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 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ 
 

Εξειδίκευση είναι η απόκτηση ειδικών γνώσεων σ’ ένα 

επιστημονικό, τεχνικό ή επαγγελματικό κλάδο, που 

επιτυγχάνεται με την απομόνωση ενός σχετικά μικρού τομέα 

της γνώσης και τη συγκέντρωση του ενδιαφέροντος και των 

προσπαθειών στην κατεύθυνση αυτή. 
 

 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΣΗΜΕΡΑ 

       (ΑΙΤΙΑ) 

 

 Σημειώθηκε αλματώδης εξέλιξη των επιστημών και της 

τεχνολογίας. 

 

 Υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός σε όλους τους κλάδους 

της ζωής, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό χώρο. Ο 

συνωστισμός πολλών ατόμων στα αστικά κέντρα, 

απόρροια της αστυφιλίας, κάνει τον ανταγωνισμό 

εντονότερο. 

 

 Το καταναλωτικό πλαίσιο ζωής απαιτεί περισσότερα 

προϊόντα και  καλύτερης ποιότητας, κάτι που 

επιτυγχάνεται μόνο με την εξειδίκευση. 

 

 Πέρα από το ότι είναι λογικά και πρακτικά αδύνατο να 

ξέρει ένας άνθρωπος τα πάντα και να μπορεί να κάνει όλες 

τις δουλειές, δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτιμήσεις, κλίσεις, 

το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια δεκτικότητα στη μάθηση. 

 

 Με την εξειδίκευση η επιστήμη, άρα και ο άνθρωπος, 

φτάνει πιο γρήγορο στην αλήθεια. 
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     ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 

 

1. Οδηγεί στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της 

παραγωγής, σε συνδυασμό με τη μείωση του 

απαιτούμενου χρόνου (εξασφάλιση πολύτιμου ελεύθερου 

χρόνου για το βιομηχανικό εργάτη). 

 

2. Ο ειδικός, καθώς έχει τη δυνατότητα να μελετά το 

αντικείμενό του ολόπλευρα, λεπτομερειακά και βαθιά, 

είναι από πολύ καλά μέχρι άριστα ενημερωμένος στον 

τομέα του. Μπορεί και δίνει σωστές και υπεύθυνες 

απαντήσεις στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο του 

και εμπνέει εμπιστοσύνη στους συνανθρώπους του, γιατί 

δεν είναι ερασιτέχνης στη δουλεία του. Έχει πλούσια 

πείρα με τη βοήθεια της οποίας βρίσκει ευκολότερα και 

γρηγορότερα λύσεις πιο αποτελεσματικές για την 

οικονομικότερη, μαζικότερη και ποιοτικά ανώτερη 

βιομηχανική παραγωγή, για την επιτάχυνση της παραπέρα 

επιστημονικής και τεχνικής προόδου. 

 

 

3. Με την πρόοδο των επιμέρους κλάδων, προωθείται το 

σύνολο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι εφευρέσεις 

δεν είναι αποτελέσματα ξαφνικής έμπνευσης, αλλά έχουν 

την προέλευσή τους στην εξειδίκευση, στις γνώσεις από 

τη μακροχρόνια επισταμένη απασχόληση. 
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ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 

 

1. Η συνεχής απασχόληση σ’ ένα αντικείμενο, η αφοσίωση 

στην έρευνα, στην εκμάθηση και την όσο το δυνατό 

καλύτερη εκτέλεση μιας εργασίας, μπορεί να 

δημιουργήσει- και πολύ συχνά δημιουργεί- την 

ψευδαίσθηση ότι το παν στη ζωή είναι η εξειδίκευση σε 

μια κατεύθυνση, γιατί έτσι εξυπηρετείται η πρόοδος και 

ταυτόχρονα ικανοποιούνται οι προσωπικές επιδιώξεις. 

 

2. Με τέτοια νοοτροπία, όμως, το άτομο, προσηλώνεται στο 

αντικείμενο και απομακρύνεται από τα υπόλοιπα θέματα 

και ενδιαφέροντα της ζωής : 

- μονομέρεια σκέψης / έλλειψη καθολικής και 

σφαιρικής γνώσης του αντικειμένου 

- μονοδιάστατη οπτική των πραγμάτων, 

μονομερής «θέαση» της ζωής και της 

ομορφιάς της, μονόχνοτοι τρόποι 

συμπεριφοράς 

- υπεροχή της λογικής σε βάρος του 

συναισθήματος, της ψυχής 

- περιορισμός της φαντασίας και της πηγαίας 

έμπνευσης  η δημιουργικότητα δεσμεύεται 

σ’ ένα χώρο, στενεύουν οι πνευματικοί 

ορίζοντες του ατόμου 

 

3. Η εσωτερική παραμόρφωση στην οποία οδηγεί η 

εξειδίκευση, η τυποποίηση της σκέψης και της ζωής 

φθείρουν τον άνθρωπο και σταδιακά τον αλλοτριώνουν, 

όχι μόνο από τον εαυτό του, αλλά και από το περιβάλλον 

του και από το ίδιο του το δημιούργημα. Αναπτύσσεται 

συγχρόνως ο ατομικισμός, η φιλαυτία, η εγωιστική 

αντιμετώπιση των άλλων και η αδιαφορία για τη 

γενικότερη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. 
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4. Ο αλλοτριωμένος στην εργασία του άνθρωπος δεν 

επιλέγει τρόπους αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου του 

ανάλογα με τις πραγματικές του ανάγκες τελείωσης και 

ολοκλήρωσης της προσωπικότητάς του, αλλά επιχειρεί 

την απλή εκτόνωση. Όταν η δουλειά μετατρέπεται σε 

δουλεία, το άτομο καταφεύγει σε θορυβώδεις μορφές 

διασκέδασης, στη βία στα γήπεδα, στην καθήλωση 

μπροστά στον τηλεοπτικό δέκτη. 
 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΛΥΣΕΙΣ 
 

o Η καλή γενική παιδεία προβάλλει ως αναγκαιότητα, όχι 

μόνο για την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του 

ατόμου, την οποία έχει ανάγκη για να προσεγγίσει 

αποτελεσματικά την προηγμένη τεχνολογία, αλλά και για 

τη γενικότερη καλλιέργειά του ως πολίτη, ο οποίος θα 

πρέπει να έχει γνώση των συνεπειών της εργασίας του 

(ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτικές, ηθικές) και τη 

δυνατότητα να αντιλαμβάνεται την πολυσύνθετη 

κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. 

o Παράλληλα, λοιπόν, με τις ειδικές γνώσεις το άτομο 

πρέπει να κατέχει και γενικές γνώσεις σχετικά με την 

τέχνη, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, την παιδαγωγική, την 

ιστορία, τον αθλητισμό. Πέρα από την άρτια ολοκλήρωση 

της προσωπικότητάς του, θα είναι σε θέση να σταθεί 

επάξια σε μια συζήτηση για θέματα εκτός της ειδικότητάς 

του και θα αποφύγει το χαρακτηρισμό του «μονομερούς 

και με στενούς ορίζοντες» ατόμου. 

o Επομένως, ο ελεύθερος χρόνος δεν πρέπει να αναλώνεται 

στην εκτόνωση του ατόμου από την πίεση που βιώνει στον 

εργασιακό του χώρο. Τα κέρδη θα είναι πολλαπλά για το 

άτομο, αν κατά το χρόνο αυτό διαβάσει ένα καλό βιβλίο, 

παρακολουθήσει μια ποιοτική ταινία, αθληθεί, 

συμμετάσχει στα κοινά ή έρθει σε επαφή με τη φύση. 


