσεγγίζεται. Με την ψυχολογική προσέγγιση, ταξινομούνται οι ανάγκες ανάλογα με 

την απαιτητικότητά τους για ικανοποίηση ∙ ο Maslow  αναφέρεται σε θεμελιώδεις και 

δευτερεύουσες ανάγκες, δημιουργώντας μια πυραμίδα, όπου στα χαμηλότερα επίπεδα 

της τοποθετούνται οι δευτερεύουσες ανάγκες ( βιολογικές,  γνωστικές, αισθητικές), 

ενώ  στην  κορυφή  βρίσκεται  η  ανάγκη  αυτοπραγμάτωσης  του  ατόμου. 

Αναλυτικότερα, τοποθετεί τις βασικές βιολογικές ανάγκες (πείνα, δίψα) στη βάση της 

πυραμίδας και συνεχίζει με τις ανάγκες για ασφάλεια, κοινωνικές ανάγκες (αποδοχή, 

ένταξη),  ανάγκες  για  αυτοσεβασμό  (επιδοκιμασία,  αναγνώριση)  και  τέλος  στην 

κορυφή εδράζεται η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση, όπου τοποθετείται και η ανάγκη 

για μάθηση. Με αυτήν την ταξινόμηση, η εκπαιδευτική ανάγκη συνδέεται με άλλες 

σημαντικές κοινωνικές ανάγκες, ενώ η ικανοποίηση των δευτερευουσών αποτελεί το 

έρεισμα για την ικανοποίηση των ανωτέρων .

      Η  ψυχοκοινωνιολογική  προσέγγιση εστιάζει στην ερμηνεία των αναγκών ως 

συνειδητοποίηση της  έλλειψης σε συνάρτηση με ένα πρότυπο, αναγνωρισμένης και 

καθολικής ισχύος ∙  τα πρότυπα αυτά έχουν αναφορές σε συγκεκριμένες ιστορικές-

κοινωνικές  εκφάνσεις  και  εκπορεύονται  από αντίστοιχες  ιστορικές  και  κοινωνικές 

συγκυρίες. Έτσι, το άτομο αντιλαμβάνεται την έλλειψη κάποιων στοιχείων που είναι 

παγιωμένα από θεσμοθετημένους ή άτυπους κανόνες και συνειδητοποιεί την ανάγκη 

για πλήρωση αυτών των αδυναμιών.

      Στην  πολιτισμική  προσέγγιση, ο όρος «ανάγκη» συσχετίζεται με την επιρροή 

πολιτιστικών παραγόντων μιας καθορισμένης ομάδας, όπως είναι οι αξίες, τα ήθη και 

οι παραδόσεις, στη διαμόρφωση των αναγκών των μελών της. Η προσέγγιση αυτή 

είναι σημαντική, όταν επιχειρείται η ανίχνευση αναγκών ειδικών κοινωνικών ομάδων 

, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ∙ ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν οι μειονότητες 

και οι κάτοικοι απομακρυσμένων  περιοχών.
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      Στην οικονομική  προσέγγιση  του  όρου  «ανάγκη»  επικρατεί  ο  νόμος  της 

«προσφοράς και της ζήτησης». Οι ανάγκες, δηλαδή, των ανθρώπων έχουν αναφορές 

στο σύστημα της παραγωγής και της διανομής των προϊόντων και οι  ανάγκες για 

γνώση, εξειδίκευση και ικανότητες ανάγονται σε αυτό το σύστημα.

      Τέλος, η δομολειτουργική προσέγγιση εστιάζει στην εννοιολογική αποσαφήνιση 

της ανάγκης στα πλαίσια των δομών και των λειτουργιών που τα άτομα επιτελούν 

μέσα σε αυτές. Η ανάγκη είναι ένδειξη διαταραχής και ανισορροπίας  ως αποτέλεσμα 

αλλαγών στα πλαίσια του κοινωνικού υποσυστήματος του ατόμου και στο ευρύτερο 

κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό περίγυρό του ( Βεργίδης & Καραλής,1999). 

     Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  και  η  προσέγγιση  του  βασικού  εκπροσώπου  της 

ανδραγωγικής θεωρίας σχετικά με τον όρο «ανάγκη». Σύμφωνα με το Knowles, οι 

στόχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να διαμορφώνονται από τρεις παράγοντες: 

τις  ανάγκες  και  τους  στόχους  των  ατόμων,  τις  ανάγκες  και  τους  στόχους  των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και,  τέλος,  τις  ανάγκες  και τους στόχους της κοινωνίας 

(Knowles,1980,σελ.27-36).  Εξειδικεύοντας  τις  ανάγκες  των  ατόμων,  ο  Knowles 

διακρίνει  την  ανάγκη  αποφυγής  του  παρωχημένου  των  γνώσεων,  την  ανάγκη 

ανάπτυξης όλων των δυνατοτήτων και την ανάγκη ωρίμανσης, που ορίζεται ως μια 

διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία.

      Παράλληλα,  αν  εστιάσουμε  στις  ανάγκες  των  εκπαιδευτικών  μπορούμε  να 

διαχωρίσουμε  τις  ανάγκες  τους  σε  τρεις  κατηγορίες.  Σε  προσωπικές,  όπου 

ικανοποιούνται ατομικά ενδιαφέροντα, σε επαγγελματικές, όπου δίνεται έμφαση στην 

επαγγελματική ανέλιξη και στο κύρος, και σε διδακτικές, οι οποίες έχουν αναφορές 

στη  διδακτική  πράξη  (Χριστοφιλοπούλου,2004).  Η  ανίχνευση  των  αναγκών  για 

Συμβουλευτική  και  Επαγγελματικό  Προσανατολισμό  στους  εκπαιδευτικούς  της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ηλικία άνω των 50, έχει αναφορές και συσχετίσεις 

και  με  τις  τρεις  προαναφερθείσες  κατηγοριοποιήσεις.  Άλλωστε,  οι  ανάγκες  για 

μάθηση νέων γνώσεων, στάσεων ή δεξιοτήτων προκύπτουν, όταν διαδραματίζονται 

αλλαγές  στη  ζωή  των  ανθρώπων,  στους  ρόλους  που  επωμίζονται,  στις 

επαγγελματικές δραστηριότητες και στην τάση για αυτοεκπλήρωση  (Rogers,1999).

       Σύμφωνα με  το Βεργίδη (2003),  οι  επιμορφωτικές  ανάγκες  διαχωρίζονται, 

ανάλογα με το βαθμό συνειδητοποίησης και εξωτερίκευσης σε τρεις κατηγορίες: στις 

συνειδητές και ρητές (όταν γίνονται, δηλαδή, αντιληπτές κατά την προσαρμογή σε μια 

νέα  πραγματικότητα)  σε  συνειδητές  και  μη  ρητές  (είναι  οι  ανάγκες  που  δε 

διατυπώνονται, αν και είναι γνωστές) και σε  λανθάνουσες  (η ύπαρξη των αναγκών 
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αυτών  αγνοείται).  Στην  παρούσα  εργασία,  η  διερεύνηση  των  αναγκών  για 

Συμβουλευτική  και  Επαγγελματικό  Προσανατολισμό  σε  εκπαιδευτικούς  της 

Δευτεροβάθμιας,  με  ηλικία  άνω  των  50,  θα  επιδιώξει  την  επισήμανσή  τους 

ανεξάρτητα αν είναι λανθάνουσες ή  συνειδητές και δε θα προσπαθήσει να τις εντάξει 

στις προαναφερθείσες κατηγοριοποιήσεις.

      Από την παράθεση των θεωρητικών πλαισίων για την αποσαφήνιση του όρου 

«ανάγκη» παρατηρείται μια φασματική εννοιολογική προσέγγιση, που εκτείνεται από 

την  έλλειψη,  την  αλλαγή  μέχρι  και  τη  συμμόρφωση.  Ένα  κοινό  σημείο  των 

προσεγγίσεων  αυτών  είναι  ότι  η  ανάγκη  μπορεί  να  αποτελέσει  κίνητρο  για  την 

αλλαγή  συμπεριφοράς  του  ατόμου.  Στην  παρούσα  εργασία  οι  ανάγκες  των 

εκπαιδευτικών  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  με  ηλικία  άνω  των  50,  για 

Συμβουλευτική  και  Επαγγελματικό  Προσανατολισμό  θα  εξετασθούν  με  τη 

δομολειτουργική  και  ψυχοκοινωνιολογική  προσέγγιση  ∙  η  δομολειτουργική 

προσέγγιση έχει αναφορά στις αλλαγές που γίνονται στο κοινωνικό υποσύστημα της 

Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  επηρεάζει  τη  συγκεκριμένη  ομάδα  των 

εκπαιδευτικών,  ενώ  η  ψυχοκοινωνιολογική  διάσταση  εδράζεται  στη 

συνειδητοποίηση της έλλειψης κάποιων βασικών στοιχείων, όπως  επιβάλλονται από 

τις επικρατούσες κοινωνικές και εκπαιδευτικές συγκυρίες.

   3.5.Ανάλυση και Διερεύνηση αναγκών          

        Η ανάλυση αναγκών είναι ένα κρίσιμο στάδιο τόσο για την καταγραφή και τη 

συστηματική διερεύνηση των αναγκών όσο και για το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Με  την έννοια «ανάλυση αναγκών» αποδίδεται ο αγγλοσαξωνικός 

όρος  «needs assessement», ενώ στην ελληνική βιβλιογραφία  απαντώνται και άλλες 

αποδόσεις,  όπως «εκτίμηση» ή «διερεύνηση». Η σημασία της  ανάλυσης αναγκών 

καταφαίνεται  από  το  γεγονός  ότι οι  σχεδιαστές  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων 

εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο στάδιο αποτελεί το πρώτο βήμα για το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση παρεμβάσεων και προγραμμάτων. Οι Καψάλης και  Παπασταμάτης 

(2002),  καθορίζοντας  τα  στάδια  σχεδιασμού  ενός  εκπαιδευτικού  προγράμματος, 

προτάσσουν ως πρώτο βήμα τη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης, την καταγραφή 

των αναγκών και την ανάλυση των δεδομένων και των προβλημάτων.

      Σύμφωνα με τον  Gupta (1999), η ανάλυση αναγκών είναι μια διαδικασία που 

καταδεικνύει  τις  αιτίες  για  τη  διάσταση  μεταξύ  της  πραγματικής  και  επιθυμητής 
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κατάστασης  στην  απόδοση  και  είναι,  επίσης,  η  μέθοδος  για  την  ανίχνευση 

μελλοντικών  αναγκών.  Ο  Καραλής  (2005,σελ.20)  αναφέρει  πως  είναι  «η 

συστηματική ερευνητική διαδικασία, η οποία προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

ενός πληθυσμού-στόχου σε σχέση με ένα δεδομένο πλαίσιο αναφοράς. Η διαδικασία 

αυτή  καταλήγει  στον  προσδιορισμό  του  εκπαιδευτικού  περιεχομένου  μιας 

παρέμβασης που αναφέρεται στο συγκεκριμένο πληθυσμό-στόχο και αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση  των  συγκεκριμένων  ελλειμμάτων  του  σε  σχέση  με  το  πλαίσιο 

αναφοράς».

      Μέσα από το πρίσμα της «ανάλυσης αναγκών» ο όρος «ανάγκη» προσλαμβάνει 

διαφορετικά  σημαινόμενα  .  Σύμφωνα  με  το  Suarez (1994),  η  ανάγκη  είναι  η 

διάσταση,  η  ασυμφωνία (αγγλ.discrepancy)  μεταξύ  της  πραγματικής  και  της 

επιθυμητής κατάστασης, που είναι απόρροια ιδανικών, προτιμήσεων και προσδοκιών 

∙ έτσι, για να αναγνωριστούν οι ανάγκες, πρέπει να συσχετισθούν η πραγματικότητα 

με την επιθυμητή κατάσταση και από τη σύγκριση αυτή να προκύψουν οι ανάγκες. 

Επίσης, η ανάγκη μπορεί να είναι η  επιθυμία ή η προτίμηση (αγγλ.want/preference) 

της πλειονότητας, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τις επιλογές των πολλών. Τέλος, η 

ανάγκη  μπορεί  να  είναι  το  έλλειμμα,  όταν  η  ανεπάρκεια  μπορεί  να  προκαλέσει 

πρόβλημα  ∙  η  τελευταία  προσέγγιση  δε  χρησιμοποιείται  συνήθως  σε  αναλύσεις 

αναγκών,  γιατί  δεν  είναι  εύκολος  ο  προσδιορισμός  του  κατώτερου  επιθυμητού 

επιπέδου.

     Ο Gupta (1999) κατηγοριοποιεί τα μοντέλα ανάλυσης των αναγκών σε τέσσερις 

κατηγορίες.  Αρχικά,  αναφέρει  τη  «στρατηγική  ανάλυση  αναγκών»  (αγγλ.strategic 

needs assessment),  με  κύρια  χαρακτηριστικά  την  επισήμανση  των  υπαρχουσών 

προβλημάτων, την ανίχνευση των μελλοντικών και τη δόμηση ενός μακροπρόθεσμου 

πλάνου για την ανέλιξη, στα πλαίσια της στρατηγικής του οργανισμού. Το επόμενο 

μοντέλο  είναι  το  πλάνο  που  βασίζεται  στην  ανάλυση  των   ικανοτήτων  (αγγλ. 

competency-based assessment), όπου ανιχνεύονται γνώσεις, ικανότητες και στάσεις 

για επαύξηση στην εργασιακή απόδοση. Το τρίτο μοντέλο αναφέρεται στην ανάλυση 

των  εργασίας  και  των  καθηκόντων  της  (αγγλ.job and task analysis),  όπου 

ανιχνεύονται οι ευθύνες και τα καθήκοντα που είναι αναγκαία για την απόδοση στην 

εργασία.  Τέλος,  στο  μοντέλο  «ανάλυση επιμορφωτικών   αναγκών»  (αγγλ.training 

needs assessment) αναγνωρίζονται οι γνώσεις και τα προσόντα για την απόδοση στην 

εργασία,  όπως και  οι  ανάγκες  για  επιμόρφωση και  για  το σχεδιασμό αντίστοιχων 

προγραμμάτων. 
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      Οι  Witkin και Altschuld (1995) προτείνουν ένα μοντέλο για την ανάλυση των 

αναγκών που χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Στο πρώτο στάδιο (προ-διερευνητικό, αγγλ. 

pre-assessment)  αναζητούνται  πληροφορίες,  διατυπώνονται  οι  στόχοι  της 

διαδικασίας,  καθορίζονται  οι  μέθοδοι  συλλογής  των  δεδομένων  και  ορίζονται  τα 

χρονοδιαγράμματα και το οικονομικό κόστος. Στο δεύτερο στάδιο (κύρια φάση, αγγλ. 

assessment), συγκεκριμενοποιείται η ομάδα στόχος, αναζητούνται πληροφορίες και 

επιδιώκεται η αναζήτηση των αναγκών. Τέλος, στο τρίτο στάδιο (μεταδιερευνητική, 

αγγλ.  post-assessment)  οι  ανάγκες  ιεραρχούνται,  καταστρώνεται  η  στρατηγική 

ικανοποίησής τους και αποτιμάται το σύνολο της ερευνητικής διαδικασίας.

       Πάντως, η επιλογή του οποιουδήποτε μοντέλου ανάλυσης αναγκών εξαρτάται 

από την εξειδίκευση των ειδικών που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη διαδικασία 

και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού-στόχου ( Βεργίδης & Καραλής, 

1997). Στην παρούσα εργασία θα ακολουθηθεί το μοντέλο των  Witkin και Altschuld, 

τουλάχιστον στα δύο πρώτα στάδια, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους επιμέρους 

στόχους της εργασίας.
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1. Σκοπός και  ερευνητικά ερωτήματα

            

          Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί η διάκριση 

κάποιων εννοιολογικά συγγενών όρων και επιλογή από αυτούς της Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας (αγγλ.career guidance) ως βασικού πυρήνα διερεύνησης στην έρευνα. 

Παράλληλα, καταδείχθηκαν οι διαστάσεις της ηλικιακής ομάδας άνω των 50 χρόνων, 

μέσα στα νέα δημογραφικά δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών, η διασύνδεση με 

την εργασία και η συσχέτιση με φορείς παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής. Τέλος, 

επιδιώχθηκε  η  εννοιολογική  αποσαφήνιση  των  όρων  «ανάγκη,  επαγγελματική 

ανάπτυξη» και η παράθεση κάποιων βασικών στοιχείων για το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

      Από τη βιβλιογραφική και διαδικτυακή ανασκόπηση του ερευνητή στην Ελλάδα 

δεν  προέκυψαν  έρευνες  που  να  ασχολούνταν  με  παρεμβάσεις  φορέων 

Συμβουλευτικής σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και μάλιστα 

της  συγκεκριμένης  ηλικιακής  ομάδας,  δηλαδή  άνω  των  50.  Παράλληλα,  οι 

κυοφορούμενες  αλλαγές  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα  σε  συνδυασμό  με  τις 

επιχειρούμενες  εργασιακές-μισθολογικές  ανατροπές,  κυρίως  ως  αποτέλεσμα  της 

υφιστάμενης,  το 2012, κοινωνικοοικονομικής κρίσης,  καθιστούν αναγκαία μια πιο 

μεθοδική  διερεύνηση  των  δεδομένων  αυτής  της  επαγγελματικής  και  ηλικιακής 

ομάδας. Οι παραπάνω παράγοντες,  καθώς  και η βασική επαγγελματική ενασχόληση 

του ερευνητή, αποτέλεσαν τα κίνητρα, για να θεωρηθεί από το γράφοντα η συσχέτιση 

και  η  επιστημονική  προσέγγιση  της  Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας  και  των 

εκπαιδευτικών  μεγαλύτερης  ηλικίας  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ως  μια 

αναγκαιότητα.

      Κύριος σκοπός, λοιπόν,  της εργασίας, στο εμπειρικό μέρος,  είναι να καταγράψει 

τις ανάγκες των  εκπαιδευτικών, με ηλικία άνω των 50 χρόνων, της Δευτεροβάθμιας 
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Εκπαίδευσης  σε  θέματα  Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας,  ώστε  να  εξαχθούν 

συμπεράσματα που θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της πολυσύνθετης 

εκπαιδευτικής  πραγματικότητας  και  να  αποτελέσουν  το  εφαλτήριο  για  περαιτέρω 

έρευνες ∙ ειδικότερα, η έρευνα θα εστιάσει σε  εκπαιδευτικούς  που εργάζονται σε 

σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. Σερρών. Μάλιστα στην 

έρευνα,  επιδιώχθηκε  τα  υποκείμενα  να  προέρχονται  από  σχολεία  αστικών, 

ημιαστικών και αγροτικών περιοχών.

      Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, στο εμπειρικό μέρος,  είναι:

Α. Να καταδειχθεί αν έχουν συνειδητοποιήσει οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας 

την ανάγκη για  βοήθεια σε ζητήματα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.

Β. Να καταγραφεί αν η ίδια ηλικιακή ομάδα εργαζομένων έχει ενημερωθεί για τις 

υπηρεσίες  που  προσφέρουν  οι  φορείς  Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας  ή  αν  έχουν 

προστρέξει σε αντίστοιχους φορείς.

Γ . Να ανιχνευθεί αν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί έχουν τύχει διακριτικής συμπεριφοράς 

από συναδέλφους τους λόγω της ηλικίας τους. 

 Δ.  Να  γίνουν  γνωστά  τα  μελλοντικά  επαγγελματικά  σχέδια  των  εκπαιδευτικών 

μεγαλύτερης ηλικίας και να εξεταστεί αν  η συνεισφορά των φορέων Συμβουλευτικής 

σ’ αυτά θα ήταν αποτελεσματική.

Ε.  Να  διευκρινιστεί  αν  η  Συμβουλευτική  Σταδιοδρομίας,  σ’  αυτές  τις  δύσκολες 

κοινωνικοοικονομικές περιστάσεις, μπορεί να μετεξελιχθεί σε καταλύτη, που θα άρει 

επαγγελματικά αδιέξοδα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

       Με  βάση  τους  προαναφερθέντες  στόχους,  τα  προτεινόμενα  ερευνητικά 

ερωτήματα κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1. Αν οι εκπαιδευτικοί άνω των 50 αισθάνονται μια πληρότητα, σε πολλαπλά επίπεδα,  

από το επάγγελμά τους  και αν μπορούν να αναφέρουν φαινόμενα ηλικιακού ρατσισμού  

στο εργασιακό τους περιβάλλον;

   2. Ποιες είναι οι απόψεις τους για τη σημασία των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και   

    Επαγγελματικού Προσανατολισμού  για τη δική τους επαγγελματική και ηλικιακή 

    ομάδα;

  3. Ποιες συγκεκριμένες ανάγκες οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   

   άνω των 50 χρόνων  για συμβουλευτική υποστήριξη μπορούν να επισημάνουν;
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4.2.  Μέθοδος

           

          Η μέθοδος που τελικά επιλέγεται από τον ερευνητή στην κοινωνιολογική 

έρευνα του προσφέρει τη δυνατότητα να συστηματοποιήσει, να αξιοποιήσει και να 

διαχειριστεί  τα  δεδομένα,  διασφαλίζοντας  ταυτόχρονα  την  εγκυρότητα  και  την 

αξιοπιστία. Οι Cohen & Manion (2000,σελ.66) αναφέρουν ότι «με τον όρο μέθοδοι, 

εννοούμε  αυτό  το  φάσμα  των  προσεγγίσεων  οι  οποίες  χρησιμοποιούνται  στην 

εκπαιδευτική  έρευνα,  προκειμένου  να  συλλεγούν  δεδομένα  που  πρόκειται  να 

αξιοποιηθούν ως βάση συμπερασμάτων και ερμηνείας,  εξήγησης και πρόβλεψης». 

Σύμφωνα με το  Silverman (2006),  οι  μέθοδοι  σχετίζονται  με την επιλογή ειδικών 

τεχνικών έρευνας για τη συλλογή των στοιχείων, ενώ η μεθοδολογία σχετίζεται με 

την  επιλογή  συγκεκριμένων  μεθόδων  και  με  τη  θεωρία  που  επιλέγεται  για  τη 

συγκεκριμένη έρευνα ∙ με άλλα λόγια, είναι πιο ευρεία έννοια. Πολύ σημαντική είναι 

επίσης  η  διασύνδεση μεταξύ  θεωρίας  και  εμπειρικού  μέρους,  καθώς  «η  σύνδεση 

θεωρητικού  και  εμπειρικού  μέρους  συνήθως  εμφανίζεται  με  δύο  εναλλακτικές 

μορφές : τα εμπειρικά δεδομένα  α. αντιπαρατίθενται με προκαθορισμένη θεωρία με 

σκοπό την επιβεβαίωση της θεωρίας αυτής ή  β. αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη 

και τη συγκεκριμενοποίηση της θεωρίας» ( Κυριαζή ,2009, σελ. 46).

       Οι επιστημονικές έρευνες ανάλογα με το είδος των εμπειρικών δεδομένων που 

συλλέγονται διαχωρίζονται σε ποσοτικές και ποιοτικές και ως προς τον επιδιωκόμενο 

επιστημονικό  σκοπό  σε  περιγραφικές,  ερμηνευτικές  και  παρεμβατικές.  Στη 

συγκεκριμένη  έρευνα,  ο  επιστημονικός  σκοπός  είναι  ερμηνευτικός,  δηλαδή  ο 

καθορισμός αιτιωδών σχέσεων και προβλέψεων, ενώ επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος 

για τη συλλογή των εμπειρικών δεδομένων (Παρασκευόπουλος,1993). 

        Η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου βασίστηκε στην πρόθεση του ερευνητή να 

προσεγγίσει  τα  υποκείμενα  της  έρευνας  πιο  διεισδυτικά,  στην  προσδοκία  να 

καταδείξει καταστάσεις που παρέμεναν στην αφάνεια και στην επιθυμία να υπάρχει 

μια διαρκής ανατροφοδότηση  με τα υποκείμενα  της έρευνας. Επιπλέον,  η ποιοτική 
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έρευνα από τη φύση της δίνει έμφαση στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο για την 

ερμηνεία  που  δίνουν  τα  υποκείμενα  στη  δική  τους  συμπεριφορά  και  των  άλλων. 

Βασίζεται στην παραδοχή ότι τα κοινωνικά νοήματα δεν απορρέουν από τις ίδιες τις 

δραστηριότητες  ή  τα  κοινωνικά  φαινόμενα,  αλλά  αποδίδονται  από  τα  δρώντα 

υποκείμενα ανάλογα με το υφιστάμενο κοινωνικό πλαίσιο (Κυριαζή, 2009) Άλλωστε, 

(Ιωσηφίδης,2008,σελ.23),  ως  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα  της  ποιοτικής 

έρευνας καταγράφονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

                                  Πίνακας 2. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα Ποιοτικής Έρευνας

        Με άλλα λόγια, η ποιοτική προσέγγιση δίνει βαρύτητα «στις μη μετρήσιμες 

διαστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας, υποθέτοντας ότι ο κοινωνικός κόσμος 

δεν  αποτελείται  από  μια  σειρά  αντικειμενικών,  εξωτερικών  και  κοινωνικών 

γεγονότων που μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς και να εξηγηθούν μέσα από 

την  ανακάλυψη  σταθερών  κανονικοτήτων»  (ό.π,σελ.28).  Παράλληλα,  οι  ποιοτικές 

έρευνες  απαντούν  σε  ερωτήματα του τύπου  τι και  πως,  η  απάντηση των οποίων 

απαιτεί  τη  μελέτη  σε  βάθος  των  κοινωνικών  διαδικασιών  και  την  πρόσβαση στη 

βιωμένη εμπειρία των κοινωνικών υποκειμένων. Πολύ χαρακτηριστικά οι Gubrium & 

Holstein  (1997,σελ.102)  αναφέρουν  πως  «οι  ποιοτικοί  ερευνητές  κατοικούν  στο 

βιωμένο  όριο ανάμεσα στην πραγματικότητα  και  στην αναπαράσταση».  Με άλλα 

λόγια, οι ερευνητές της ποιοτικής έρευνας εστιάζουν :

(α) στην κοινωνικά κατασκευασμένη φύση της πραγματικότητας,

(β) στη στενή σχέση μεταξύ του ερευνητή και σε αυτό το οποίο μελετά,

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Λεπτομερής και σε βάθος διερεύνηση

Διερεύνηση  φαινομένων,  διαδικασιών 
και συμπεριφορών απρόβλεπτων

Διερεύνηση  εμπειρίας  των  κοινωνικών 
υποκειμένων

Προσπάθεια αποφυγής a priori κρίσεων 

Αφορά μικρά δείγματα

Περιορισμένες  δυνατότητες  γενίκευσης 
και σύγκρισης

Εξαρτάται  από  προσωπικές  αντιλήψεις 
του ερευνητή και  από τα επικοινωνιακά 
του προσόντα

Η συμμετοχή ή η εμπλοκή του ερευνητή 
μπορεί να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά 
του υπό μελέτη κοινωνικού φαινομένου ή 
της διαδικασίας
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(γ) στις καταστασιακές συνθήκες οι οποίες περιορίζουν την έρευνα,

(δ) στο ότι η έρευνα αναπόφευκτα μεταφέρει αξίες,  και τέλος

(ε) μελετούν το πώς δημιουργείται και πώς νοηματοδοτείται η κοινωνική εμπειρία.

        Επίσης,  ενώ  στις  ποσοτικές  έρευνες  η  δειγματοληψία  αποσκοπεί  στην 

αντιπροσωπευτικότητα, στις ποιοτικές η αντιπροσωπευτικότητα δεν αποτελεί στόχο, 

καθώς ενδιαφερόμαστε  για μεμονωμένες  περιπτώσεις  και για τη βαθύτερη μελέτη 

κοινωνικών  φαινομένων  μέσα  από  τις  εμπειρίες  κοινωνικών  υποκειμένων  ∙  τα 

εξαγόμενα συμπεράσματα, λοιπόν, δεν έχουν καθολική ισχύ. Όταν, όμως, λόγω της 

φύσης του ερευνητικού αντικειμένου απαιτείται η επιλογή αρκετών συμμετεχόντων, 

όπως στην παρούσα έρευνα,  υπάρχουν ορισμένες  στρατηγικές  δειγματοληψίας :  η 

δειγματοληψία  χιονοστιβάδας –  όταν οι ίδιοι  οι  ερευνώμενοι  από πληθυσμούς  με 

δύσκολη πρόσβαση οδηγούν τους ερευνητές σε άλλους υποψηφίους συμμετέχοντες-, 

η  δειγματοληψία ποσόστωσης –όταν, ιδανικά, το δείγμα περιλαμβάνει αναλογικά τα 

ίδια χαρακτηριστικά με τον πληθυσμό στόχο- ,η σκόπιμη δειγματοληψία – επιλέγονται 

συμμετέχοντες  που  πληρούν  χαρακτηριστικά,  συνάδοντα  με  τους  σκοπούς  της 

έρευνας-  και  η  θεωρητική  -  όπου η επιλογή γίνεται  έπειτα  από την ανάλυση των 

αρχικών  δεδομένων.  Πάντως,  στην  ποιοτική  κοινωνική  έρευνα  δεν  υπάρχουν 

σταθεροί κανόνες για το μέγεθος του δείγματος και η αίσθηση της επάρκειας τους 

δείγματος  δημιουργείται,  όταν  η  συλλογή  των  ποιοτικών  δεδομένων  φτάσει  σε 

κορεσμό (Ιωσηφίδης, 2008).

     

4.2.1  Τεκμηρίωση της μεθόδου 

  

           Ο ερευνητής επέλεξε την ποιοτική μέθοδο, γιατί ο σκοπός της εργασίας, όπως 

καταγράφηκε παραπάνω εξυπηρετείται καλύτερα, αν προσεγγιστούν τα υποκείμενα 

της  έρευνας  πιο  διεισδυτικά,  αν  καταδειχθούν  καταστάσεις  που  παρέμεναν  στην 

αφάνεια  και, τέλος, αν υπάρχει μια διαρκής ανατροφοδότηση  με τα υποκείμενα  της 

έρευνας.  Συγχρόνως,  η  εμπειρική  προσέγγιση,  επειδή  στοχεύει  στην  καταγραφή 

αιτιωδών σχέσεων και προβλέψεων, έχει και  ερμηνευτικό χαρακτήρα. Σχετικά με το 

είδος  της  δειγματοληψίας  που  επιλέχθηκε,  ο  ερευνητής  αρχικά  προτίμησε  τη 

δειγματοληψία   χιονοστιβάδας-  οι  αρχικοί  συμμετέχοντες  συνέστησαν  και  άλλους 

υποψηφίους συμμετέχοντες -, αλλά υπήρξε πρόνοια για αντιπροσωπευτική παρουσία 

των ειδικοτήτων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∙ με άλλα λόγια, στην 

επιλογή του  δείγματος ρόλο διαδραμάτισε και η δειγματοληψία ποσόστωσης, όπου το 
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«τελικό  δείγμα  θα  περιλαμβάνει  συμμετέχοντες  με  την  ίδια  αναλογία  σε 

χαρακτηριστικά  όπως  και  αυτή  του  συνολικού  πληθυσμού»  (Ιωσηφίδης,2008,σελ. 

61).

         Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι κάθε κοινωνιολογική ποιοτική έρευνα εδράζεται 

και διασυνδέεται με συγκεκριμένες επιστημολογικές και κοινωνικές θεωρίες. Βέβαια, 

η  συσχέτιση  αυτή  δεν  είναι  πάντα  εύληπτη,  αλλά  εκπορεύεται  έμμεσα  από  τη 

συνολική ερευνητική διαδικασία και πρακτική. Έτσι υπάρχει ο  θετικισμός- η θέση , 

δηλαδή,  ότι  υπάρχει  αντικειμενική  κοινωνική  πραγματικότητα  που  μπορεί  να 

καταγραφεί  και να αναλυθεί  από τον ερευνητή με αξιολογικά ουδέτερο τρόπο-, η 

κριτική  θεωρία –  όπου  ξεκάθαρα  εντοπίζεται  μια  κριτική  στάση  απέναντι  σε 

υφιστάμενους  θεσμούς  και  δομές  και  το  υποκείμενο  της  έρευνας  οφείλει  να  έχει 

χειραφετικό προσανατολισμό- και η συμβολική διαντίδραση – η θεωρία που εστιάζει 

στην  ατέρμονη  αλληλεπίδραση  των  κοινωνικών  υποκειμένων,  αναπαράγοντας  με 

αυτόν  τον  τρόπο  τα  κοινωνικά  φαινόμενα.  Στις  προηγούμενες  θεωρητικές 

προσεγγίσεις αξίζει να προστεθεί και η  φαινομενολογία  – που είναι επιστημολογικά 

συγγενής με τη συμβολική διαντίδραση, καθώς υποστηρίζει ότι ο εξωτερικός κόσμος 

δεν  προσλαμβάνεται  μονοδιάστατα  με  ένα  συγκεκριμένο  ορθό  τρόπο,  αλλά 

κατανοείται με βάση τις νοηματικές λειτουργίες της συνείδησης και της εμπειρίας- 

και  η  ερμηνευτική προσέγγιση,  όπου η πρόσβαση στην κοινωνική  πραγματικότητα 

είναι  επιτεύξιμη  μέσα  από  διαφορετικά  κοινωνικά  σχήματα,  όπως  η  γλώσσα,  η 

ατομική ή η κοινωνική συνείδηση ( Ιωσηφίδης,2008). 

         Ο Silverman (2006) χρησιμοποιεί διαφορετική εννοιολογική προσέγγιση για την 

οροθέτηση  του  θεωρητικού  υποβάθρου  των  ποιοτικών  ερευνών  .  Ο  παρακάτω 

πίνακας είναι ενδεικτικός:

     

    Πίνακας 3 .Οι τέσσερεις ποιοτικές θεωρητικές βάσεις , σύμφωνα με Silverman(2006)
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4.3. Ερευνητικό εργαλείο

            

           Ως κυριότερες  μέθοδοι  για τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται οι εξής:

Α. Η  Συνέντευξη, ο πιο δόκιμος όρος είναι  συνέντευξη σε βάθος, όπου σύμφωνα με 

τους Cannell & Kahn (στο Cohen & Manion, 2000, σελ.374) είναι «η συζήτηση δύο 

ατόμων, που αρχίζει από το συνεντευκτή, με ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών με 

την  έρευνα  πληροφοριών,  και  επικεντρώνεται  από  αυτόν  σε  περιεχόμενο 

καθορισμένο από τους στόχους της έρευνας, με συστηματική περιγραφή, πρόβλεψη ή 

ερμηνεία».

Β. Η Παρατήρηση, που «συνίσταται στην οργανωμένη και συστηματική παρατήρηση 

κοινωνικών  συμπεριφορών,  κοινωνικής  αλληλεπίδρασης  και  διαντίδρασης, 

κοινωνικής επικοινωνίας (λεκτικής και μη), κοινωνικών διαδικασιών και κοινωνικών 

πλαισίων» (Ιωσηφίδης ,2008,σελ.125). Συνιστώσα της προηγούμενης μεθόδου είναι η 

συμμετοχική  παρατήρηση,  καθώς  είναι  δυνατή  η  συστηματική  παρατήρηση 

κοινωνικών συμπεριφορών, φαινομένων και διαδικασιών με τη σύγχρονη παρουσία 

του ερευνητή.

Γ.  Ομάδες εστίασης (αγγλ. focus group), δηλαδή «η άντληση στοιχείων μέσα από μια 

διαδικασία  άμεσης  αλληλεπίδρασης  των  συμμετεχόντων  με  ένα  σαφώς 

προκαθοριμένο θέμα- ερευνητικό αντικείμενο» (ό.π.,σελ.134).

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΟ
Νατουραλισμός Παρατήρηση πραγματικότητας

Απροθυμία  επεξεργασίας 
νοήματος

Παρατήρηση
Συνέντευξη

Εθνομεθοδολογία Παρατήρηση λεπτομερειών
Ενσωμάτωση  παρατηρήσεων 
σε διαδραστικό περιβάλλον

Καταγραφή  οπτικού  και 
ακουστικού υλικού

Συναισθηματισμός Μύχια  επικοινωνία  με  τα 
υποκείμενα

Συνεντεύξεις  ,  κυρίως  με 
ανοιχτού τύπου ερωτήσεις

Μεταμοντερνισμός Επιδιώκει  να  προκαλέσει  με 
τις  έννοιες  «υποκείμενο»  και 
«θέμα»,  εμμένοντας  στη 
συρραφή παρά στην επιστήμη

Ο τιδήποτε
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Δ.  Η  βιογραφική  μέθοδος,  όπου  δίνεται  βαρύτητα  στη  φωνή  των  ίδιων  των 

υποκειμένων, στη δική τους ερμηνεία της κοινωνικής πραγματικότητας.

        Πάντως, η επιλογή του ερευνητικού εργαλείου δεν μπορεί να είναι αυθαίρετη 

και να μη συσχετίζεται με τη θεωρία. Ενδεικτικά, η Κυριαζή (2009,σελ.29) αναφέρει 

πως «τα ερευνητικά εργαλεία δεν είναι ανεξάρτητα από τη θεωρία ∙ στηρίζονται σε 

αντιλήψεις για τη συγκρότηση της κοινωνικής πραγματικότητας και τον τρόπο με τον 

οποίο θα πρέπει να προσεγγίζεται».

       Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σύμφωνα με τους Cannell & Kahn (στο Cohen 

&  Manion, 2000,σελ.374) συνέντευξη είναι «η συζήτηση δύο ατόμων, που αρχίζει 

από  το  συνεντευκτή,  με  ειδικό  σκοπό  την  απόκτηση  σχετικών  με  την  έρευνα 

πληροφοριών, και επικεντρώνεται από αυτόν σε περιεχόμενο καθορισμένο από τους 

στόχους της έρευνας, με συστηματική περιγραφή , πρόβλεψη ή ερμηνεία». 

        Τα βασικά είδη συνέντευξης είναι  η δομημένη συνέντευξη – με ένα αυστηρά 

προκαθορισμένο  σύνολο  ερωτήσεων  που  απευθύνονται  ομοιόμορφα  σε  όλα  τα 

υποκείμενα της έρευνας-,  η ημιδομημένη – όπου αυτό το προκαθορισμένο πλαίσιο 

συνοδεύεται από ευελιξία στη σειρά και στο περιεχόμενο των ερωτήσεων- και η μη 

δομημένη,  δηλαδή  απουσιάζουν  οι  προκαθορισμένες  ερωτήσεις  και  υπάρχουν 

θεματικές  περιοχές  για  την  αλληλεπίδραση  ερευνητή  και  ερωτώμενου 

(Silverman,2008).  Πάντως,  σύμφωνα  με  τον  Ιωσηφίδη  (2008),  στην  ποιοτική 

κοινωνική έρευνα προτιμώνται η ημιδομημένη και η μη δομημένη συνέντευξη, γιατί 

αυτά τα δύο είδη συνάδουν με τη βούληση του ερευνητή για συλλογή δεδομένων σε 

βάθος και ανάδειξη θεμάτων που δεν είχαν προκαθοριστεί. 

         Η συνέντευξη, ως μέθοδος συλλογής ποιοτικών δεδομένων σε κοινωνικές 

έρευνες  έχει  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα.  Ως  βασικότερα  πλεονεκτήματα 

(Cohen & Manion,2008,Ιωσηφίδης, 2008 και Παρασκευόπουλος,1993)  θεωρούνται:

    α. Συλλογή πληροφοριών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πολύπλοκες και κοινωνικές 

διαδικασίες, αξίες, στάσεις.

   β.  Η αμεσότητα στη σχέση ερευνητή και ερωτωμένου μπορεί να οδηγήσει στη 

διερεύνηση θεμάτων που δεν είχαν καθοριστεί, τροποποιώντας, μερικές φορές, και το 

αρχικό πλαίσιο της έρευνας.

   γ.  Ο ερευνητής κατανοεί την κοινωνική πραγματικότητα μέσα από τις εμπειρίες και 

τα «μάτια» των υποκειμένων της έρευνας. 

           Αντίθετα , ως μειονεκτήματα μπορούν να καταγραφούν τα εξής:
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α.  Είναι  χρονοβόρος  διαδικασία  αναφορικά  με  το  σχεδιασμό,  την  απόκτηση 

πρόσβασης στους ερωτώμενους και την υλοποίηση.

β.   Απαιτούνται επικοινωνιακά προσόντα από τον ερευνητή.

γ.   Ενυπάρχει στις απαντήσεις υλικό που δεν είναι αντικείμενο ανάλυσης.

δ.  Το  υποκειμενικό  στοιχείο  είναι  έντονο  και  δημιουργείται  πρόβλημα  στην 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

         Σύμφωνα με τον Kvale (1996) (στο Ιωσηφίδης, 2008, σελ.118-123) τα στάδια στα 

οποία δομείται η έρευνα με συνεντεύξεις,  από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή της 

είναι τα εξής:

I. Ερευνητικό πρόβλημα.

II. Σχεδιασμός.

III. Διεξαγωγή συνεντεύξεων.

IV. Απομαγνητοφώνηση ή προετοιμασία του υλικού για ανάλυση.

V. Ανάλυση.

VI. Έλεγχος.

VII. Δημοσιοποίηση.

4.3 1. Είδη ερωτήσεων

         Από τα στάδια της συνέντευξης, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, πολύ 

σημαντικό  μέρος  αποτελεί  ο  σχεδιασμός,  δηλαδή  ο  εντοπισμός  των  θεματικών 

περιοχών που θα πρέπει να καλυφθούν με συγκεκριμένες ερωτήσεις. Τα κυριότερα 

είδη των ερωτήσεων μπορεί να είναι (Cohen& Manion, 2000, Ιωσηφίδης, 2008 και 

Παρασκευόπουλος,1993) :

Α. Κλειστές ερωτήσεις, όπου η απάντηση είναι εκ των προτέρων δομημένη και στις 

ποιοτικές  έρευνες  η  χρήση τους  γίνεται  για την καταγραφή κάποιων προσωπικών 

χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο).

Β. Ανοιχτές ερωτήσεις, όπου ο ερωτώμενος καλείται να εκθέσει τις απόψεις του σε 

ρέοντα  λόγο  ∙  το  είδος  αυτό  χρησιμοποιείται  κυρίως  σε  ημιδομημένες  και  μη 

δομημένες συνεντεύξεις και θα χρησιμοποιηθεί και στην παρούσα έρευνα. 

Γ. Μικτές ερωτήσεις, είναι ένας συνδυασμός των δύο προηγουμένων τύπων και η 

χρήση τους στην ποιοτική συνέντευξη είναι περιορισμένη.
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Δ. Ερωτήσεις γνώμης, όπου στόχος είναι η διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των 

ερωτωμένων για διάφορα κοινωνικά φαινόμενα.

Ε.  Υποθετικές  ερωτήσεις,  που  σκοπό  έχουν  την  άντληση  πληροφοριών  για 

υποθετικές καταστάσεις ή γεγονότα που μπορεί να συμβούν στο μέλλον.

ΣΤ. Άμεσης ή έμμεσης μορφής ερωτήσεις,  όπου το ερώτημα τίθεται  ευθέως ή με 

έμμεσο τρόπο.

Ζ. Ερωτήσεις γνώμης ή πληροφοριών, ανάλογα με το αν επιδιώκεται απάντηση που 

να στηρίζεται σε απόψεις ή γεγονότα. 

Η.  Περιγραφικές  ερωτήσεις,  αποσκοπούν  στην  άντληση  συγκεκριμένων 

πληροφοριών σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, δηλαδή με τα 

ατομικά- δημογραφικά στοιχεία .

   

 4.3.2. Κατασκευή και περιγραφή του εργαλείου

           Για την υλοποίηση της έρευνας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, επιλέχθηκε 

η ποιοτική μέθοδος, δηλαδή η εμβριθής διερεύνηση των υποκειμένων με σκοπό την 

ανάδειξη βαθύτερων καταστάσεων, την ανατροφοδότηση υποκειμένων και ερευνητή 

και την πρόθεση για την επισήμανση συγκεκριμένων γεγονότων και όχι τη γενίκευση. 

Ως εργαλείο επιλέχθηκε  η ημιδομημένη συνέντευξη, δηλαδή η συνέντευξη που έχει 

μια δομή, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ως προς το περιεχόμενο και τις ερωτήσεις 

ανάλογα  με  τον  ερωτώμενο  και  εμφανίζει  περισσότερη  ευελιξία.  Τα  είδη  των 

ερωτήσεων που επιλέχθηκαν είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή ο ερωτώμενος αναπτύσσει 

την απάντησή του χωρίς προκαθορισμούς, ερωτήσεις γνώμης και πληροφοριών, όπου 

στόχος ήταν η διερεύνηση στάσεων  ή η άντληση πληροφοριών, ενώ για τη συλλογή 

των ατομικών στοιχείων προτιμήθηκαν  οι περιγραφικές ερωτήσεις . 

      Τα χαρακτηριστικά που διέπουν το συγκεκριμένο οδηγό συνέντευξης είναι «να 

είναι γραμμένο κατά τρόπο σαφή και λιτό, ώστε να κατανοείται και να εφαρμόζεται 

από όλους ομοιόμορφα· να ελαχιστοποιεί τα πιθανά σφάλματα τόσο εκ μέρους αυτών 

που το απαντούν όσο και εκ μέρους αυτών που το βαθμολογούν. Επειδή η συμμετοχή 
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των υποκειμένων στην έρευνα συμβαίνει να είναι προαιρετική, το ερωτηματολόγιο 

πρέπει  να  έχει  καταρτιστεί  κατά  τρόπον που να διεγείρει  το  ενδιαφέρον τους,  να 

ενθαρρύνει τη συνεργασία τους και να εκμαιεύει απαντήσεις που να είναι, όσο το 

δυνατόν, πλησιέστερα στην αλήθεια» (Παρασκευόπουλος,1993,σελ.106-107). 

      Οι ερωτήσεις της συνέντευξης διέπονται από κάποιες γενικές αρχές, ώστε να 

απεικονίζεται σε αυτές το ζητούμενο της έρευνας και να προκαλούν απαντήσεις σε 

σχέση με αυτήν. Πιο συγκεκριμένα, «Πρώτον, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στη 

διατύπωση των ερωτήσεων θα πρέπει να είναι απλό, συγκεκριμένο και κατανοητό…

ούτως ώστε να είναι  κατανοητές από όλους ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου…

Δεύτερον,  η ερώτηση θα πρέπει να είναι μονοδιάστατη, δηλαδή δεν θα πρέπει να 

αναφέρεται σε περισσότερα του ενός θέματα…Τρίτον, θα πρέπει η διατύπωση της 

ερώτησης  να  μην  προτρέπει  τον  ερωτώμενο  προς  μια  συγκεκριμένη  απάντηση…

Τέταρτο,  η ερώτηση δε θα πρέπει να προϋποθέτει  γνώσεις που πιθανό δεν έχει  ο 

ερωτώμενος ή, γενικώς, να απευθύνεται σε όλους όταν ισχύει μόνο για ορισμένους…

Πέμπτο, κάθε ερώτηση που περιλαμβάνεται θα πρέπει να είναι λιτή, όσο το δυνατόν 

πιο σύντομη» (Κυριαζή,2009,σελ.133-135).

       Ακολουθώντας  τη  διαδικασία  που τηρείται  στην ημιδομημένη  συνέντευξη 

(Ιωσηφίδης,2008) αρχικά ορίστηκαν οι άξονες-θεματικές ενότητες και στη συνέχεια 

δομήθηκαν οι ερωτήσεις, που αντιστοιχούν σε κάθε άξονα Η επιλογή των αξόνων-

θεματικών ενοτήτων και των αντίστοιχων ερωτήσεων βασίστηκε στην επιλογή των 

ερευνητικών  ερωτημάτων  (βλ.  Ενότητα  «Σκοπός  και  Ερευνητικά  Ερωτήματα»), 

καθώς,  όπως  επισημάνθηκε,  ο  ερευνητής,  μέσα  από  τη  διαδικτυακή  και 

βιβλιογραφική  ανασκόπηση  στην  Ελλάδα,  δεν  εντόπισε  έρευνες  με  ανάλογους 

άξονες, ερευνητικά ερωτήματα και αντίστοιχες ερωτήσεις. 

    Οι άξονες που οροθετήθηκαν και οι ερωτήσεις που εμπίπτουν είναι οι εξής:

Άξονες:

1. Αν οι   εκπαιδευτικοί άνω των 50 αισθάνονται  μια πληρότητα,  σε πολλαπλά 

επίπεδα,  από  το  επάγγελμά  τους  και  αν  μπορούν  να  αναφέρουν  φαινόμενα  

ηλικιακού  ρατσισμού στο εργασιακό τους περιβάλλον.

2. Ποιες είναι οι απόψεις τους για τη σημασία των υπηρεσιών ΣΥΕΠ για τη δική 

τους επαγγελματική και ηλικιακή ομάδα.
3. Ποιες συγκεκριμένες ανάγκες οι εκπαιδευτικοί άνω των 50  για συμβουλευτική 

υποστήριξη μπορούν να επισημάνουν.

Εργαλείο-Οδηγός Συνέντευξης
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1α)  Πιστεύετε  ότι  το  επάγγελμά  σας,  έπειτα  από  αρκετά  χρόνια  υπηρεσίας, 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, σε επίπεδο προσφοράς, ηθικής ικανοποίησης και 

οικονομικών  απολαβών;  Μπορείτε  να  αναφέρετε  ορισμένα  παραδείγματα  που  να 

τεκμηριώνουν την απάντησή σας ; 

1β) Νιώσατε ποτέ την ηλικία σας ως εμπόδιο στην επιτέλεση των καθηκόντων σας; 

Εννοώ  στην  επιτέλεση  των  διδακτικών  σας  καθηκόντων  και  στις  υπόλοιπες 

αρμοδιότητες που σας ανατίθενται από το Διευθυντή ή το Σύλλογο Διδασκόντων;

1γ) Αντιληφθήκατε ποτέ αν οι νεότεροι συνάδελφοί σας υιοθέτησαν μια ιδιάζουσα 

συμπεριφορά απέναντί σας; Αν ναι, μπορείτε να αναφέρετε ορισμένα παραδείγματα;

1δ) Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η επαγγελματική σας πορεία τα προσεχή χρόνια; 

Θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να εξελιχθείτε επαγγελματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις 

αλλαγές που σημειώνονται στο ελληνικό Σχολείο(π.χ. ψηφιακό Σχολείο);

2α) Έχετε ακούσει τον όρο Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό; Αν 

ναι,  αναφέρετε  ορισμένα  παραδείγματα;  Αν  όχι,  σε  ποιες   οικείες   έννοιες,  σας 

παραπέμπει;

2β)  Υποθέστε  ότι  η  Δ/νση  Β/θμιας  Εκπ/σης  θεσμοθετούσε  ένα  φορέα  παροχής 

υπηρεσιών ΣΥΕΠ για καθηγητές ηλικίας άνω των 50. Πώς θα κρίνατε αυτήν την 

πρωτοβουλία; Θα κάνετε χρήση αυτών των υπηρεσιών;

2γ)  Νομίζετε  ότι  στην  παρούσα  συγκυρία  η  παροχή  υπηρεσιών  ΣΥΕΠ  σε 

εκπαιδευτικούς άνω των 50  είναι πλεονασμός;

3α) Στο Σχολείο σας είστε αρκετοί συνάδελφοι με τα ίδια περίπου χρόνια υπηρεσίας. 

Σε συζητήσεις σας, έχετε αντιληφθεί αν διατυπώθηκαν προβληματισμοί, σκέψεις ή 

και  προτάσεις  για  το  τι  θα  αντιμετωπίσετε  υπηρεσιακά  βραχυπρόθεσμα  και  αν 

υπάρχουν υπηρεσίες για να συνδράμουν σε αυτές τις «αγωνίες»; 

3β)  Ποιοι  λόγοι  θεωρείτε  ότι  θα  σας  οδηγούσαν  –παρακινούσαν  να  αναζητήσετε 

φορείς Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

3γ)  Ποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες θεωρείτε χρήσιμο να παρέχουν τέτοιοι φορείς; 

3δ) Έχετε σκεφτεί αν θα προτιμούσατε την ατομική ή την ομαδική συμβουλευτική 

παρέμβαση; Ποια μορφή θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες σας;
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        Βέβαια, πριν από την υποβολή των ερωτήσεων, ζητήθηκαν και τα παρακάτω 
ατομικά στοιχεία των συμμετεχόντων. 
ΗΛΙΚΙΑ
ΦΥΛΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

4.4 Εγκυρότητα και αξιοπιστία του εργαλείου.

         «Η αξιοπιστία (reliability) δείχνει το βαθμό της σταθερότητας των μετρήσεων ∙ 

το βαθμό της συμφωνίας μεταξύ των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες… Η εγκυρότητα  (validity) δείχνει κατά πόσον το ψυχομετρικό τεστ- 

και, κατά συνέπεια οι μετρήσεις που μας δίνει - μετράει αυτό που προορίζεται να 

μετρήσει  ∙  κατά  πόσον  μετράει  αυτό  για  το  οποίο  το  χρησιμοποιούμε» 

(Παρασκευόπουλος,1993,σελ.69&77).  Βέβαια,  σύμφωνα  με  τον  Ιωσηφίδη  (2008, 

σελ.270)  «εγείρονται  αντιρρήσεις  από  ορισμένα  φιλοσοφικά  ρεύματα,  που 

συνδέονται με την ποιοτική μεθοδολογία, σχετικά με τη σκοπιμότητα των ελέγχων 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας στις ποιοτικές κοινωνικές έρευνες… οι έννοιες  αυτές 

είναι χρήσιμες και έχουν αξία για τις ποιοτικές μεθόδους , αν και ο χαρακτήρας τους 

διαφέρει σημαντικά από αυτόν που παίρνουν στις ποσοτικές μεθόδους».

       Πολύ  συχνά  αναδύονται,  λοιπόν,  ζητήματα  εγκυρότητας  (validity)  και 

αξιοπιστίας  (reliability)  στις  ποιοτικές  κοινωνικές  έρευνες.  Η  εγκυρότητα  στην 

ποιοτική έρευνα σχετίζεται με το «κατά πόσο τα δεδομένα  που έχουν συλλεγεί από 

το πεδίο καθώς και η ανάλυση και η ερμηνεία τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της έρευνας, αντιστοιχούν στην κοινωνική πραγματικότητα ή απαντούν με επαρκή 

τρόπο στα ερευνητικά ερωτήματα» ( Berg&  Mansvelt, 2000, στο Ιωσηφίδης, 2008, 

σελ.270). Η αξιοπιστία σχετίζεται με το βαθμό ακρίβειας στην αναπαράσταση των 

απόψεων των συμμετεχόντων στην έρευνα, με το αν το θεωρητικό και ερευνητικό 

μέρη της έρευνας μπορούν να εξηγούν ευρύτερα φαινόμενα και με το βαθμό κατά τον 

οποίο τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν αξία και για παρόμοιες περιπτώσεις και 

ερευνητικά πεδία (ό.π., σελ.272-273). Πάντως, ο ερευνητής, κατά τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων, επιδίωξε να διατηρηθεί η σειρά στη διατύπωση των ερωτήσεων και 
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στην  καταγραφή  των  απαντήσεων,  για  να  διασφαλιστεί  η  εγκυρότητα  και  η 

αξιοπιστία (Κελπανίδης,1999) 

        Επειδή,  όπως  ειπώθηκε  και  παραπάνω,  ο  ερευνητής  δεν  έχει  εντοπίσει 

αντίστοιχες έρευνες, άρα και ανάλογα ερευνητικά εργαλεία ή οδηγούς συνέντευξης, η 

αξιοπιστία  του  εργαλείου  συγκρινόμενη  με  παρόμοιες  έρευνες  είναι  ζητούμενο. 

Σύμφωνα, όμως με το Silverman (2006,σελ.283), η αξιοπιστία στην ποιοτική έρευνα 

είναι ένας από τους χαμηλούς συντελεστές για συμπεράσματα λογικής ανάλυσης. Η 

εγκυρότητα  του  εργαλείου  θα  τεκμηριωθεί  από  το  κατά  πόσο  τα  συλλεγμένα 

δεδομένα απαντούν πειστικά στα τεθέντα ερευνητικά ερωτήματα και αντιστοιχούν 

στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

        

4..5. Πληθυσμός – στόχος / Δείγμα 

              

            Ο πληθυσμός  που ενδιαφέρει  την  έρευνα αυτή  είναι  οι  Εκπαιδευτικοί 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  με  ηλικία  πάνω  από  τα  50  χρόνια.  Ως  δείγμα 

επιλέχθηκαν  25  εκπαιδευτικοί  της  ίδιας  ηλικιακής  ομάδας  που  υπηρετούν  στη 

Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  νομού  Σερρών,  γιατί  πρόθεση  του 

ερευνητή δεν ήταν η γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας,  αλλά η διεισδυτική 

και  εμβριθής  προσέγγιση  των  συγκεκριμένων  υποκειμένων.  Η  επιλογή  των 

συγκεκριμένων  υποκειμένων  που συμμετείχαν  στην έρευνα  έγινε  με  τη μέθοδο της 

δειγματοληψία   χιονοστιβάδας-  οι  αρχικοί  συμμετέχοντες  συνέστησαν  και  άλλους 

υποψηφίους  συμμετέχοντες  -  ,  αλλά   στην  τελική  επιλογή  του   δείγματος  ρόλο 

διαδραμάτισε  και  η  δειγματοληψία  ποσόστωσης,  όπου  το  «τελικό  δείγμα  θα 

περιλαμβάνει συμμετέχοντες με την ίδια αναλογία σε χαρακτηριστικά όπως και αυτή 

του συνολικού πληθυσμού» (Ιωσηφίδης,2008,σελ. 61). Τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που ανήκουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. Σερρών 

( htpp://dide.ser.sch.gr) και η χωροταξική τους κατανομή εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα:
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Πίνακας 4. Σχολεία Β΄/θμιας Εκπ/σης ν. Σερρών

ΠΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
8 ΓΥΜΝΑΣΙΑ

6 ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

3 ΕΠΑ.Λ

ΣΥΝΟΛΟ: 17 ΜΟΝΑΔΕΣ

27 ΓΥΜΝΑΣΙΑ

13 ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

8 ΕΠΑ.Λ

ΣΥΝΟΛΟ: 48 ΜΟΝΑΔΕΣ

    

        Στην έρευνα έγινε προσπάθεια οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να υπηρετούν 

τόσο σε σχολεία της πόλης (οι 8 από αυτούς) όσο και σε σχολεία της περιφέρειας, αν 

και η αναζήτηση τους ήταν δύσκολη, καθώς οι μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευτικοί 

συνήθως υπηρετούν στην πόλη. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί  στην 

έρευνα υπηρετούν σε Γυμνάσια και σε Γενικά Λύκεια και μόνο 2 σε ΕΠΑ.Λ. Στην 

ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τους υπηρετούντες 

σε σχολεία της πόλης και της περιφέρειας, όπως και δεδομένα για την ηλικία και το 

φύλο των εκπαιδευτικών.  Παρά την έγγραφη αίτηση του ερευνητή για  περαιτέρω 

στοιχεία,  η  Διεύθυνση  των Σερρών  και  το  Τμήμα  Προσωπικού  δεν  προσκόμισαν 

περισσότερα  στοιχεία.  Στη  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Σερρών 

υπηρετούν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί (  htpp://dide.ser.sch.gr). ανά ειδικότητα κατά 

το σχολικό έτος 2011-2012.

                   

                    Πίνακας 5. Οι εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του ν. Σερρών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΠΕΟ1 – ΘΕΟΛΟΓΟΙ 115
ΠΕ002-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 378
ΠΕΟ3-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 172
ΠΕ04-ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 223
ΠΕ05-ΠΕ6 ΓΑΛΛΙΚΩΝ-ΑΓΓΛΙΚΩΝ 180
ΠΕ09- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 131
ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 141
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 235

        Το  φύλο,  τα  υπηρεσιακά  στοιχεία  και  άλλα  δημογραφικά  στοιχεία  των 

συμμετεχόντων στην έρευνα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

                  

Πίνακας 6.Οι συμμετέχοντες κατά φύλο. 
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ΦΥΛΟ ΤΙΜΕΣ
ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

12

13

                                                                  

                                                         

                                                                         Πίνακας 7.Η ηλικία των συμμετεχόντων 

ΗΛΙΚΙΑ ΤΙΜΕΣ
51

                                52

                                53

                                54

                                55

                                56

                                57

                                58

                                59

1

2

3

3

2

5

5

3

1

 

Πίνακας 8.Τα χρόνια υπηρεσίας των συμμετεχόντων

Πίνακας 9.Οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΜΕΣ
< 30

30-32

33-35

6

7

12
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                                                               Πίνακας 10. Επιπλέον προσόντα 

εκπαιδευτικών

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΠΟΥΔΕΣ/ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΣΕΠ

ΤΙΜΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Β’ ΠΤΥΧΙΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕΠ

ΤΙΠΟΤΕ

4

                                 1

2

2

16

4.6. Διεξαγωγή και περιορισμοί της έρευνας 

              

         Για την υλοποίηση της έρευνας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, επιλέχθηκε η 

ποιοτική μέθοδος,  δηλαδή η εμβριθής  διερεύνηση των υποκειμένων με σκοπό την 

ανάδειξη βαθύτερων καταστάσεων, την ανατροφοδότηση υποκειμένων και ερευνητή 

και την πρόθεση για την επισήμανση συγκεκριμένων γεγονότων και όχι τη γενίκευση. 

Ως εργαλείο επιλέχθηκε  η ημιδομημένη συνέντευξη, δηλαδή η συνέντευξη που έχει 

μια δομή, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ως προς το περιεχόμενο και τις ερωτήσεις 

ανάλογα  με  τον  ερωτώμενο  και  εμφανίζει  περισσότερη  ευελιξία.  Τα  είδη  των 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΜΕΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕΟ1)

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕΟ2)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ( ΠΕΟ3)

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕΟ4)

ΓΑΛΛΙΚΩΝ ( ΠΕΟ5)

ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕΟ6)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΕΟ9)

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11)

1

7

4

4

2

1

3

3
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ερωτήσεων που επιλέχθηκαν είναι ανοιχτού τύπου, δηλαδή ο ερωτώμενος αναπτύσσει 

την απάντησή του χωρίς προκαθορισμούς, ερωτήσεις γνώμης και πληροφοριών, όπου 

στόχος ήταν η διερεύνηση στάσεων  ή η άντληση πληροφοριών, ενώ για τη συλλογή 

των ατομικών στοιχείων προτιμήθηκαν οι περιγραφικές ερωτήσεις 

      Οι συνεντεύξεις δόθηκαν τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2012, έπειτα από 

προσυνεννόηση του ερευνητή με τους συμμετέχοντες. Καταβλήθηκε προσπάθεια ο 

χρόνος και ο τόπος  της συνέντευξης να είναι επιλογή των ερωτωμένων, ενώ για την 

αποφυγή των γραφειοκρατικών  εμποδίων δεν υλοποιήθηκε η έρευνα στο σχολικό 

περιβάλλον,  επειδή η παροχή της απαιτούμενης άδειας θα απαιτούσε ένα μεγάλο, 

σχετικά, διάστημα. Θετική συμβολή για την ανταπόκριση των συμμετεχόντων στην 

έρευνα  αποτέλεσε  και  η  επαγγελματική  συνάφεια  του  ερευνητή  με  τους 

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς.

       Σύμφωνα  με  τους  Cohen &  Manion (2000),  πριν  από  τη  συνέντευξη  ο 

συνεντευκτής οφείλει να ενημερώσει τον ερωτώμενο για τη φύση και το σκοπό της 

συνέντευξης,  να προσπαθήσει να διαμορφώσει μια φιλική ατμόσφαιρα και να του 

εξηγήσει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα  καταγράψει  τις  απαντήσεις,  δηλαδή  αν  θα 

κρατηθούν σημειώσεις ή θα μαγνητοφωνηθεί η συζήτηση ∙ στην τελευταία μάλιστα 

περίπτωση  οφείλει  να  του  ζητήσει  τη  συγκατάθεση.  Στην  παρούσα  έρευνα,  ο 

ερευνητής  φρόντισε  να  τηρήσει  τα  παραπάνω,  ενώ  για  την  καταγραφή  των 

απαντήσεων αποφεύχθηκε η χρήση του μαγνητοφώνου, για να  υπάρχει  φυσικότητα 

και  ο  χαρακτήρας  μιας  φιλικής  συζήτησης  κατά  τη  διεξαγωγή  της  συνέντευξης. 

Άλλωστε,  στις  περιπτώσεις  που  επιχειρήθηκε  η  χρήση  του  μαγνητοφώνου  ο 

ερευνητής  παρατήρησε  μια  επιφυλακτικότητα  των  ερωτωμένων,  γι’  αυτό  και 

προτιμήθηκε η καταγραφή των απαντήσεων με σημειώσεις.

      Πολύ σημαντικό ρόλο για την ευόδωση της συνέντευξης διαδραματίζει και η 

εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ ερευνητή και ερωτωμένων. Άρα, «η σχέση 

μεταξύ  των  δύο  πλευρών  κατά  τη  διάρκεια  της  συνέντευξης  είναι  κρίσιμος 

παράγοντας  για  την  ποιότητά  της  και  για  το  εύρος  των  αποτελεσμάτων  και 

πληροφοριών που παράγει» (Ιωσηφίδης,2008,σελ.125). Επιδίωξη του ερευνητή, κατά 

τη  διάρκεια  της  ερευνητικής  διαδικασίας,  ήταν  να  παραχθεί  αυτό  το  κλίμα  στη 

συνέντευξη,  εγγυώμενος  ταυτόχρονα  την  ανωνυμία  και  την  εμπιστευτικότητα. 

Άλλωστε,  δεν  μπορεί  να  παραβλεφθούν  και  οι  ανασχετικοί  μηχανισμοί  που 

εμφανίζουν  οι  ερωτώμενοι,  όπως  η  εκλογίκευση,  η  ταύτιση  και  η  απώθηση. 

Ανασχετικός  παράγοντας  στη  διεξαγωγή  της  παρούσης  έρευνας  αποτέλεσε  και  η 
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αρνητική αρχικά διάθεση των συμμετεχόντων, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών και 

κοινωνικών  συνθηκών  ∙  πιο  συγκεκριμένα,  την  περίοδο  που  διεξάγονταν  οι 

συνεντεύξεις τα υποκείμενα της έρευνας, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι γενικότερα, 

δέχονταν  πλήθος  ειδήσεων,  που  σχετιζόταν  με  επικείμενη  χρεοκοπία  και  με  νέες 

μειώσεις  μισθών,  και  βίωναν  τα  αποτελέσματα  μιας  πρωτόφαντης  οικονομικής 

κρίσης.

       Είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι σε ελάχιστους ερωτώμενους έγινε διαφοροποίηση 

της σειράς των ερωτήσεων, για τη διαφύλαξη της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας ∙ 

επίσης, ανάλογα με τον ειρμό της συζήτησης δόθηκαν διασαφηνίσεις σχετικά με το 

περιεχόμενο και γενικότερα ο χαρακτήρας της συνέντευξης δεν ήταν ανελαστικός ως 

προς  την  άρθρωσή  της.  Επιπλέον,  αποτέλεσε  άξιο  προσοχής  για  τον  ερευνητή  η 

αντίφαση  στη  συμπεριφορά  των  συμμετεχόντων  ∙  ενώ  αρχικά  εκδήλωναν  μια 

διστακτικότητα  για τη συμμετοχή τους, λόγω της υφής των ερωτήσεων, στη συνέχεια 

το θέμα τους «κέντριζε»  το ενδιαφέρον,  με αποτέλεσμα να αίρονται  οι  ενστάσεις 

αυτές και οι συνεντεύξεις να διεξαχθούν χωρίς προβλήματα. Οι συνεντεύξεις είχαν 

διάρκεια περίπου 20 λεπτών.  

        Από τη βιβλιογραφική αναζήτηση του ερευνητή, στην ελληνική και στη διεθνή 

βιβλιογραφία, δεν προέκυψαν  έρευνες που να επικεντρώνονται στην καταγραφή των 

αναγκών για Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε εκπαιδευτικούς 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ηλικία άνω των 50 χρόνων. Υπάρχουν βέβαια 

έρευνες,  σε  διεθνές  επίπεδο,  που  ασχολήθηκαν  με  την  αποτίμηση  παρεμβάσεων 

Συμβουλευτικής σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, όπως των  Sanchez (2010), 

Robinson,  Demetre &  Corney,  (2011),  και  Timmons,  Hall et al (2011),  αλλά και 

προγράμματα  που  ασχολήθηκαν  με  τη  δόμηση ανάλογων  παρεμβάσεων,  όπως  το 

πρόγραμμα «Challenging Age», που χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε το 2003 από 

το  βρετανικό  υπουργείο  Εκπαίδευσης  και  Δεξιοτήτων.  Επίσης,  σε  δικτυακή 

αναζήτηση του ερευνητή σε έρευνες,  σε μεταπτυχιακό ή διπλωματικό επίπεδο,  σε 

συναφή προγράμματα σπουδών, στα αντίστοιχα τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι., δεν 

ανευρέθησαν  παρόμοιες έρευνες. 

         Εκφράζεται, επίσης, από τον ερευνητή η επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία 

των αποτελεσμάτων της έρευνας, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα αυτά βασίστηκαν 

αποκλειστικά  στην  υποκειμενική  αξιολόγηση  των  υποκειμένων  της  παρούσης 

έρευνας  ∙  βέβαια,  σύμφωνα  με  το  Silverman (2006,σελ.283),  «η  αξιοπιστία  στην 

ποιοτική  έρευνα  είναι  ένας  από  τους  χαμηλούς  συντελεστές  για  συμπεράσματα 
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λογικής  ανάλυσης».  Παράλληλα,  ο  ερευνητής  θεωρεί  πως  και  η  χρονολογική 

συγκυρία,  οικονομική  κρίση  και  διαρκείς  περικοπές  στα  εισοδήματα  των 

υποκειμένων της έρευνας, συναποτελεί και αυτή έναν καθοριστικό παράγοντα για τη 

διατύπωση επιφυλάξεων αναφορικά με την αξιοπιστία της έρευνας.

4.7 Ανάλυση περιεχομένου

       

         Δύο  είναι  οι  βασικές  μέθοδοι  για  την  καταγραφή  των  δεδομένων  της 

συνέντευξης : η χρήση τεχνικών μέσων (μαγνητόφωνο)  και οι σημειώσεις ∙ μπορεί, 

βέβαια,  να  χρησιμοποιηθούν  συνδυαστικά  και  οι  δύο  παραπάνω  τρόποι.  Στην 

παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η χρήση των σημειώσεων,  γιατί  οι  ερωτώμενοι  ήταν 

αρχικά επιφυλακτικοί για την έρευνα και έτσι στόχος ήταν η συνέντευξη να έχει τη 

χροιά  μιας  άδολης  και  ανεπιτήδευτης  συζήτησης.  Τα  ατομικά  στοιχεία  των 

συμμετεχόντων, που προήλθαν από τις ερωτήσεις περιγραφικού τύπου, αναλύθηκαν 

από τον ερευνητή με τη βοήθεια του προγράμματος υπολογιστικών φύλλων, για να 

δημιουργηθούν  οι  κατάλληλοι  πίνακες  και  τα  αντίστοιχα  γραφήματα.  Για  την 

επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου.

      Ο Berelson  (1952) αναφέρει ως ορισμό για την ανάλυση περιεχομένου τα εξής 

(στο  Φίλιας,2001,σελ.196):  «Η  ανάλυση  περιεχομένου  είναι  μια  τεχνική  που 

χρησιμοποιείται  για  την  αντικειμενική,  συστηματική  και  ποσοτική  περιγραφή του 

περιεχομένου  στη  γραπτή  ή  προφορική  επικοινωνία».  Επομένως,  η  ανάλυση 

περιεχομένου  βοηθά  τον  ερευνητή  στην  επεξεργασία  των  πληροφοριών,  στην 

ταξινόμηση του υλικού και  στην κωδικοποίηση των δεδομένων.  Σύμφωνα με  την 

Κυριαζή (2002, σελ.299), «είναι μια διαδικασία κατηγοριοποίησης που επιτρέπει τη 

μετατροπή λεκτικού ή άλλου συμβολικού περιεχομένου σε ποσοτικά δεδομένα.  Η 

διαδικασία συνίσταται στη συστηματική μέτρηση μονάδων του υπό έρευνα υλικού, 

σύμφωνα με συγκεκριμένες  κατηγορίες  που διαμορφώνει  ο  ερευνητής».  Επίσης  ο 
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Merten (1983,σελ.34  στο  Μπονίδης,2000,σελ.65)  αναφέρει  πως  «η  ανάλυση 

περιεχομένου,  μολονότι  είναι  παλαιά  ως  τεχνική,  εξελίχθηκε  σε  μέθοδο  της 

εμπειρικής  κοινωνικής  έρευνας  για  τη  μελέτη  του  περιεχομένου  των  οπτικών  ή 

ακουστικών μηνυμάτων στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα – από τους αμερικανούς 

κυρίως  Κοινωνιολόγους  και  Κοινωνικούς  ψυχολόγους  -  ως  αντιστάθμισμα  των 

μειονεκτημάτων της παραδοσιακής, υποκειμενικής-ιμπρεσσιονιστικής ερμηνευτικής 

μεθόδου».

        Για τη συγκρότηση των κατηγοριών, εφαρμόζονται δύο τρόποι, ο παραγωγικός 

και ο επαγωγικός ∙ στον παραγωγικό τρόπο οι κατηγορίες σχηματοποιούνται με βάση 

τις  θεωρητικές  υποθέσεις  του  ερευνητή,  δηλαδή  απορρέουν  από  τη  θεωρία  της 

έρευνας, ενώ στον επαγωγικό διαμορφώνονται από την εξέλιξη από την εξέταση του 

υπό  έρευνα  υλικού.  «Στην  ποιοτική  ανάλυση  περιεχομένου…,  τα  δεδομένα 

αντιπαρατίθενται  με  αρχικές,  δοκιμαστικές  κατηγορίες.  Αναλόγως,  με  το  πόσο 

κατάλληλες  αποδεικνύονται  στην  πράξη  τροποποιούνται  ή  οριστικοποιούνται.  Οι 

ισχύουσες  γνώσεις  για  το  υπό  έρευνα  θέμα  συντελούν  βέβαια  στην  αρχική 

διαμόρφωση  των  κατηγοριών,  αλλά  η  τελική  τους  μορφή  είναι  αποτέλεσμα  της 

συνεχούς  διαπλοκής  θεωρίας  και  δεδομένων»  (Κυριαζή,2002,σελ.292).  Στην 

παρούσα έρευνα ο ερευνητής προτίμησε ένα μεικτό τρόπο, δηλαδή είχε διαμορφώσει 

κάποιες  κατηγορίες  αρχικά,  αλλά  με  την  εξέλιξη  της  έρευνας  αυτές 

διαφοροποιήθηκαν,  κατά  ένα  μικρό  ποσοστό.  Από  τα  τρία  είδη  της  ποιοτικής 

ανάλυσης περιεχομένου, τη συγκεφαλαίωση, την εξήγηση και τη δόμηση, επιλέχθηκε 

η  τελευταία,  και  μάλιστα  η  δόμηση  περιεχομένου.  Το  υλικό  συγκεντρώθηκε  και 

ταξινομήθηκε σε δελτία , βάση του συστήματος κατηγοριών. 

      Πιο αναλυτικά, τα στάδια της δόμησης του περιεχομένου (Μπονίδης,2004), όπως 

ακολουθήθηκαν, είναι:

-Καθορίστηκαν οι μανάδες ανάλυσης. Ως μονάδες ανάλυσης επιλέγονται εκείνα τα 

στοιχεία του κειμένου στα οποία ερευνάται η παρουσία ζητουμένων μεταβλητών. Ο 

Weber (1986, σελ.22-23 στο Μπονίδης,2000,σελ.71) ως μονάδες ανάλυσης προτείνει 

« τη λέξη ή το σύμβολο, η σημασία της λέξης, η πρόταση, το θέμα, η παράγραφος και 

το σύνολο του υλικού».  Στην παρούσα έρευνα ο ερευνητής επέλεξε το θέμα, που 

είναι  «κάθε  ολοκληρωμένη  από  συντακτική  διατύπωση  (πρόταση,  ημιπερίοδος, 

παράγραφος ή παράγραφοι), η οποία φέρει ολοκληρωμένο νόημα» (ό.π.,σελ.73).

-  Ορίστηκαν  οι  θεματικοί  άξονες  της  ανάλυσης,  βάσει  των  αρχικών  στόχων  και 

ερωτημάτων.
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-  Συγκροτήθηκαν  οι  κατηγορίες  και  οι  υποκατηγορίες,  ώστε  να είναι  σαφές   που 

ανήκει η κάθε απάντηση.

 -  Μελετήθηκε  το  υλικό  των  απαντήσεων  και  υπογραμμίστηκαν  τα  σημεία  που 

εμπίπτουν στις κατηγορίες και στις υποκατηγορίες. 

  - Αναθεωρήθηκε το σύστημα των κατηγοριών, με αποτέλεσμα να προκύψει η τελική 

του μορφή.

4.7.1.Συγκρότηση συστήματος κατηγοριών- υποκατηγοριών

         

          Στο στάδιο αυτό καταβλήθηκε  προσπάθεια να οργανωθεί συστηματικά το 

υλικό των συνεντεύξεων και να συγκροτηθούν ευρύτερες κατηγορίες. Το υλικό που 

συγκεντρώθηκε ήταν μεγάλο σε όγκο και μερικές φορές ανομοιογενές, εξαιτίας των 

διαφορετικών  απαντήσεων  από  τα  υποκείμενα  της  έρευνας.  Στον  πίνακα  που 

ακολουθεί  καταγράφεται  το  σύστημα  των  κατηγοριών  που  ακολουθεί  και  οι 

υποκατηγορίες που ανακύπτουν.  

Πίνακας 11. Σύστημα κατηγοριών-υποκατηγοριών 

1.. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
1.1. Εργασιακό παρόν & προβλήματα
1..2 Εργασιακό μέλλον & προοπτικές
2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
2.1. Συμπεριφορά από άλλους
2.2. Συμπεριφορά από τα ίδια τα υποκείμενα
3.  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
3.1. Ορισμοί και παραδείγματα
3.2.  Στάση των υποκειμένων
3.3. Κίνητρα για αναζήτηση συμβουλευτικής παρέμβασης
3.4. Υπηρεσίες συμβουλευτικής
3.5. Ατομική ή Ομαδική Παρέμβαση

      Στην πρώτη γενική κατηγορία εμπίπτουν τα δελτία που προβάλλουν τις απόψεις 

των  εκπαιδευτικών  μεγαλύτερης  ηλικίας  για  την  εργασία  τους.  Η  πρώτη 
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υποκατηγορία περιλαμβάνει δελτία που σχετίζονται με το εργασιακό παρόν και τα 

ενδεχόμενα προβλήματα, ενώ η δεύτερη με το εργασιακό μέλλον και τις προοπτικές 

που διανοίγονται. Στη δεύτερη γενική κατηγορία εμπίπτουν δελτία που προβάλλουν 

τις θέσεις των υποκειμένων για συμπεριφορές διακρίσεων λόγω της ηλικίας ∙ η πρώτη 

υποκατηγορία αναφέρεται σε φαινόμενα ανάλογων συμπεριφορών από συναδέλφους, 

ενώ η δεύτερη σε στάσεις των ίδιων. Η τρίτη γενική κατηγορία σχετίζεται με δελτία 

που  ενσωματώνουν  απαντήσεις  των  υποκειμένων  για  τη  Συμβουλευτική  και  τον 

Επαγγελματικό  Προσανατολισμό.  Η πρώτη υποκατηγορία έχει  σχέση με ορισμούς 

και  παραδείγματα,  η  δεύτερη  με  τη  στάση  τους  απέναντι  σε  ενδεχόμενες 

θεσμοθετημένες  παρεμβάσεις  και  η  τρίτη  με  τα  ενδεχόμενα  κίνητρα  για  την 

αναζήτηση  συμβουλευτικών  παρεμβάσεων.  Η  τέταρτη  υποκατηγορία  εμπεριέχει 

δελτία  που  σχετίζονται  με  τις  υπηρεσίες  συμβουλευτικής  που  αναμένουν  οι 

εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας και η τελευταία με δελτία που αναφέρονται στις 

θέσεις των υποκειμένων για ατομική ή ομαδική παρέμβαση.    
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 5.1.Απαντήσεις στο ερευνητικό ερώτημα 1.

          

         Ερευνητικό ερώτημα Ι:  Αν οι εκπαιδευτικοί άνω των 50 αισθάνονται  μια  

πληρότητα,  σε  πολλαπλά  επίπεδα,  από  το  επάγγελμά  τους   και  αν  μπορούν  να 

αναφέρουν φαινόμενα ηλικιακού  ρατσισμού στο εργασιακό τους περιβάλλον;

        Στο  ερώτημα 1.α του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος περιλαμβάνονται οι 

απαντήσεις  που εντάσσονται  στην κατηγορία  1.  –  υποκατηγορία 1.1.-(Πίνακας11, 

σελίδα  83).  Στην  πλειονότητά  τους  οι  συμμετέχοντες  εκπαιδευτικοί  δήλωσαν  μια 

ηθική ικανοποίηση από την επιτέλεση του λειτουργήματός τους (16 στους 25, ή το 

64%) ∙ είναι χαρακτηριστική η απάντηση μιας εκπαιδευτικού, της Σ4., :  «την ηθική 

ικανοποίηση την εισπράττω από το βλέμμα των μαθητών μου, τωρινών και παλιών.  

Εξάλλου,  δεν  μπορώ  να  ξεχάσω  τη  συμπαράστασή  τους  στο  προσωπικό  μου 

πρόβλημα…». Ένας άλλος εκπαιδευτικός, ο  Σ9., απάντησε ενδεικτικά : «Δεν μπορώ 

να ξεχάσω την ηθική συμπαράσταση των πρώην μαθητών μου, όταν ήμουν υποψήφιος  

σε τοπικές εκλογές». Ένα μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων (7 σε σύνολο 25, ή το 

28%  )  δήλωσαν  ότι  δεν  αισθάνονται  καμία  ικανοποίηση  ∙  ο  Σ11.  δήλωσε 

χαρακτηριστικά: « δεν μπορεί να υπάρχει ικανοποίηση, όταν η κοινωνία μας , που  

αποτελείται από πρώην μαθητές μου, έχει μεταλλαχθεί σε μια αγέλη…». Επίσης, ο Σ22. 

απάντησε :  «…το αναλυτικό πρόγραμμα και η γραφειοκρατία δε μου επιτρέπουν να  
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είμαι  ευέλικτος  και  να  προσφέρω  αυτά  που  θέλω.  Νιώθω  εγκλωβισμένος». 

Ενδιαφέρον, επίσης,  προκαλεί πως όσοι αναφέρθηκαν στις οικονομικές απολαβές  οι 

απαντήσεις  τους  ήταν  απαξιωτικές  και  η  γλώσσα  του  σώματος  πρόδιδε  θυμό  ∙ 

χαρακτηριστικά  ο  Σ2.  απήντησε  «οικονομικά  αισθάνομαι  εξαπατημένος  και 

οργισμένος».  Επίσης, συγκεντρωτικά  οχτώ  από  τα  25  υποκείμενα  της  έρευνας 

ανέφεραν στις απαντήσεις τους  « καμία ικανοποίηση» ∙ ο Σ13. απήντησε πως «ούτε  

ηθικά ούτε πολύ περισσότερο οικονομικά είμαι ικανοποιημένος. Πιστεύω πως μπορώ  

να  προσφέρω  περισσότερο,  αλλά  η  δομή  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  μου  το  

αποτρέπει»

                                                      

                                                         

                                                       

                                                       Πίνακας 12. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 1 α.

ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Ηθική ικανοποίηση

Καμία ικανοποίηση

Οικονομικές απολαβές

«Μάτια μαθητών»

« Συμπεριφορά γονέων»

« Είμαι γεμάτ-ος,η»

16

7

8

10

4

2

                       

             Στο δεύτερο ερώτημα ( ερώτημα 1.β.) του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος 

ενσωματώνονται  οι απαντήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία 2. – υποκατηγορία 

2.2.-(Πίνακας11,σελίδα 83). Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (18 στους 25 ή το 72%) 

στο διάλογο - συζήτηση που διαμείφθηκε  δήλωσαν  ότι δε θεώρησαν την ηλικία τους 

ως εμπόδιο στην επιτέλεση των καθηκόντων τους. Ενδεικτικά, η Σ3. δήλωσε : «χωρίς  

να θεωρηθεί  εγωιστικό,  νιώθω σαν το παλιό κρασί», ενώ ο Σ2.  είπε:  « εγώ είμαι  

‘’ψημένος’’ από μικρός στη δουλειά ∙ σε αυτή την ηλικία δεν είναι δυνατό να πω ότι  

κουράστηκα». Υπήρχαν όμως και 7 εκπαιδευτικοί (28%) που δήλωσαν ότι η ηλικία 

στέκεται εμπόδιο, όπως ο Σ1. που είπε : «Νιώθω μια κούραση, όντως, που οφείλεται  

στην ειδικότητά μου [σημ. ειδικότητα ΠΕΟ2].  Η ψυχολογική κούραση, όμως, λόγω 

των συνεχών αλλαγών και της γενικότερης κατάστασης είναι  περισσότερη». Η Σ14. 
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ανέφερε  «πως είναι πλέον αλήθεια ότι υπάρχει η σωματική κόπωση, μα περισσότερο  

δεδομένη είναι η ψυχολογική», ενώ η Σ21. απήντησε πως «αισθάνομαι μια κούραση.  

Μου  είναι  πλέον  δύσκολο  να  ανεβαίνω  δύο  ορόφους». Η  Σ19.  είπε  πως  «είναι  

φυσιολογικό  με  το πέρασμα των χρόνων να υπάρχει  κούραση.  Δεν  μπορώ να πάω 

κόντρα στο  χρόνο και  ήδη  αισθάνομαι  τις  αντοχές  μου  να  υποχωρούν».  Πάντως, 

κανείς  από τους εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι η ηλικία στέκεται εμπόδιο στην 

επιτέλεση των καθηκόντων τους δεν υποστήριξε πως ζήτησε ευνοϊκή μεταχείριση 

από το Διευθυντή ή το Σύλλογο Διδασκόντων της Σχολικής Μονάδας. Η Σ25. είπε 

χαρακτηριστικά  «Τα τελευταία δύο χρόνια νιώθω μια κούραση, κυρίως ψυχολογική,  

αλλά δεν το κοινοποίησα ποτέ στο Σύλλογο ή στο Διευθυντή. Δεν είμαι φυγόπονη». 

                                                         

                                                       Πίνακας 13. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 1β 

ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΟΠΩΣΗ

18

7

3

4

               Στο συγκεκριμένο ερώτημα ( ερώτημα 1.γ.) περιλαμβάνονται οι απαντήσεις 

που  εντάσσονται  στην  κατηγορία  2.  –  υποκατηγορία  2.1.  και  2.2.-  (Πίνακας11, 

σελίδα 83). Από τους 25 εκπαιδευτικούς οι 8 ( 32%) δήλωσαν  πως αισθάνθηκαν μια 

ιδιότυπη  συμπεριφορά  στον  εργασιακό  τους  περίγυρο  λόγω ηλικίας.  Η Σ10.  είπε 

ενδεικτικά :  «Πέρυσι, μία νεαρή συνάδελφος μου είπε ότι,  αφού έγινα γιαγιά,  καλό  

είναι να παραιτηθώ, για να ανοίξουν θέσεις για τους νεότερους συναδέλφους. Πίστεψα  

για μια στιγμή ότι είμαι μια από τις αιτίες της ανεργίας ∙ και να σκεφτείς ότι έχω παιδιά  

στην ηλικία της συναδέλφου, και μάλιστα άνεργα…». Ο Σ11. απήντησε, επίσης, πως 

«δε μου το λένε διά ζώσης. Αλλά το αντιλαμβάνομαι από την εν γένει συμπεριφορά  

τους. Ίσως αυτό να είναι και χειρότερο, δηλαδή αυτή η λανθάνουσα συμπεριφορά».  Ο 

Σ12.  δήλωσε πως  « μπροστά μου  δεν έχω αντιληφθεί  τίποτε.  Όμως,  υπέπεσε  στην 

αντίληψή η φράση ΄΄ΚΑΠΗ΄΄  και το βλέμμα τους ήταν στραμμένο σε μένα». Αντίθετα, 
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οι  17  (68%)  δεν  αντιλήφθηκαν  κάποια  ιδιότυπη  συμπεριφορά.  Μάλιστα,  οι 

περισσότεροι  δήλωσαν  πως  αισθάνονται  ένα  σεβασμό  από  τους  νεότερους 

συναδέλφους,  όπως η Σ4 που είπε  χαρακτηριστικά,  «στο Σχολείο  μου αισθάνομαι  

καλύτερα από το σπίτι  μου. Οι νεότεροι με σέβονται ειλικρινά και μάλιστα κάποιες  

συναδέλφισσες μου εμπιστεύονται και προσωπικά τους θέματα». Ο Σ17. είπε πως «δεν 

έχω καταλάβει  μια ιδιαίτερη συμπεριφορά λόγω ηλικίας.  Απεναντίας,  αναγνωρίζω 

έναν  ανυστερόβουλο  σεβασμό  από  τους  νεότερους  συναδέλφους». Αξιοσημείωτο 

είναι πως και στις 25 συνεντεύξεις  η ύπαρξη ή όχι ιδιότυπης συμπεριφοράς λόγω 

ηλικίας  περιορίστηκε  από  τους  συνεντευξιαζομένους  μόνο  στις  σχέσεις  με 

συναδέλφους και όχι στην καθημερινή επαφή με τους μαθητές τους.

  

                                                          

                                                           Πίνακας 14. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 1γ 

ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ/ΔΕΝ 

ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΚΑ

ΝΑΙ/ ΙΣΩΣ
ΚΑΠΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΕΡΓΙΑ

17

                                 8
2
2
3

                                                                                           

           Στο  τελευταίο  ερώτημα  του  πρώτου  ερευνητικού  ερωτήματος 

περιλαμβάνονται  οι απαντήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία 1. – υποκατηγορία 

1.2.-(Πίνακας11,σελίδα 83).  Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην 

έρευνα (Ερώτημα 1δ) θεωρούν πως η επαγγελματική τους πορεία θα αντιμετωπίσει 

προβλήματα τα εναπομείναντα χρόνια της σταδιοδρομίας τους. Μόνο 5 (20%), από 

τους οποίους οι τρεις είναι με αυξημένα προσόντα, δήλωσαν με βεβαιότητα  πως το 

εργασιακό τους μέλλον είναι ευοίωνο και δε νομίζουν πως θα ενσκήψουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες. Η  Σ20. δήλωσε  «για τα 4 χρόνια που υπολείπονται ακόμα πριν από τη  

συνταξιοδότησή  μου  πιστεύω πως  τα  τυπικά  αλλά και  πρακτικά  μου  προσόντα  ως 

καθηγήτριας με γεμίζουν δύναμη και εμπιστοσύνη. Δε με αγχώνει το αύριο ∙ νιώθω  

αρκετά  εξοικειωμένη  με  τις  αλλαγές». Αντίθετα,  οι  υπόλοιποι  συμμετέχοντες 

διατύπωσαν  την  αγωνία  και  την  αβεβαιότητα  για  τις  μελλοντικές  εξελίξεις  στη 
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σταδιοδρομία τους. Οι απαντήσεις τους έχουν ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου, όπως 

θα  καταδειχθεί  και  στον  πίνακα  αναφορών,  με  κυριότερες  επισημάνσεις  την 

εργασιακή ανασφάλεια-εφεδρεία, την έλλειψη κατάρτισης στη χρήση – αξιοποίηση 

των ηλεκτρονικών  υπολογιστών και  τις  συνεχείς  αλλαγές  στο σχολείο.  Απάντησε 

χαρακτηριστικά ο Σ1.  «Φοβάμαι μήπως έχω την τύχη του γερασμένου αλόγου λόγω 

εργασιακής  εφεδρείας.  Δε  νομίζω  ότι  θα  μπορέσω  να  ανταποκριθώ  στο  ψηφιακό 

σχολείο,  γιατί  οι  γνώσεις  μου  σχετικά  με  του  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  είναι  σε  

νηπιακό στάδιο». Η Σ8. είπε «Είναι  λογικό να αισθάνομαι άγχος, καθώς καθημερινά  

ακούμε  για  εργασιακή  εφεδρεία,  που  σχετίζεται  ασφαλώς  με  τη  δική  μου  ηλικιακή  

ομάδα. Επίσης, το μέλλον των ξενόγλωσσων μαθημάτων είναι αβέβαιο, κάτι που έχει  

άμεσες συνέπειες στο εργασιακό μου μέλλον. Πιστεύω , και μακάρι να μη βγω αληθινή,  

ότι οι πρώτοι εκπαιδευτικοί που θα μπουν στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας θα  

είναι  οι  ειδικότητες των ξένων γλωσσών, και ειδικότερα όσοι έχουν αρκετά χρόνια  

υπηρεσίας». Η  Σ14.,  αντανακλώντας  και  τη  διάχυτη  απαισιοδοξία  της  ελληνικής 

κοινωνίας, είπε  « Δεν μπορώ να προδιαγράψω το εργασιακό μου μέλλον, γιατί στην 

Ελλάδα  του  2012  δεν  μπορεί  να  γίνονται  προβλέψεις  ή  εκτιμήσεις.  Πάντως,  είμαι  

απαισιόδοξη». Χαρακτηριστική είναι και η απάντηση του Σ16.:  «Θεωρώ ότι κανείς  

εργαζόμενος δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής για το εργασιακό του μέλλον. Πόσο  

μάλλον, όταν η ειδικότητά μου γνωρίζει μείωση διδακτικών ωρών και εκδιώκεται από  

το σχολείο, ενώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου εξοικειωμένος με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, κάτι που θα είναι πολύ χρήσιμο για το μέλλον».

                                                        

                                                    

                                                      

                                                       

 

                                                         Πίνακας 15. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 1δ 
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ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΕΦΕΔΡΕΙΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
( ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)

ΑΓΧΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ

5

8

10

5

                                 3

                                 3

                                 
 

                                                                    

5.2. Απαντήσεις στο ερευνητικό ερώτημα 2.

          

         Ερευνητικό ερώτημα ΙΙ :  Ποιες είναι οι απόψεις τους για τη σημασία των 

υπηρεσιών ΣΥΕΠ για τη δική τους επαγγελματική και ηλικιακή ομάδα ;

          Στο ερώτημα 2.α. περιλαμβάνονται  οι απαντήσεις που εντάσσονται στην 

κατηγορία  3.  –  υποκατηγορία  3.1.-(Πίνακας11,σελίδα81).  Οι  απαντήσεις  των 

εκπαιδευτικών στην πλειονότητά τους (Ερώτηση 2α) συνδέουν τη Συμβουλευτική και 

τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό με θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα.  Μόνο  τέσσερις  συνεντευξιαζόμενοι  (το  16%)  συνέδεσαν  τις 

συγκεκριμένες  υπηρεσίες  με  τους  ενήλικες  ∙   ο  Σ1.  είπε:  «μου θυμίζει  τις  σχολές  

γονέων που οργανώσαμε στο Σχολείο μας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα υπήρχε και  

μια ενότητα με τίτλο ‘’Συμβουλευτική”». Ακόμα και όσοι από τους εκπαιδευτικούς 

ασχολήθηκαν  με  το  μάθημα  ΣΕΠ  ταυτίζουν  τους  συγκεκριμένους  φορείς  με 

μαθησιακές διαδικασίες στα πλαίσια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Σ16. είπε: 

«η Συμβουλευτική είναι  γενικότερη έννοια από τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό  

και σχετίζεται με θεσμούς, όπως το ΚΕΣΥΠ , το ΓΡΑΣΕΠ και το μάθημα του ΣΕΠ που  

γινόταν σε κάποιες τάξεις». Στο ίδιο πλαίσιο περιεχομένου και η Σ10. απήντησε  «η 

Συμβουλευτική  και  ο  Επαγγελματικός  Προσανατολισμός  με  παραπέμπει  σε  

παρεμβάσεις  εξωσχολικές  για  τα  παιδιά.  Ενδεικτικά  αναφέρω  το  Σ.Ε.Π.  και  το  

ΚΕ.ΣΥ.Π.,  ενώ  νομίζω  πως  οι  παρεμβάσεις  αυτές  δε  σχετίζονται  μόνο  με  τις  

επαγγελματικές διεξόδους, αλλά και με ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών». Επίσης, 
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η Σ19. απήντησε : «Τη Συμβουλευτική τη γνωρίζω από το μάθημα του Σ.Ε.Π. και από 

τις  επισκέψεις  ειδικών  που  παρείχαν  συμβουλές  στα  παιδιά.  Νομίζω  πως  η  

Συμβουλευτική  είναι  πιο  ευρεία  έννοια  από  τον  Επαγγελματικό  Προσανατολισμό.  

Συμβουλευτική πρόσφερε και το ΚΕ.ΣΥ.Π., είτε με επισκέψεις στα Σχολεία είτε στις  

εγκαταστάσεις  του». Υπήρχαν  και  τρεις  που  απήντησαν  πως  η  έννοια  της 

Συμβουλευτικής τους είναι εντελώς άγνωστη και ρώτησαν διευκρινιστικά τι σχέση 

μπορεί να έχει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ενδεικτικά, η Σ25. είπε  «Η 

Συμβουλευτική έχει σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό; Νομίζω πως είναι  

απλώς η παροχή συμβουλών, κυρίως από τους γονείς. Πάντως ως μεμονωμένο όρο δεν  

τον γνωρίζω ».   

                                                          

                                                         Πίνακας 16. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 2α 

            Στο   δεύτερο  ερώτημα  του  δεύτερου  ερευνητικού  ερωτήματος 

περιλαμβάνονται  οι απαντήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία 3. – υποκατηγορία 

3.2.-(Πίνακας11,σελίδα83).  Οι  συμμετέχοντες  εκπαιδευτικοί  στην  έρευνα,  στην 

πλειονότητά  τους,  χαρακτήρισαν  την  υποθετική  πρωτοβουλία  της  Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης  για  θεσμοθέτηση  φορέα  παροχής  υπηρεσιών  Συμβουλευτικής  και 

Προσανατολισμού θετική (Ερώτηση 2β). Λίγοι (4 υποκείμενα της έρευνας ή το 16%) 

διατύπωσαν την άποψη πως δε θα βοηθήσει αυτή η πρωτοβουλία ∙ ο Σ9. απήντησε 

χαρακτηριστικά  πως  «μας έχουν υποβαθμίσει μισθολογικά, καθώς κόβουν διαρκώς 

κάθε μήνα. Είναι δυνατόν να σχεδιάσουν κάτι που θα ωφελήσει τους εκπαιδευτικούς,  

και  μάλιστα  αυτούς  που  βρίσκονται  σε  σχετικά  μεγάλη  ηλικία;».  Περισσότεροι 

χαρακτήρισαν αυτήν την πρωτοβουλία ως περίεργη (7 υποκείμενα ή το 28%), ενώ 

διαφάνηκε  πως  ζητούμενο  είναι  και  οι  διευκρινίσεις  για  το  περιεχόμενο  των 

υποστηρικτικών αυτών δομών. Χαρακτηριστικά, η Σ10. είπε «ακούγεται θετικό, αρκεί  

να ήταν ξεκαθαρισμένο και οριοθετημένο το πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών» και  η Σ8. 

απήντησε πως  «ακούγεται ενδιαφέρον, αλλά άμα δεν ξέρω τι ακριβώς θα προσφέρει  

ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΓΡΑΣΕΠ

ΚΕΣΥΠ

ΣΕΠ

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΤΙΠΟΤΕ/ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ

6

13

18

4

4

3

3
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αυτή  η  υπηρεσία  δεν  μπορώ  να  εκφέρω γνώμη  με  βεβαιότητα». Επιπλέον,  ο  Σ11. 

απήντησε, «δε νομίζω πως θα βοηθήσει, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον πλέον για εμάς  

που  βρισκόμαστε  στη  δύση  της  καριέρας  μας.  Δε  θα  πήγαινα,  γιατί  είμαι  

επιφυλακτικός»  Η πλειονότητα των ερωτώμενων δήλωσε πως θα έκανε χρήση αυτών 

των υπηρεσιών ( 12 υποκείμενα ή το 48% ), όπως η Σ23 που δήλωσε ότι  « είναι  

πρωτοποριακή και θετική κίνηση. Σίγουρα, θα έκανα χρήση αυτών των υπηρεσιών».

 

                                                           

                                                       Πίνακας 17. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 2β 

ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΔΕ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ

ΘΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΝΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΣΩΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

4

10

6

7

6

5

7

12

6

         Στο   ερώτημα 2.γ. περιλαμβάνονται  οι απαντήσεις που εντάσσονται στην 

κατηγορία  3.  –  υποκατηγορία 3.2.-(Πίνακας11,σελίδα81).   Ενδιαφέρον προκαλούν 

και οι τοποθετήσεις των ερωτώμενων εκπαιδευτικών για το αν η θεσμοθέτηση ενός 

φορέα  Συμβουλευτικής  και  Προσανατολισμού  για  εκπαιδευτικούς  άνω  των  50 

χρόνων, στη δεδομένη οικονομικοκοινωνική συγκυρία, είναι πλεονασμός ( Ερώτηση 

2γ). Οι  περισσότεροι, 16 υποκείμενα ή το 64%, δεν το χαρακτήρισαν ως πλεονασμό ∙ 

ο Σ1. απήντησε χαρακτηριστικά πως  «είναι  ανάγκη και δεν είναι πλεονασμός, όπως 

ίσως αρχικά ακούγεται. Βέβαια η άποψή μου αυτή στηρίζεται σε προσωπικά βιώματα». 

Συμπληρωματικά, ο Σ16. είπε,  «φυσικά και δεν είναι πλεονασμός. Γνωρίζω πολλούς  

συναδέλφους  στην  ηλικία  μου  που  επιζητούν  ενημέρωση  και  υποστήριξη  και  δεν  

μπορούν  να  τη  βρουν».  Αντίθετα,  η  Σ14.  είπε  πως  «Είναι  πλεονασμός  απολύτως.  

Προτεραιότητα έχει η επανάκτηση της αξιοπρέπειας του εκπαιδευτικού, που βιώνει την  
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οικονομική  εξαθλίωση  και  την  κοινωνική  κατακραυγή».  Η  έννοια  «πλεονασμός» 

βασίζεται  είτε  σε  οικονομικούς  λόγους  είτε  στην προτεραιότητα  άλλων αναγκών. 

Ενδεικτικά, ο Σ22. είπε  «ειδικότερα φέτος το χειμώνα, με την ελλιπή θέρμανση στο  

σχολείο, αν πεις σε κάποιον για ίδρυση τέτοιου φορέα, θα σε κοιτάξει περίεργα Για  

οικονομικούς λόγους, η πρωτοβουλία αυτή είναι πλεονασμός». Επιπλέον, η Σ19. είπε 

πως  «αν  το  δεις  στενά  οικονομικά,  όντως  είναι  πλεονασμός.  Σκέψου  ότι  έκλεισαν 

σχολεία, μειώθηκαν οι διορισμοί και κόπηκαν πολλές λειτουργικές δαπάνες. Αν όμως 

είναι οργανωμένο το πλάνο αυτό , θα είναι μια αξιοπρόσεκτη κίνηση».

                                                          

                                                           Πίνακας 18. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 2γ 

ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ

9

16

7

4

3

8

                                                                                          

5.3. Απαντήσεις στο ερευνητικό ερώτημα 3.

         

         Ερευνητικό ερώτημα ΙΙΙ : Ποιες συγκεκριμένες ανάγκες οι εκπαιδευτικοί άνω 

των 50  για συμβουλευτική υποστήριξη εντοπίζουν.

           Στο  πρώτο  ερώτημα  του  τελευταίου  ερευνητικού  ερωτήματος 

περιλαμβάνονται  οι απαντήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία 1. – υποκατηγορία 

1.2.-(Πίνακας11,σελίδα83).  Οι  εκπαιδευτικοί  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα 

απήντησαν  ως  θέματα  που  τους  απασχολούν  στις  συζητήσεις  με  συνομίληκους 

συναδέλφους  τους  κυρίως  τα  ζητήματα  που  σχετίζονται  με  την  επικείμενη 

συνταξιοδότηση, την εργασιακή ανασφάλεια και τις σχέσεις τους με την τεχνολογική 
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έκρηξη στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η Σ10. ισχυρίζεται :  «Δεν ξέρω τι να  

κάνω σχετικά με την επικείμενη συνταξιοδότησή μου.  Να παραιτηθώ ή όχι; Και αν 

παραμείνω στην υπηρεσία,  θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις νέες απαιτήσεις;  Όλα 

αυτά τα ερωτήματα δεν είναι μόνο δικά μου, αλλά κοινά, καθώς τα συζητάμε με τους  

συναδέλφους στα διαλείμματα». Επίσης, ο Σ9. απήντησε πως «Τώρα που ετοιμάζω τα 

δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση διαπίστωσα ότι και η αρμόδιος υπάλληλος στη 

Διεύθυνση δεν μπορούσε να με κατατοπίσει. Άσε που υπάρχουν συνεχείς αλλαγές». Η 

Σ7. απήντησε πως «τα κυρίαρχα θέματα στις συζητήσεις μας είναι το συνταξιοδοτικό, η  

εργασιακή ανασφάλεια και οι σχέσεις με τα παιδιά. Πάντως, δε γνωρίζω αν υπάρχουν  

επίσημοι,  κρατικοί  φορείς  που  μπορούν  να  με  βοηθήσουν  στα  θέματα  που  

προανέφερα». Χαρακτηριστικό  είναι  πως  μόνο  τρεις  απήντησαν  πως  γνωρίζουν 

φορείς από τους οποίους προσδοκούν υπεύθυνες απαντήσεις ∙ και οι τρεις απαντήσεις 

για τον αρμόδιο φορέα δε συγκλίνουν σε κρατικό φορέα, αλλά στο συνδικαλιστικό 

όργανο των εκπαιδευτικών,  την  Ομοσπονδία  Λειτουργών  Μέσης  Εκπαίδευσης.  Η 

Σ25. είπε πως «Τα ζητήματα που μας απασχολούν είναι κυρίως τα συνταξιοδοτικά και  

η  ανασφάλεια  που  υπάρχει  για  το  αν  μπορούμε  να  ανταποκριθούμε  στη  νέα  

εκπαιδευτική  πραγματικότητα.  Ως  φορέα  που  μπορεί  να  με  βοηθήσει  θεωρώ  το 

συνδικαλιστικό  μας  όργανο,  την  Ο.Λ.Μ.Ε.  Δε  γνωρίζω  αν  υπάρχει  άλλος  

θεσμοθετημένος φορέας από το κράτος ή, αν υπάρχει, δε μου είναι γνωστός και δεν το  

έχω ακούσει και στις συζητήσεις με τους συναδέλφους».
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                                                        Πίνακας 19. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 3α

ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑ/ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΜΕΝΤΟΡΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΦΟΡΕΙΣ

ΟΛΜΕ

ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΦΟΡΕΙΣ

18

12

10

4

3

3

22

        

             Στο   ερώτημα 3.β. ενσωματώνονται  οι απαντήσεις που εντάσσονται στην 

κατηγορία  3.  –  υποκατηγορία  3.3.-  (Πίνακας11,σελίδα83).   Μόνο  τέσσερις  δεν 

απήντησαν (16%), ενώ υπήρχε μια ποικιλία στις τοποθετήσεις των υπολοίπων. Ο Σ9. 

απήντησε  «πως  δεν  έχω  να  αναφέρω  κάποιο  συγκεκριμένο  λόγο.  Μάλλον  δε  θα 

πήγαινα και  καλύτερα να προχωρήσουμε παρακάτω». Υπάρχει  μια συνάφεια στους 

προβληματισμούς που ανέφεραν στην προηγούμενη ερώτηση με τους λόγους που θα 

τους  ωθούσαν  στην  αναζήτηση  φορέων  παροχής  Συμβουλευτικής  και 

Προσανατολισμού. Έτσι, όπως θα φανεί και στον πίνακα αναφορών, οι περισσότεροι 

αναφέρθηκαν σε συνταξιοδοτικά θέματα, σε ζητήματα εκπαιδευτικής επάρκειας και 

εργασιακής  ασφάλειας.  Υπήρχαν,  όμως,  και  άλλες  απαντήσεις,  όπως  της  Σ3.  : 

«Φυσικά,  θα πήγαινα  σε τέτοιους φορείς  για  ενημέρωση σχετικά με την επικείμενη  

συνταξιοδότησή μου. Όμως θα αναζητούσα, το αν θα με κάλυπταν είναι άλλο θέμα, και  

βοήθεια,  για να αξιοποιήσω το χρόνο μου σε εθελοντικές κινήσεις,  και ψυχολογική  

υποστήριξη για κάποιες σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρω». Ο Σ13. είπε πως 

« θα πήγαινα κυρίως για προσυνταξιοδοτική ενημέρωση, που πραγματικά την αναζητώ,  

και  για  ενημέρωση σχετικά με  τη  σύγχρονη εκπαιδευτική  πραγματικότητα,  ώστε  να  

προσαρμοστώ ευκολότερα».  Επιπλέον, η Σ19. απήντησε «θα πήγαινα κυρίως, για να  

ενημερωθώ για την επικείμενη συνταξιοδότησή μου και για να γνωρίσω καλύτερα το 

νέο ψηφιακό σχολείο. Το ακούω συνέχεια και μου φαντάζει σαν μια μεγάλη αλλαγή  

στην οποία φοβάμαι  ότι δε θα μπορέσω να  ανταποκριθώ».  

                                                          

                                                      Πίνακας 20. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 3β 
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ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΔΕ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΑ

9

4

8

9

3

1

4
  

               Στο   ερώτημα 3.γ. ενσωματώνονται  οι απαντήσεις που εντάσσονται στην 

κατηγορία 3. – υποκατηγορία 3.4.-(Πίνακας11,σελίδα83).  Στη συγκεκριμένη ερώτηση 

(Ερώτηση3γ) οι συμμετέχοντες κατέδειξαν συναφείς λόγους με αυτούς που απήντησαν 

στην  προηγούμενη  ερώτηση  ως  προσωπικούς.  Μάλιστα,  ο  Σ2.  απήντησε 

χαρακτηριστικά πως «νομίζω πως η απάντηση μου στο προηγούμενο ερώτημα καλύπτει  

και αυτήν την ερώτηση». Ακόμα και αυτοί που δε θα προσέτρεχαν σε ανάλογο φορέα 

τοποθετήθηκαν ∙ κυριότερες αναφορές είναι πάλι το συνταξιοδοτικά,  η ψυχολογική 

υποστήριξη  και  τα  εκπαιδευτικά  θέματα.  H Σ25.  ανέφερε:  «Φαντάζομαι  πως  θα 

παρέχουν  προσυνταξιοδοτική  ενημέρωση  αυτοί  οι  φορείς,  όπως  και  ψυχολογική 

υποστήριξη που είναι αναγκαία,  όταν έχεις  να αντιμετωπίσεις  τόσο πολλά εργασιακά 

προβλήματα». Ο Σ18. είπε πως «για το νέο σχολείο και για τη θέση του εκπαιδευτικού σε 

αυτό. Επίσης, ψυχολογική υποστήριξη, τόσο για να αντεπεξέρχεται ο εκπαιδευτικός στις  

δικές του δυσκολίες όσο και για να ανταποκρίνεται στη συμπεριφορά των μαθητών».  

Χαρακτηριστικά η Σ4. απήντησε πως «θα ήθελα υπηρεσίες  που να μην έχουν μόνο 

συμβουλές  για  το  επάγγελμά  μου.  Θα  ήθελα,  δηλαδή  συζήτηση  και  ψυχολογική 

υποστήριξη». Ο Σ15. απήντησε επίσης πως « Οι υπηρεσίες που θα προσέφεραν αυτοί οι  

φορείς θα ήταν καλύτερο να σχετίζονταν με την προετοιμασία μας για το νέο σχολείο και  

με ψυχολογική υποστήριξη, ώστε να νιώθουμε ικανοί και να πιστέψουμε ότι μπορούμε  

να προσφέρουμε στην εκπαίδευση».
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                                                           Πίνακας 21. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 3γ 

ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

14

4

                                 7

12

4

                                 6

  

                      Στο  τελευταίο  ερώτημα του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος 

ενσωματώνονται οι απαντήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία 3. – υποκατηγορία 

3.5.-(Πίνακας11,σελίδα83).  Στην  τελευταία  ερώτηση  αυτού  του  ερευνητικού 

ερωτήματος, οι τοποθετήσεις των  ερωτώμενων εκπαιδευτικών είχαν μια προτίμηση 

προς την ομαδική συμβουλευτική παρέμβαση. Οι περισσότεροι (14 υποκείμενα ή 56%) 

προτιμούν μια ομαδική υποστηρικτική παρέμβαση με συνομιλήκους τους, θεωρώντας 

ότι τα οφέλη θα είναι περισσότερα. Η Σ25. είπε: « Αφού τα συζητάμε μεταξύ μας, γιατί  

να μην τα συζητήσουμε παρουσία κάποιου ειδικού; Θα ωφεληθούμε όλοι μας». Την ίδια 

άποψη εξέφρασε και η Σ7. λέγοντας πως  «προτιμώ την ομαδική παρέμβαση, ακόμα και  

αν οι συνάδελφοι είναι άγνωστοι. Εξάλλου, τα κοινά σημεία που μας συνδέουν είναι  

πολλά και  δε  χρειάζονται  αναστολές  και  ντροπές». Αντίθετα,  η  Σ24.  εξέφρασε  την 

άποψη πως «κάποια στοιχεία έχουν σχέση με προσωπικά δεδομένα, γι’ αυτό η ατομική  

προσέγγιση  είναι  καλύτερη».  Την  ίδια  άποψη  εξέφρασε  και  ο  Σ11.  λέγοντας  πως 

«προτιμώ  την  ατομική  προσέγγιση.  Είμαστε  μικρή  κοινωνία  και  δε  θέλω  να  γίνω  

αντικείμενο κοινωνικών σχολίων». Η Σ4. απήντησε πως «εξαρτάται από τη σύνθεση της  

ομάδας.  Αν  οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι  είναι  γνωστοί,  δεν  έχω  κανένα  πρόβλημα». 

Αντίθετα, ο Σ12. ανέφερε πως «δεν υπάρχει καμιά προτίμηση. Αρκεί η παρέμβαση να  

είναι αποτελεσματική και να απαντά στα προβλήματά μας»
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                                                 Πίνακας 22. Πεδία αναφορών για την ερώτηση 3δ

                                                        

  

ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΟΜΑΔΙΚΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ

ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ

14

6

2

3
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

6.1. Συμπεράσματα

          Η έρευνα κατέγραψε τις ανάγκες για Συμβουλευτική και Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. Σερρών 

ηλικίας άνω των 50. Το υλικό που συγκεντρώθηκε από τις συνεντεύξεις είναι πλούσιο 

και τα συμπεράσματα  που προκύπτουν θα καταγραφούν σε αυτήν την ενότητα. Στο 

συγκεκριμένο  κεφάλαιο  σχολιάζονται  τα  αποτελέσματα  που  ανέκυψαν  και 

καταγράφονται πιθανές ερμηνείες γι’ αυτά.  

       Ειδικότερα,  τα  25  υποκείμενα  της  έρευνας  στις  συνεντεύξεις-συζητήσεις 

απήντησαν πως, στην πλειονότητά τους και σε ποσοστό 64%, αισθάνονται μια ηθική 

ικανοποίηση από την εργασία τους, που την αντιλαμβάνονται στην ανταπόκριση που 

νιώθουν  από  τους  μαθητές  τους,  τωρινούς  και  παλαιούς,  και  από  το  αίσθημα 

πληρότητας. Παράλληλα, οι περισσότεροι απέφυγαν να αναφερθούν στις οικονομικές 

απολαβές, ενώ όσοι προέβησαν χρησιμοποίησαν εκφράσεις οργής για το οικονομικό 

καθεστώς που διέπει τις εργασιακές τους σχέσεις, κάνοντας και επισημάνσεις  που 

σχετίζονται με τις οικονομικοκοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Οι απαντήσεις αυτές 

για τις οικονομικές απολαβές συνάδουν και με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν για 

τους  μισθούς  των  εκπαιδευτικών  το  2008,  πριν  αρχίσουν  ακόμη  οι  οριζόντιες 

περικοπές των μισθών, όπου καταδεικνύεται ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αμείβονται 
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υποδεέστερα σε σχέση με το μέσο όρο των κρατών, ευρωπαϊκών και μη, μελών του 

Ο.Ο.Σ.Α.  (OECD,2011).  Άξιο αναφοράς αποτελεί  και  η διάθεση (αυτο)κριτικής  7 

υποκειμένων  που δήλωσαν ότι  δεν  μπορούν να αισθάνονται  ικανοποίηση,  γιατί  η 

ελληνική κοινωνία του 21ου αιώνα, που συναποτελείται και από πρώην μαθητές τους, 

έχει  απολέσει  τα  βασικά  ανθρωποκεντρικά  της  χαρακτηριστικά.  Μια  ακόμη 

διαπίστωση που εξάγεται είναι ότι κανένα υποκείμενο δε συσχέτισε την ικανοποίηση 

που  νιώθει  με  το  εργασιακό  του  περιβάλλον  και  με  τις  σχέσεις  του  με   τους 

συναδέλφους  του.  Από  την  καταγραφή  των  παραπάνω  συμπερασμάτων 

επιβεβαιώνεται η  εθιμική διαπίστωση της ελληνικής κοινωνίας για το ήθος και την 

προσφορά των εκπαιδευτικών, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η συμφωνία σχετικά με τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων εργαζομένων,  όπως εμφανίζονται  στην 

έρευνα  των Remr και Kotνkovα (CEDEFOP,2010, σελ183).

       Παράλληλα, τα υποκείμενα της παρούσας έρευνας, στην πλειονότητά τους, 18 

στους 25 ή το 72%, δε θεωρούν την ηλικία  ως ανασχετικό παράγοντα στην επιτέλεση 

των  καθηκόντων  τους,  ενώ  οι  υπόλοιποι  κατανέμουν  την  όποια  κόπωση,  σε 

σωματικούς  και  ψυχολογικούς  παράγοντες.  Ιδιαίτερη  προσοχή  αξίζουν  και  οι 

απαντήσεις που έδωσαν για την πιθανολογούμενη ιδιαίτερη συμπεριφορά που βίωσαν 

από τους συναδέλφους τους ∙ οι περισσότεροι, 17 στους 25 ή 68%, δεν αντιλήφθηκαν 

κάποιας μορφής διακριτική συμπεριφορά λόγω ηλικίας από τους συναδέλφους τους, 

ενώ  οι  υπόλοιποι  που  επισήμαναν  αντίστοιχη  συμπεριφορά  την  απέδωσαν 

περισσότερο  σε  ζητήματα  επαγγελματικής  εξέλιξης  και  λιγότερο  σε  θέματα 

επάρκειάς  τους.  Συμπερασματικά,  τα  υποκείμενα  της  παρούσης  έρευνας  δεν 

κατέδειξαν, στην πλειονότητά τους, φαινόμενα ηλικιακού ρατσισμού (  ageism), σε 

αντίθεση με αντίστοιχες έρευνες που έγιναν στο εξωτερικό,  όπου τα ποσοστό των 

ηλικιωμένων που βίωσαν αντίστοιχες συμπεριφορές είναι ιδιαίτερα υψηλό (Chou & 

Choi 2011). Ενδιαφέρον προκαλεί ότι στην παρούσα έρευνα δεν επιβεβαιώθηκαν τα 

συμπεράσματα των  Dunkan &  Loretto (2004),  που υποστήριξαν πως οι  ηλικιακές 

ομάδες  των 16-24 και  οι  άνω των 45 είναι  τα πιο πιθανά θύματα του ηλικιακού 

ρατσισμού (ageism) . Ως δικαιολογία για την παραπάνω  αναντιστοιχία  μπορούμε να 

υποθέσουμε  ότι  στην  παρούσα  έρευνα  τα  υποκείμενα  ρωτήθηκαν  μόνο  για  τη 

συμπεριφορά των συναδέλφων τους και όχι των μαθητών ή των γονέων (Ερώτηση 

1γ)  ∙  επίσης,  δεν  τεκμηριώθηκε  στην  παρούσα  ερευνητική  προσπάθεια,  όπως 

ανέδειξαν  οι  Chou &  Choi (2011)  στην  αντίστοιχη  έρευνά  τους,  ότι  τα  θύματα 

ηλικιακών διακρίσεων είναι κυρίως άνδρες, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, με μεσαίο 
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επίπεδο απολαβών και  διευρυμένο ωράριο εργασίας, χαρακτηριστικά που συντελούν 

καθοριστικά στην επαύξηση  του φαινομένου «ageism».

        Τέλος,  οι ερωτώμενοι  εκπαιδευτικοί  προδιέγραψαν το επαγγελματικό τους 

μέλλον  απαισιόδοξα.  Πιο  συγκεκριμένα,  μόνο  πέντε  υποκείμενα  (ή  το  20%) 

πιστεύουν ότι η επαγγελματική τους πορεία θα έχει ανοδική πορεία,  αποκαλύπτοντας 

ταυτόχρονα  και  εμπιστοσύνη  στις  ικανότητές  τους,  ενώ  οι  υπόλοιποι  εξέφρασαν 

απόψεις  που εκτείνονται  από τον  προβληματισμό μέχρι  και  την  απογοήτευση.  Οι 

λόγοι που επικαλέστηκαν είναι κυρίως η εργασιακή ανασφάλεια και οι επικείμενες 

αλλαγές στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, με την είσοδο ενός πιο τεχνοκρατικού 

μοντέλου διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τις διαπιστώσεις του 

CEDEFOP (2010,σελ.276)  πως  οι  εργαζόμενοι  της  ηλικιακής  ομάδας  25-34 

συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα σε διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τους 

συναδέλφους  τους ηλικίας  55-64.  Επίσης,  σύμφωνα με την έρευνα των Remr και 

Kotνkovα  (CEDEFOP,2010,σελ.183),  ως  αδύνατο  στοιχείο  των   εργαζομένων 

μεγαλύτερης ηλικίας είναι η διάθεσή τους για περαιτέρω εκπαίδευση, η προσαρμογή 

στις νέες εργασιακές συνθήκες (π.χ. μερική απασχόληση) και οι δεξιότητες στις νέες 

τεχνολογίες, πορίσματα  που συνάδουν με τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας.

        Συγκεφαλαιωτικά, από το πρώτο ερευνητικό ερώτημα συμπεράνουμε ότι τα 

υποκείμενα  της  παρούσας  έρευνας,  ενώ  αισθάνονται  ηθική  ικανοποίηση  από  την 

εργασία τους και δεν μπορούν να επισημάνουν κυρίαρχες συμπεριφοράς ηλικιακού 

ρατσισμού, περιγράφουν τη μελλοντική τους εργασιακή πορεία ως δύσκολη, κυρίως 

λόγω των επικείμενων εκπαιδευτικών και εργασιακών αλλαγών.

        Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα οι απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας 

αποκάλυψαν μια σύγχυση εννοιών και μια μονοδιάστατη απόδοση ερμηνειών. Πιο 

συγκεκριμένα,  οι  ερωτώμενοι  εκπαιδευτικοί  συνέδεσαν  τη  Συμβουλευτική,  τον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό με δραστηριότητες που σχετίζονται με τη σχολική 

πραγματικότητα (ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ) και με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών 

τους.  Αντίθετα,  μόνο  τέσσερις  (ή  το  16%)  συνέδεσαν  τις  υποστηρικτικές  αυτές 

δράσεις με τους ενήλικες και αυτό όχι, γιατί οι ίδιοι χρησιμοποίησαν αυτές τις δομές, 

αλλά από πληροφορίες  μέσω τρίτων.  Επομένως,  η εννοιολογική οροθέτηση και  ο 

αποσαφηνισμός των εννοιών  « Συμβουλευτική», «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας», 

«Επαγγελματικός  Προσανατολισμός»  στην  παρούσα  έρευνα  ήταν  δύσκολος, 

διαπίστωση που συμφωνεί και με τη φράση «ευρύ εννοιολογικό περιεχόμενο» της 

Σιδηροπούλου-Δημακάκου  (Nathan &  Hill,2006,σελ.14).  Η  αναφορά  των 
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υποκειμένων  της  έρευνας  και  στην  ψυχολογική  διάσταση  επιβεβαιώνει  τον 

πολυθεματικό  χαρακτήρα  της  Συμβουλευτικής  (Δημητρόπουλος,1999),  ενώ  το 

σύνολο των αναφορών καταδεικνύουν πως το περιεχόμενο των απαντήσεων τείνει να 

αποδώσει στη «Συμβουλευτική» υποβοηθητικό ρόλο. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί 

με την άποψη του Δημητρόπουλου (1999,σελ.23) πως η Συμβουλευτική εντάσσεται 

«στους θεσμούς επικούρησης του ανθρώπου». 

      Παρά την αποδεδειγμένη εννοιολογική σύγχυση και την απουσία ξεκάθαρης 

εικόνας για το σύνολο των υποστηρικτών παρεμβάσεων της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά 

τους,  χαρακτήρισαν  θετική  μια  παρόμοια  υποθετική  παρέμβαση  εκ  μέρους  της 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Η  απουσία  του  ακριβούς  εννοιολογικού 

προσδιορισμού καταφαίνεται και από τη συχνότητα ( Πίνακας 17) των αναφορών για 

την αναγκαιότητα προσδιορισμού του περιεχομένου αυτής της παρέμβασης και από 

την επίσης παρουσία αναφορών που χαρακτηρίζουν την κίνηση αυτή ως «περίεργη». 

Επίσης, ενδιαφέρον προκαλεί και η πρόθεση των υποκειμένων να συμμετάσχουν σε 

ανάλογα προγράμματα αυτών των υποστηρικτικών δομών, παρά την αδυναμία τους 

να  κατανοήσουν  πλήρως  το  θεωρητικό  υπόβαθρο  αυτών  των  παρεμβάσεων  ∙  η 

διαπίστωση αυτή συνάδει και με αντίστοιχα προγράμματα παρεμβάσεων που έγιναν 

σε ηλικιωμένους εργαζομένους στο εξωτερικό  ( D.F.E.S. σελ. 2003).

      Τέλος, οι απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας για το αν θα έκριναν την 

παροχή  υπηρεσιών  Συμβουλευτικής  Σταδιοδρομίας  και  Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού  σε  εκπαιδευτικούς  με  ηλικία  άνω  των  50  ως  πλεονασμό,  στη 

δεδομένη κοινωνικοοικονομική συγκυρία, έδειξαν πως η πλειονότητα (16 στους 25 ή 

64%)  δε  θα  χρησιμοποιούσε  ανάλογο  χαρακτηρισμό.  Οι  απαντήσεις  αυτές 

φανερώνουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την επαγγελματική τους εξέλιξη 

και επιβεβαιώνουν τον ορισμό  του Δημητρόπουλου (όπως αναφέρει ο Κασσωτάκης, 

2002, σελ.103)  για  την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου «ως την εξέλιξη της 

όψεως  εκείνης  της  προσωπικότητάς  του  που  σχετίζεται  με  αυτήν  η  οποία 

εκλαμβάνεται  ως  επαγγελματική  συμπεριφορά  γενικά  και  προσλαμβάνει 

διαθεματικές  διαστάσεις,  καθώς  σχετίζεται  με  την  Επαγγελματική  Ψυχολογία,  τη 

Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό». 

      Συγκεφαλαιωτικά,  οι  απαντήσεις  των υποκειμένων  στο  δεύτερο  ερευνητικό 

ερώτημα  επιβεβαιώνουν  τις  διαπιστώσεις  των  προγενέστερων  ερευνητών  για 

αδυναμία  κατανόησης  του  θεωρητικού  πλαισίου  της  Συμβουλευτικής  γενικότερα. 

Παρά τη διαπίστωση αυτή όμως, οι  περισσότεροι  θα ήθελαν να χρησιμοποιούσαν 
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ανάλογες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, κυρίως με κίνητρα την επαγγελματική τους 

πορεία ∙ άλλωστε, σύμφωνα με τη Villegas (2003,σελ.12) «επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία που ενσωματώνει τακτικές 

ευκαιρίες και εμπειρίες, σχεδιασμένες με συστηματικό τρόπο, για την ανάπτυξη και 

βελτίωση του επαγγέλματός τους». Επιπλέον, από τις συνεντεύξεις καταφάνηκε και η 

ανάγκη για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός κρατικού  φορέα παροχής υπηρεσιών 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε εκπαιδευτικούς ηλικίας 

άνω των 50, με σαφή όμως περιεχόμενο και εμβέλεια δράσης.

      Ο ερευνητής,  για να καταδείξει  ποιες  ανάγκες  συμβουλευτικής παρέμβασης 

αναφέρουν  τα  υποκείμενα  της  έρευνας,  προτίμησε  να  εντοπίσει  τα  θέματα  των 

συζητήσεων  των  εκπαιδευτικών  της  συγκεκριμένης  ηλικιακής  ομάδας  και  έτσι 

επαγωγικά να οδηγηθεί στην καταγραφή αυτών των αναγκών. Στις απαντήσεις τους 

οι  ερωτώμενοι  εκπαιδευτικοί,  στην  πλειονότητά  τους,  ανέφεραν  ως  θέματα  των 

συζητήσεων  για  τα  υπηρεσιακά  ζητήματα  την  επικείμενη  συνταξιοδότηση,  την 

εργασιακή  ανασφάλεια,  την  εκπαιδευτική  μεθοδολογία  και  τη  διαδικασία  του 

«μέντορα»,  επηρεασμένοι  προφανώς  από  τις  νεόκοπες  εξαγγελίες  του  αρμόδιου 

Υπουργείου ( Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,  2011). 

Ενδιαφέρον προκαλεί η απάντηση - ομολογία των 22 εκπαιδευτικών, ποσοστό 88%, 

πως  δε  γνωρίζουν  επίσημες  υπηρεσίες  και  φορείς  που  μπορούν  να  τους  δώσουν 

υπεύθυνες απαντήσεις για τους συγκεκριμένους προβληματισμούς τους. Επομένως, η 

απουσία ενημέρωσης για φορείς  συμβουλευτικών παρεμβάσεων στη συγκεκριμένη 

ηλικιακή ομάδα  είναι πασιφανής, σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από την 

ερώτηση 3α.

      Στη συνέχεια, ο ερωτώμενοι δήλωσαν τους προσωπικούς λόγους που θα τους 

ωθούσαν  στην  αναζήτηση  φορέων  Συμβουλευτικής  παρέμβασης.  Οι  λόγοι  που 

επικαλέσθησαν,  όσοι  θα  έκαναν  χρήση  αυτών  των  δομών,  περιλαμβάνουν  τα 

συνταξιοδοτικά θέματα, τις εργασιακές ανατροπές, τις αλλαγές και την προσαρμογή 

στη  νέα  εκπαιδευτική  πραγματικότητα,  την  ψυχολογική  υποστήριξη  και  την 

καθοδήγηση για συμβουλευτική δράση. Αξίζει  να επισημανθεί  πως οι προσωπικοί 

λόγοι που ανέφεραν τα υποκείμενα της έρευνας έχουν άμεση συσχέτιση με τα θέματα 

των  προσωπικών  τους  συζητήσεων,  όπως  τουλάχιστον  αποκαλύφθησαν  στην 

προηγούμενη  ερώτηση  (Ερώτηση  3α).  Παράλληλα,  και  στην  επόμενη  ερώτηση 

(Ερώτηση  3γ)  οι  ερωτώμενοι  απήντησαν  παρόμοια  με  την  ερώτηση  3β,  δηλαδή 

θεώρησαν  ως  υπηρεσίες  που  θα  μπορούσε  να  παράσχει  ένα  επίσημος  φορέας 

Συμβουλευτικής  και  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  την  πληροφόρηση  για 

επικείμενη συνταξιοδότηση, τις επερχόμενες εργασιακές ανατροπές, τις αλλαγές και 

την προσαρμογή στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα , την ψυχολογική υποστήριξη 

και  την  καθοδήγηση  για  συμβουλευτική  δράση.  Εντύπωση  προκάλεσαν  και  οι 
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αναφορές  στην  «προσυνταξιοδοτική  προετοιμασία»,  μια  κατάσταση  που  αποτελεί 

αντικείμενο ενδιαφέροντος για αρκετούς, με κοινό σημείο το χρονικό ορίζοντα αυτής 

της δράσης (Ogunbameru,2008). Ενδιαφέρον προκαλεί και η ασυνείδητη παραδοχή 

των ερωτώμενων για τον πολυθεματικό χαρακτήρα της Συμβουλευτικής παρέμβασης, 

διαπίστωση που συνάδει και με την άποψη του Δημητρόπουλου (1999).

        Τα υποκείμενα της έρευνας  θεώρησαν – 14 στους 25 ή 56%- ότι  σε μια 

ενδεχόμενη υποστηρικτική παρέμβαση φορέων Συμβουλευτικής θα προτιμούσαν την 

ομαδική δράση παρά την ατομική. Επομένως, θεωρούν ότι η συλλογική προσπάθεια, 

με  συνομίληκους  και  με  παρόμοια  ζητήματα  ενδιαφέροντος,  θα  ήταν  πιο 

αποτελεσματική  από μια εξατομικευμένη παρέμβαση. Η συγκεκριμένη διαπίστωση 

για παροχή συμβουλευτικής παρέμβασης κατά ομάδες σε ηλικιωμένους συμφωνεί και 

με  ανάλογα  προγράμματα  του  εξωτερικού  (D.F.E.S.,2003).  Δε  ρωτήθηκαν  τα 

υποκείμενα, αν θα προτιμούσαν και ο πάροχος αυτών των υπηρεσιών να ήταν  της 

ίδιας ηλικίας ( peer support), αν και στα πλαίσια της συζήτησης -  συνέντευξης τρεις 

εκπαιδευτικοί αυθόρμητα το επισήμαναν ως προτιμητέο.

       Συμπερασματικά,  τα  υποκείμενα  της  παρούσας  έρευνας  κατέταξαν  ως 

πρωτεύουσες  ανάγκες  –και  επίσης  ως  συγκεκριμένες  υπηρεσίες  των  αντίστοιχων 

φορέων- τα συνταξιοδοτικά, την εργασιακή κατάστασή τους, τη θέση τους στη νέα, 

τεχνοκρατούμενη, εκπαιδευτική πραγματικότητα και την ψυχολογική προετοιμασία 

τους για την επικείμενη καινούρια φάση της ζωής τους ∙ παράλληλα, εκδήλωσαν την 

προτίμησή  τους  για  ομαδική  παρέμβαση.  Ενδιαφέρον  προκαλεί  ότι,  ενώ  από  το 

σύνολο  των  συνεντεύξεων  και  την  επακόλουθη  ανάλυση  του  περιεχόμενου  δε 

διαφάνηκε  ένα  ευδιάκριτο  θεωρητικό  υπόβαθρο  των  εκπαιδευτικών,  οι  ίδιοι 

περιέγραψαν  ξεκάθαρα  τις  ανάγκες  τους,  αλλά  και  τις  αναμενόμενες  αντίστοιχες 

υπηρεσίες, για παροχή υποστηρικτών παρεμβάσεων σε θέματα Συμβουλευτικής. 

        

6.2. Συζήτηση- Προτάσεις

  

           Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας , τα υποκείμενα εκδήλωσαν έναν 

έντονο προβληματισμό για το επαγγελματικό τους μέλλον, διατύπωσαν με σαφήνεια 

τα  θέματα  -  προβληματισμούς  που  σχετίζονται  με  τον  εργασιακό τους  χώρο και, 
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μολονότι επέδειξαν άγνοια για θέματα Συμβουλευτικής και φορέων που προσφέρουν 

αντίστοιχες  παρεμβάσεις,  έδειξαν  τη  διάθεση  να  χρησιμοποιήσουν  ανάλογες 

υπηρεσίες  ∙  επιπλέον,  από  την  αξιολόγηση  των  πορισμάτων  της  έρευνας,  τα 

υποκείμενα  δεν  ανέφεραν να βίωσαν αξιόλογες συμπεριφορές ηλικιακού ρατσισμού, 

«ageism».  Παράλληλα,  σύμφωνα  με  την  έρευνα,  επισημάνθηκε  και  η  απουσία 

υποστηρικτικών  παρεμβάσεων  Συμβουλευτικής  και  Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και σε 

ολόκληρο τον κλάδο.  Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσαν να κατατεθούν  οι εξής 

προτάσεις:

Α.  Να  εξετασθεί  η  σύσταση  ενός  επίσημου  φορέα  Συμβουλευτικής  και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είτε στα πλαίσια των κατά τόπους Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης είτε σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, που θα έχει 

ως αντικείμενο και την παροχή υπηρεσιών σε  εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης ηλικίας.

Β. Να μελετηθούν και να γνωστοποιηθούν σε πανελλήνιο επίπεδο οι ανάγκες για 

Συμβουλευτική  και  Επαγγελματικό  Προσανατολισμό  των   εκπαιδευτικών 

μεγαλύτερης ηλικίας, για να δρομολογηθούν και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις.

Γ. Να γνωστοποιηθεί  η σημασία των υποστηρικτών δομών της Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού,  καθώς οι  περισσότεροι  δε γνωρίζουν καν την 

ύπαρξή τους.

Δ. Να γίνει ξεκάθαρο ότι οι  εκπαιδευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας, όπως και όλοι οι 

εργαζόμενοι  της  ίδιας  ηλικιακής  κλίμακας,  είναι  μια  ενεργή  ομάδα,  που  η 

επισήμανση,  η  ανάλυση  και  η  επίλυση  των  ζητημάτων  τους  θα  συντελέσει  στην 

άμβλυνση  σημαντικών  προβλημάτων,  τόσο  των  ίδιων  όσο  και  του  κοινωνικού 

συνόλου γενικότερα. 

Ε. Να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα υποστηρικτικής Συμβουλευτικής 

παρέμβασης  σε   εργαζόμενους  μεγαλύτερης  ηλικίας,  ώστε  να υπάρχουν  και  στην 

Ελλάδα  αντίστοιχα  στοιχεία,  όπως  και  στην  υπόλοιπη  Ευρώπη.  Να  διερευνηθεί, 

επίσης,  αν  αυτές  οι  πρωτοβουλίες  μπορούν  να  ενταχθούν  σε  ευρωπαϊκά 

προγράμματα, ώστε να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή  εμπειρία και να αποκομίσουν 

ταυτόχρονα και πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.  

ΣΤ. Να ενημερωθούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας 

για  τις  δυνατότητες  παρεμβάσεων  της  Συμβουλευτικής  και  του  Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού,  μέσα  από  ένα  θεσμοθετημένο  πρόγραμμα  περιοδικής 

επιμόρφωσής τους.
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       Επίσης, από τα πορίσματα της έρευνας εντοπίσθηκαν ορισμένα ζητήματα που θα 

μπορούσαν να μελετηθούν πιο επισταμένα και να αποτελέσουν πεδία μελλοντικών 

ερευνητικών προσεγγίσεων. Τα θέματα αυτά είναι τα εξής:

Α.  Διερεύνηση  των  αναγκών  για  Συμβουλευτική  και  Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό των εκπαιδευτικών  μεγαλύτερης  ηλικίας  σε πανελλήνιο  επίπεδο, 

ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο ευρέα.

Β.  Αναζήτηση  των  αντίστοιχων  αναγκών  σε  άλλες  βαθμίδες  εκπαίδευσης, 

Πρωτοβάθμιας και Τριτοβάθμιας, και ενδεχόμενη συσχέτισή τους.   

Γ.  Συσχέτιση  των  πορισμάτων  με  τις  μεταβλητές  του  φύλου,  του  μορφωτικού 

επιπέδου και τη θέσης ευθύνης του κάθε συμμετέχοντα. Ενδιαφέρον, επίσης θα είχε 

και  η συσχέτιση των υποκειμένων της έρευνας  με την περιοχή του Σχολείου που 

υπηρετούν, αστικό κέντρο, ημιαστική περιοχή ή αγροτική.

Δ.  Ανάλογη  διερεύνηση  των  αναγκών  για   Συμβουλευτική  και  Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό σε άλλες ηλικιακές ομάδες εκπαιδευτικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Άξονες:

1. Αν οι εκπαιδευτικοί άνω των 50 αισθάνονται μια πληρότητα, σε πολλαπλά επίπεδα,  

από το επάγγελμά τους  και αν μπορούν να αναφέρουν φαινόμενα ηλικιακού ρατσισμού  

στο εργασιακό τους περιβάλλον.

2. Ποιες είναι οι απόψεις τους για τη σημασία των υπηρεσιών ΣΥΕΠ για τη δική τους  

επαγγελματική και ηλικιακή ομάδα.
3. Ποιες συγκεκριμένες ανάγκες οι εκπαιδευτικοί άνω των 50  για συμβουλευτική 
υποστήριξη εντοπίζουν.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ- ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ
ΦΥΛΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 

Ερωτήσεις 

1α)  Πιστεύετε  ότι  το  επάγγελμά  σας,  έπειτα  από  αρκετά  χρόνια  υπηρεσίας, 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, σε επίπεδο προσφοράς , ηθικής ικανοποίησης 

και οικονομικών απολαβών; Μπορείτε να αναφέρετε ορισμένα παραδείγματα που να 

τεκμηριώνουν την απάντησή σας ; 

1β) Νιώσατε ποτέ την ηλικία σας ως εμπόδιο στην επιτέλεση των καθηκόντων σας ; 

Εννοώ  στην  επιτέλεση  των  διδακτικών  σας  καθηκόντων  και  στις  υπόλοιπες 

αρμοδιότητες που σας ανατίθενται από το Διευθυντή ή το Σύλλογο Διδασκόντων;

1γ) Αντιληφθήκατε ποτέ αν οι νεότεροι συνάδελφοί σας υιοθέτησαν μια ιδιάζουσα 

συμπεριφορά απέναντί σας; Αν ναι, μπορείτε να αναφέρετε ορισμένα παραδείγματα;

1δ) Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η επαγγελματική σας πορεία τα προσεχή χρόνια; 

Θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να εξελιχθείτε επαγγελματικά , λαμβάνοντας υπόψη τις 

αλλαγές που σημειώνονται στο ελληνικό Σχολείο(π.χ. ψηφιακό Σχολείο);
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2α) Έχετε ακούσει τον όρο Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό; Αν 

ναι,  αναφέρετε  ορισμένα  παραδείγματα;  Αν  όχι,  σε  ποιες   οικείες   έννοιες,  σας 

παραπέμπει;

2β)  Υποθέστε  ότι  η  Δ/νση  Β/θμιας  Εκπ/σης  θεσμοθετούσε  ένα  φορέα  παροχής 

υπηρεσιών ΣΥΕΠ για καθηγητές ηλικίας άνω των 50. Πώς θα κρίνατε αυτήν την 

πρωτοβουλία ; Θα κάνετε χρήση αυτών των υπηρεσιών;

2γ)  Νομίζετε  ότι  στην  παρούσα  συγκυρία  η  παροχή  υπηρεσιών  ΣΥΕΠ  σε 

εκπαιδευτικούς άνω των 50  είναι πλεονασμός;

3α) Στο Σχολείο σας είστε αρκετοί συνάδελφοι με τα ίδια περίπου χρόνια υπηρεσίας. 

Σε συζητήσεις σας, έχετε αντιληφθεί αν διατυπώθηκαν προβληματισμοί, σκέψεις ή 

και  προτάσεις  για  το  τι  θα  αντιμετωπίσετε  υπηρεσιακά  βραχυπρόθεσμα  και  αν 

υπάρχουν υπηρεσίες για να συνδράμουν σε αυτές τις «αγωνίες»; 

3β) Ποιοι λόγοι θεωρείτε  ότι  θα σας οδηγούσαν –παρακινούσαν  να αναζητήσετε 

φορείς Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

3γ)  Ποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες θεωρείτε χρήσιμο να παρέχουν τέτοιοι φορείς; 

3δ) Έχετε σκεφτεί αν θα προτιμούσατε την ατομική ή την ομαδική συμβουλευτική 

παρέμβαση; Ποια μορφή θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες σας;
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