Η Ανεργία,ο επαγγελµατικός προσανατολισµός και το υψηλό
κόστος της φοβίας για τα Μαθηµατικά .
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Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός είναι βασικό όπλο, για την καταπολέµηση της
ανεργίας και για αυτό σε πολλές χώρες αποτελεί βασική προτεραιότητα και
αρχίζει από µικρές ηλικίες.
Η πρώτη τεκµηριωµένη και επίσηµη έρευνα στην Ελλάδα για τη σύνδεση του
επαγγελµατικού προσανατολισµού µε την ανεργία έγινε , µετά από Ευρωπαική
χρηµατοδότηση και παρότρυνση,
πριν από 15 περίπου χρόνια, µε σκοπό την καταπολέµηση της ανεργίας.
Από τότε, στον χώρο αυτό έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προόδου, κυρίως µετά την
ενασχόληση τα τελευταία χρόνια ιδιωτικών εταιρειών µε το συγκεκριµένο
αντικείµενο.
Όµως στην πράξη πολλοί µαθητές στερούνται βασικών γνώσεων επαγγελµατικού
προσανατολισµού.
Θεµελιώδη κριτήρια για επιλογές σπουδών είναι η πρόσβαση στην αγορά
εργασίας, οι προοπτικές ,η στάση ζωής σε συνδυασµό µε τον χαρακτήρα , ο
παγκόσµιος ή εθνικός χαρακτήρας των σπουδών, οι κλίσεις , το προσωπικό όραµα ,
οι διαγραφόµενες τάσεις ,οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας και πολλά άλλα.
∆υστυχώς στη χώρα µας, από άγνοια και έλλειµµα πληροφόρησης, συχνά ως
µοναδικό κριτήριο,
χρησιµοποιείται η σύγκριση των επιδόσεων ανάµεσα στα µαθήµατα του σχολείου.
Σε κάθε περίπτωση η χρήση ενός µόνου κριτηρίου για λήψη απόφασης, το
πιθανότερο είναι να αποδυναµώσει την ορθότητα της απόφασης. Ειδικά η χρήση
των επιδόσεων στα σχολικά µαθήµατα ,δείχνει να είναι ανεπαρκής από µόνη της,
αφού τα µαθήµατα γενικά είναι το µέσο και όχι ο προορισµός που πρέπει να µας
ενδιαφέρει κυρίως.
Σε ότι αφορά το συγκεκριµένο κριτήριο, καταλυτικό ρόλο παίζει η σχέση ενός
µαθητή µε τα µαθήµατα .
Είναι σίγουρο ότι οι επιλογές ενός ανθρώπου σε σηµαντικό βαθµό καθορίζονται από
τους στόχους του αλλά και τους φόβους του .
Μια φοβία που επηρεάζει αρκετούς µαθητές στην επιλογή σπουδών, είναι η φοβία
για τα Μαθηµατικά. Η φοβία αυτή αποστερεί από ένα µαθητή την δυνατότητα
πρόσβασης σε πολλούς χώρους σπουδών µε καλές προοπτικές και επαρκή
πρόσβαση στην αγορά εργασίας ,την εθνική ή την παγκόσµια.
∆ύο βασικοί παράγοντες που οδηγούν στη δηµιουργία της φοβίας αυτής είναι η
αµφιβολία για το αν µπορώ να τα καταφέρω και η αίσθηση ότι οι εξετάσεις στα
Μαθηµατικά έχουν αβέβαια αποτελέσµατα γιατί δεν γνωρίζω ποιες ασκήσεις θα
ζητηθούν 1 .
Αν και η επιστηµονική νοηµοσύνη δεν είναι ανεπτυγµένη στον ίδιο βαθµό σε κάθε
µαθητή

[ όπως άλλωστε συµβαίνει και σε κάθε µία από τα 7 είδη νοηµοσύνης π.χ.
γλωσσική ευφυία],
κάθε µαθητής µπορεί να έχει καλές επιδόσεις στα Μαθηµατικά γιατί οι νοητικές
ικανότητες που απαιτούνται είναι έµφυτες αλλά και µπορούν να καλλιεργηθούν.
<< Μπορεί να τα καταφέρει ο κάθε ένας που θα ενδιαφερθεί σοβαρά και διαθέτει
έναν κοινό νου>>.
Στα Μαθηµατικά υπάρχει συγκεκριµένη ύλη, µε ξεκάθαρες µεθοδολογίες και όσα
ζητούνται δεν είναι κάθε φορά διαφορετικά, αλλά έχουν διδαχτεί, στο βαθµό που
ένας µαθητής έχει επεκτείνει την µελέτη του σε όλο το φάσµα της ύλης. Σε ότι
αφορά τα ερωτήµατα σκέψης, είναι σαν να ζητείται σε µια πόλη η εύρεση κάποιων
διευθύνσεων σε συγκεκριµένο χρόνο.
Συνεπώς, η άποψη ότι οι εξετάσεις στα Μαθηµατικά δεν αφορούν συγκεκριµένους
θεµατικούς κύκλους, καµία σχέση δεν έχει µε την πραγµατικότητα !
Η καλύτερη επιβεβαίωση των παραπάνω είναι οι ετήσιες επιδόσεις των µαθητών
στις Πανελλήνιες εξετάσεις που δεν υστερούν σε σχέση µε τις επιδόσεις άλλων
µαθηµάτων ,αλλά αντίθετα συχνά είναι αρκετά καλύτερες. 2
Ο φόβος για τα Μαθηµατικά όταν υπάρχει µπορεί και πρέπει να αποµακρυνθεί ,µε
έγκαιρη διάγνωση ,σωστή προσέγγιση και υπεύθυνη καθοδήγηση. Η νέα σελίδα που
ανοίγει ,στην Ελληνική αγορά εργασίας ,θα αναδείξει την αξία της γνώσης ως
βασικό συντελεστή παραγωγής πλούτου και θα επιβεβαιώσει την πολυτιµότητα της
θετικής , µαθηµατικής γνώσης και σκέψης.
Γενικά είναι επιβεβληµένο, ιδιαίτερα ,στην δύσκολη νέα εργασιακή πραγµατικότητα
που ζούµε, να δοθεί έµφαση στον επαγγελµατικό προσανατολισµό των νέων ως
αναγκαία πυξίδα για ασφαλή λιµάνια ! …..
1. POLYA Πώς να το λύσω εκδ. Σπηλιώτη
2. Πολλά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε το θέµα αυτό υπάρχουν και στο
διαδίκτυο.
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