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ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΕΙΕΑΔ
Η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ) αποτελεύ κεντρικό εθνικό και ευρωπαώκό
πολιτικό για την αντιμετώπιςη των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών προκλόςεων ςτη
νϋα εποχό. Θεωρεύται επύςησ, βαςικό εργαλεύο για το ξεπϋραςμα τησ κρύςησ και την επύτευξη μιασ
ευημερούςασ οικονομύασ και κοινωνύασ.
Οι επενδύςεισ ςτην ΕΕΚ για την αύξηςη των γνώςεων, δεξιοτότων και ικανοτότων του
ανθρώπινου κεφαλαύου όχι μόνο οδηγούν ςε θετικϊ πρόςημα απαςχόληςησ, αλλϊ και ςε μια
εύρωςτη κοινωνύα και οικονομύα.
Ψςτόςο, η μετϊβαςη από την εκπαύδευςη/κατϊρτιςη ςτην αγορϊ εργαςύασ δεν ακολουθεύ μια
οριζόντια, απρόςκοπτη διαδρομό, αλλϊ εξαρτϊται από μια ςειρϊ ετερόκλητων παραγόντων, ςτο
οικονομικό και κοινωνικό περιβϊλλον, ςτισ προςωπικϋσ αντιλόψεισ και ςτϊςεισ για τισ γνώςεισ
και ικανότητεσ που ϋχει αποκτόςει το ϊτομο ςτον εκπαιδευτικό και εργαςιακό του βύο κ.ϊ
το πλαύςιο αυτό η ςυνεχόσ μελϋτη, ςυγκϋντρωςη και ανϊλυςη ςτοιχεύων και πληροφοριών, για
την ιδιαύτερη ςε κϊθε περύπτωςη διαδρομό μεταξύ κατϊρτιςησ και εργαςύασ, αποτελούν βαςικϋσ
προώποθϋςεισ για την επύτευξη τησ πολυπόθητησ ζεύξησ.
Η παρούςα εργαςύα εντϊςςεται ςε αυτό τη κατηγορύα μελετών, όπου εξετϊζονται κρύςιμεσ
παρϊμετροι ςτη διαδικαςύα επανϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ, μιασ ιδιαύτερησ ομϊδασ ανϋργων,
των μαζικϊ απολυμϋνων από το ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα ΑΒΕΕ, το 2016.
υγκεντρώνοντασ και αναλύοντασ πολλϊ και διαφορετικϊ ςτοιχεύα με αφορμό τα προγρϊμματα
επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ που παρακολούθηςαν οι πρώην εργαζόμενεσ/νοι του .Μ Λϊριςα, η
μελϋτη προςφϋρει πολύτιμεσ πληροφορύεσ για τισ αντιλόψεισ τουσ ςχετικϊ με την ΕΕΚ, αλλϊ και
για τουσ παρϊγοντεσ που διαμορφώνουν την ϋκβαςη μιασ, ούτωσ ό ϊλλωσ, ςύνθετησ διαδικαςύασ,
η οπούα πραγματοποιεύται ςε περύοδο βαθιϊσ και μακροχρόνιασ ύφεςησ .
Η παρούςα ϋκδοςη εύναι επύςησ μϋροσ των ερευνητικών δραςτηριοτότων του ΕΙΕΑΔ και τησ
ςυςτηματικόσ προςπϊθειασ που γύνεται τα τελευταύα χρόνια προκειμϋνου να παραχθεύ
τεχνογνωςύα και προτϊςεισ πολιτικών ςτον τομϋα τησ ςύνδεςησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ,
κατϊρτιςησ και αναγκών τησ αγορϊσ εργαςύασ.
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τον πυρόνα βϋβαια τησ προςπϊθειασ αυτόσ εύναι ο «Μηχανιςμόσ Διϊγνωςησ των Αναγκών
τησ Αγορϊσ Εργαςύασ» ο οπούοσ αποτελεύ ϋνα ουςιαςτικό εργαλεύο και μια διαρθρωτικό
μεταρρύθμιςη τησ ςχϋςησ εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ και εργαςιακόσ και κοινωνικόσ ϋνταξησ.
Κλεύνοντασ αυτό το ςύντομο πρόλογο οφεύλω να ευχαριςτόςω όλα τα ςτελϋχη του Ινςτιτούτου
που ςυνϋβαλαν ςτην ολοκλόρωςη αυτόσ τησ πολύ ενδιαφϋρουςασ και ιδιαύτερα ςημαντικόσ
μελϋτησ.
Καλό ανϊγνωςη
Θανϊςησ Ζαχαρόπουλοσ
Πρόεδροσ-Γενικόσ Διευθυντόσ ΕΙΕΑΔ
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που εγκαταλεύπουν το ςχολεύο, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο
Γρϊφημα 27.
Η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη εύναι γι’ αυτούσ/ϋσ που
απϋτυχαν ςτην γενικό εκπαύδευςη
Γρϊφημα 27-Ε. Η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη εύναι γι’ αυτούσ/ϋσ που
απϋτυχαν ςτην γενικό εκπαύδευςη, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο
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4.4 ΕΕΚ και αγορϊ εργαςύασ
Γρϊφημα 28.
Η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη εύναι γι’ αυτούσ/ϋσ που
απϋτυχαν ςτην γενικό εκπαύδευςη
Γρϊφημα 28-Ε. Η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη εύναι γι’ αυτούσ/ϋσ που
απϋτυχαν ςτην γενικό εκπαύδευςη κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο
Γρϊφημα 29.
Η ΕΕΚ προςφϋρει ολοκληρωμϋνεσ γνώςεισ για ϋνα εργαςιακό
αντικεύμενο
Γρϊφημα 29-Ε. Η ΕΕΚ προςφϋρει ολοκληρωμϋνεσ γνώςεισ για ϋνα εργαςιακό
αντικεύμενο, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο
Γρϊφημα 30.
Η ΕΕΚ εύναι κυρύωσ για τουσ μηχανικούσ αυτοκινότων και για
εργαζόμενουσ/νεσ ςε βιομηχανύεσ
Γρϊφημα 30-Ε. Η ΕΕΚ εύναι κυρύωσ για μηχανικούσ αυτοκινότων και για
εργαζόμενουσ/νεσ ςε βιομηχανύεσ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο
Γρϊφημα 31.
Η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη οδηγεύ ςε προςωρινϋσ
εργαςύεσ,
Γρϊφημα 31-Ε. Η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη οδηγεύ ςε προςωρινϋσ
εργαςύεσ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο
Γρϊφημα 32.
ΕΕΚ Η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη δεν εξαςφαλύζει
εργαςιακό εξϋλιξη
Γρϊφημα 32-Ε. Η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη δεν εξαςφαλύζει εργαςιακό
εξϋλιξη, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο
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4.5 Οικονομύα –κοινωνύα και ΕΕΚ
Γρϊφημα 33.
Η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη ςυμβϊλλει ςτη μεύωςη τησ
ανεργύασ
Γρϊφημα 33-Ε. Η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη ςυμβϊλλει ςτη μεύωςη τησ
ανεργύασ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο
Γρϊφημα 34.
Η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη εύναι αναγκαύα για την
οικονομικό ανϊπτυξη
Γρϊφημα 34-Ε. Η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη εύναι αναγκαύα για την
οικονομικό ανϊπτυξη, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: Απόψεισ για την κατϊρτιςη ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ
5.1 Επιλογό κατϊρτιςησ ωσ υποςτόριξη από το ΕΣΠ
Γρϊφημα 35.
Λόγοι επιλογόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ
Γρϊφημα 35-Υ. Λόγοι επιλογόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο
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5.2 Ενδιαφϋρον και ικανοπούηςη για το αντικεύμενο κατϊρτιςησ
Γρϊφημα 36.
Με ενδιαφϋρει το αντικεύμενο κατϊρτιςησ που παρακολουθώ
Γρϊφημα 36-Υ.
Με ενδιαφϋρει το αντικεύμενο κατϊρτιςησ που παρακολουθώ, κατϊ
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Γρϊφημα 37.
Γρϊφημα 37-Υ.

φύλο
Εύμαι ικανοποιημϋνοσ/η από το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ
Εύμαι ικανοποιημϋνοσ/η από το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ, κατϊ
φύλο

5.3 Κατϊρτιςη και αγορϊ εργαςύασ
Γρϊφημα 38.
Η κατϊρτιςη που παρακολουθώ ςυνδϋεται με την αγορϊ εργαςύασ
ςτην περιοχό μου
Γρϊφημα 38-Υ.
Η κατϊρτιςη που παρακολουθώ ςυνδϋεται με την αγορϊ εργαςύασ
ςτην περιοχό μου κατϊ φύλο
Γρϊφημα 39.
Πιςτεύω ότι με την κατϊρτιςη θα αποκτόςω τισ απαιτούμενεσ από την
αγορϊ δεξιότητεσ
Γρϊφημα 39-Υ
Πιςτεύω ότι με την κατϊρτιςη θα αποκτόςω τισ απαιτούμενεσ από την
αγορϊ δεξιότητεσ, κατϊ φύλο
Γρϊφημα 40.
Πιςτεύω ότι θα βρω ευκολότερα εργαςύα μετϊ το τϋλοσ τησ
κατϊρτιςησ
Γρϊφημα 40-Υ.
Πιςτεύω ότι θα βρω ευκολότερα εργαςύα μετϊ το τϋλοσ τησ
κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο
Γρϊφημα 41.
Ϊχω ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςχϋδιο για την απαςχόληςό μου μετϊ το τϋλοσ
τησ κατϊρτιςησ
Γρϊφημα 41-Υ.
Ϊχω ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςχϋδιο για την απαςχόληςό μου μετϊ το τϋλοσ
τησ κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο
Γρϊφημα 42.
Πιςτεύω ότι τισ γνώςεισ που αποκτώ ςτην κατϊρτιςη θα τισ
αξιοποιόςω ςτην εργαςύα μου
Γρϊφημα 42-Υ.
Πιςτεύω ότι τισ γνώςεισ που αποκτώ ςτην κατϊρτιςη θα τισ
αξιοποιόςω ςτην εργαςύα μου, κατϊ φύλο
Γρϊφημα 43.
Πιςτεύω ότι θα ϋχω καλύτερη αμοιβό ςτην εργαςύα μου μετϊ την
κατϊρτιςη
Γρϊφημα 43-Υ.
Πιςτεύω ότι θα ϋχω καλύτερη αμοιβό ςτην εργαςύα μου μετϊ την
κατϊρτιςη κατϊ φύλο
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5.4 Επιχειρηματικϊ ςχϋδια και κατϊρτιςη
Γρϊφημα 44.
Πιςτεύω ότι η κατϊρτιςη θα με βοηθόςει ςτα επιχειρηματικϊ μου
ςχϋδια
Γρϊφημα 44-Υ.
Πιςτεύω ότι η κατϊρτιςη θα με βοηθόςει ςτα επιχειρηματικϊ μου
ςχϋδια, κατϊ φύλο
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: Δεξιότητεσ & εργαςύα
Γρϊφημα 45-Υ.
Δημιουργικότητα, (Αξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Γρϊφημα 45-Ε.
Δημιουργικότητα, (Αξιολόγηςη - κατϊ Εκπαιδευτικό επύπεδο)
Γρϊφημα 46-Υ.
Δημιουργικότητα, (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Γρϊφημα 46-Ε.
Δημιουργικότητα, (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Εκπ. επύπεδο)
Γρϊφημα 47-Υ.
Ικανότητα Μϊθηςησ, (Αξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Γρϊφημα 47-Ε.
Ικανότητα Μϊθηςησ, (Αξιολόγηςη - κατϊ Εκπαιδευτικό επύπεδο)
Γρϊφημα 48-Υ.
Ικανότητα Μϊθηςησ, (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Γρϊφημα 48-Ε.
Ικανότητα Μϊθηςησ, (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Εκπ. επύπεδο)
Γρϊφημα 49-Υ.
Πρωτοβουλύα, (Αξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Γρϊφημα 49-Ε.
Πρωτοβουλύα κατϊ (Αξιολόγηςη - κατϊ Εκπαιδευτικό επύπεδο)
Γρϊφημα 50-Υ.
Πρωτοβουλύα (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Γρϊφημα 50-Ε.
Πρωτοβουλύα, (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Εκπ. επύπεδο)
Γρϊφημα 51-Υ.
Επιχειρηματικότητα (Αξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
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Γρϊφημα 51-Ε.
Γρϊφημα 52-Υ.
Γρϊφημα 52-Ε.
Γρϊφημα 53-Υ.
Γρϊφημα 53-Ε.
Γρϊφημα 54-Υ.
Γρϊφημα 54-Ε.
Γρϊφημα 55-Υ.
Γρϊφημα 55-Ε.
Γρϊφημα 56-Υ.
Γρϊφημα 56-Ε.
Γρϊφημα 57-Υ.
Γρϊφημα 57-Ε.
Γρϊφημα 58-Υ.
Γρϊφημα 58-Ε.
Γρϊφημα 59-Υ.
Γρϊφημα 59 -Ε.
Γρϊφημα 60-Υ.
Γρϊφημα 60 -Ε.
Γρϊφημα 61-Υ.
Γρϊφημα 61 -Ε.
Γρϊφημα 62-Υ.
Γρϊφημα 62-Ε.
Γρϊφημα 63-Υ.
Γρϊφημα 63 -Ε.
Γρϊφημα 64-Υ.
Γρϊφημα 64-Ε.
Γρϊφημα 65-Υ.
Γρϊφημα 65 -Ε.
Γρϊφημα 66-Υ.
Γρϊφημα 66-Ε.
Γρϊφημα 67-Υ.
Γρϊφημα 67-Ε.
Γρϊφημα 68-Υ.
Γρϊφημα 68-Ε.
Γρϊφημα 69-Υ.
Γρϊφημα 69-Ε.
Γρϊφημα 70-Υ.
Γρϊφημα 70-Ε.
Γρϊφημα 71-Υ.
Γρϊφημα 71-Ε.
Γρϊφημα 72-Υ.
Γρϊφημα 72-Ε.
Γρϊφημα 73-Υ.
Γρϊφημα 73-Ε.
Γρϊφημα 74-Υ.
Γρϊφημα 74-Ε.
Γρϊφημα 75-Υ.
Γρϊφημα 75-Ε.

Επιχειρηματικότητα (Αξιολόγηςη - κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο)
Επιχειρηματικότητα (Αυτοαξιολόγηςη- κατϊ Υύλο)
Επιχειρηματικότητα (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Εκπαιδευτικό επύπεδο)
Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα (Αξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα (Αξιολόγηςη - κατϊ Εκπ. επύπεδο)
Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Εκπ. επύπεδο)
Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ (Αξιολόγηςη – κατϊ Υύλο)
Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ (Αξιολόγηςη - κατϊ Εκπ. επύπεδο)
Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Εκπ. επύπεδο)
Ηγετικϋσ Ικανότητεσ (Αξιολόγηςη – κατϊ Υύλο)
Ηγετικϋσ Ικανότητεσ (Αξιολόγηςη - κατϊ Εκπαιδευτικό επύπεδο)
Ηγετικϋσ Ικανότητεσ (Αυτοαξιολόγηςη – κατϊ Υύλο)
Ηγετικϋσ Ικανότητεσ (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο)
Ευελιξύα (Αξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Ευελιξύα (Αξιολόγηςη – κατϊ Εκπαιδευτικό επύπεδο)
Ευελιξύα (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Ευελιξύα (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Εκπαιδευτικό επύπεδο)
Προςαρμοςτικότητα (Αξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Προςαρμοςτικότητα (Αξιολόγηςη - κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο)
Προςαρμοςτικότητα (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Προςαρμοςτικότητα (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο)
Κριτικό κϋψη (Αξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Κριτικό κϋψη (Αξιολόγηςη - κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο)
Κριτικό κϋψη (Αυτοαξιολόγηςη - ανϊ Υύλο)
Κριτικό κϋψη (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο)
Οργανωτικότητα (Αξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Οργανωτικότητα (Αξιολόγηςη - κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο)
Οργανωτικότητα (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Οργανωτικότητα (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο)
Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων (Αξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων (Αξιολόγηςη - κατϊ Εκπ. Επύπεδο)
Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Υύλο)
Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων (Αυτοαξιολόγηςη - κατϊ Εκπ.
επύπεδο)
Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ (Αξιολόγηςη - ανϊ Υύλο)
Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ (Αξιολόγηςη - ανϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο)
Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ (Αυτοαξιολόγηςη - ανϊ Υύλο)
Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ (Αυτοαξιολόγηςη – κατϊ Εκπ. Επύπεδο )
Φρόςη Ξϋνων Γλωςςών (Αξιολόγηςη - ανϊ Υύλο)
Φρόςη Ξϋνων Γλωςςών (Αξιολόγηςη - ανϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο)
Φρόςη Ξϋνων Γλωςςών (Αυτοαξιολόγηςη - ανϊ Υύλο)
Φρόςη Ξϋνων Γλωςςών (Αυτοαξιολόγηςη - ανϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο)
Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ (Αξιολόγηςη - ανϊ Υύλο)
Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ (Αξιολόγηςη - ανϊ Εκπ. Επύπεδο)
Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ (Αυτοαξιολόγηςη - ανϊ Υύλο)
Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ (Αυτοαξιολόγηςη - ανϊ Εκπ.
Επύπεδο)
Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ (Αξιολόγηςη - ανϊ Υύλο)
Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ (Αξιολόγηςη - ανϊ Εκπ.
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Γρϊφημα 76-Υ.
Γρϊφημα 76-Ε.
Γρϊφημα 77-Υ.
Γρϊφημα 77-Ε.
Γρϊφημα 78-Υ.
Γρϊφημα 78-Ε.

Επύπεδο)
Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ (Αυτοαξιολόγηςη - ανϊ
Υύλο)
Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ (Αυτοαξιολόγηςη - ανϊ Εκπ.
Επύπεδο)
Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ (Αξιολόγηςη - ανϊ Υύλο)
Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ (Αξιολόγηςη - ανϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο)
Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ (Αυτοαξιολόγηςη - ανϊ Υύλο)
Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ (Αυτοαξιολόγηςη - ανϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο)

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7: Παρϊγοντεσ εύρεςησ εργαςύασ
Γρϊφημα 79.
ημαςύα των παραγόντων (υνολικϊ)
Γρϊφημα 79-Γ.
ημαςύα των παραγόντων (Γυναύκεσ)
Γρϊφημα 79-Α.
ημαςύα των παραγόντων (Ωνδρεσ)
Γρϊφημα 80.
Η Πληροφόρηςη που ϋχει
Γρϊφημα 81.
Η Σύχη
Γρϊφημα 82.
Η υνεχόσ Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη
Γρϊφημα 83.
Ο τόποσ διαμονόσ τησ/του

146

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8: ημαντικού παρϊγοντεσ για την παρούςα ό μελλοντικό εργαςύα
Γρϊφημα 84.
ημαςύα των παραγόντων (υνολικϊ)
Γρϊφημα 84-Γ.
ημαςύα των παραγόντων (Γυναύκεσ)
Γρϊφημα 84-Α.
ημαςύα των παραγόντων (Ωνδρεσ)
Γρϊφημα 85.
υνεχιζόμενη εκπαύδευςη και κατϊρτιςη, κατϊ φύλο
Γρϊφημα 86.
Ευϋλικτο Ψρϊριο Εργαςύασ
Γρϊφημα 87.
Βελτύωςη των δεξιοτότων μου
Γρϊφημα 88.
Καλόσ μιςθόσ
Γρϊφημα 89.
Δυνατότητα Εργαςύασ ςτο Εξωτερικό

152
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Πύνακεσ
ελ.
Πύνακασ 1.

Ειδικότητεσ και τμόματα κατϊρτιςησ, Ϊργου

«EGF/2015/011GR/

36

Supermarket Larissa»
Πύνακασ 2.

Προτεινόμενεσ ειδικότητεσ από το μηχανιςμό διϊγνωςησ

37

Πύνακασ 3.

Αντικεύμενα κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο

62

Πύνακασ 4.

Οι πιο ςημαντικού παρϊγοντεσ για την εύρεςη εργαςύασ

148

Πύνακασ 5.

Οι πιο ςημαντικού παρϊγοντεσ για την εργαςύα

154

Πλαύςιο
ελ.
Πλαύςιο 1.

υνοπτικό αποτύπωςη απαντόςεων ςε επιλεγμϋνα ερωτόματαπροτϊςεισ ερευνών του Cedefop και Ευρωβαρόμετρου για την ΕΕΚ
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ΤΝΟΧΗ
H παρούςα ϋκδοςη παρουςιϊζει τα αποτελϋςματα ϋρευνασ ςε 431 πρώην εργαζόμενεσ/νουσ των
ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα ΑΒΕΕ, τα οπούα ϋκλειςαν μετϊ από την πτώχευςη τησ εταιρεύασ το 2015.
Η ϋρευνα πραγματοποιόθηκε μεταξύ Δεκεμβρύου 2017 και Ιανουαρύου 2018, κατϊ τη φϊςη
υλοπούηςησ προγρϊμματοσ παρϋμβαςησ για την επανακατϊρτιςη και εργαςιακό επανϋνταξη των
απολυμϋνων, με τη ςυγχρηματοδότηςη του Ευρωπαώκού Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην
Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ) και του Εθνικού Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδύςεων.
Με τη χρόςη ερωτηματολογύου που δόθηκε ςτισ/ςτουσ ωφελούμενεσ/νουσ ςτο πλαύςιο των
προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, ςυλλϋγονται και παρουςιϊζονται πληροφορύεσ ςχετικϊ με την
εμπειρύα των ωφελούμενων από τη ςυμμετοχό τουσ ςτο πρόγραμμα κατϊρτιςησ του ΕΣΠ, και τισ
γενικότερεσ αντιλόψεισ τουσ για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ).
Παρϊλληλα, εξετϊζονται μια ςειρϊ από θϋματα που ςχετύζονται με τισ ςτϊςεισ των ωφελούμενων
απϋναντι ςτην αξιοπούηςη τησ κατϊρτιςησ ςτην αγορϊ εργαςύασ, όπωσ εύρεςη νϋασ εργαςύασ,
εφαρμογό αποκτηθϋντων γνώςεων κατϊ την εκτϋλεςη τησ εργαςύασ, κ.ϊ.
Σϋλοσ, επειδό η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη ςυνδϋεται ϊμεςα με το ζότημα των
δεξιοτότων που παρϋχει ςε ςχϋςη και με τισ ανϊγκεσ τησ ςυνεχώσ μεταβαλλόμενησ αγορϊσ
εργαςύασ, ϋνα ξεχωριςτό μϋροσ τησ μελϋτησ παρουςιϊζει, την αυτοαξιολόγηςη των
ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα ωσ προσ τισ δεξιότητεσ που διαθϋτουν, καθώσ και τισ εκτιμόςεισ
τουσ ςχετικϊ με τη ςημαντικότητα αυτών των δεξιοτότων για την εκπλόρωςη των εργαςιακών
καθηκόντων.
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ABSTRACT
This publication presents the results of a research into former (redundant) Supermarket
employees Larissa SA, (Greece) which closed after the bankruptcy of the company in 2015. The
research investigates the experience gained from their participation in training programs funding
from European Globalization Adjustment Fund (EGF) and Public Investment Program.
The research also deals with a whole range of issues such as general attitudes and interest of
redundant employees towards vocational education and training (VET), the role of VET in
enhancing their employability, their job search methods, labor mobility, etc.
Furthermore, because vocational education and training is directly linked to equip people with
skills needed in the labour market, the last part of this study concerns skills. More precisely, it
presents EGF beneficiaries' self-assessment of their skills and their assessment of the importance
of these skills in fulfilling their job responsibilities.
The study population consisted of 431 beneficiaries of the EGF training programs and the data
were collected between December 2017 and February 2018.
The survey was carried out during the implementation phase of the program co-funded by the
EGF and the Public Investment Program, aimed to facilitate redundant employees' reintegration
into employment.
The intervention included measures such as training and re-training, careers advice, aid for selfemployment and mobility/relocation allowances.
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ΕΙΑΓΨΓΗ
Αντικεύμενο τησ παρούςασ ϋκδοςησ εύναι η παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων ϋρευνασ που
πραγματοποιόθηκε ςτισ/ςτουσ απολυμϋνεσ/νουσ από το ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα ΑΒΕΕ ςχετικϊ
με την επαγγελματικό κατϊρτιςη. Αφορμό για την ϋρευνα απετϋλεςαν τα προγρϊμματα
επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ που υλοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ του Ευρωπαώκού
Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ).
Σο 2015, όταν διακόπτει οριςτικϊ τη λειτουργύα τησ η επιχεύρηςη .Μ Λϊριςα, 557
εργαζόμενεσ και εργαζόμενοι απολύονται.1Προκειμϋνου να αντιμετωπιςτούν οι οικονομικϋσ και
κοινωνικϋσ ςυνϋπειεσ που προκαλούν οι μαζικϋσ απολύςεισ ςτισ Περιφϋρειεσ Θεςςαλύασ και Κ.
Μακεδονύασ, η Ελλϊδα αιτόθηκε και ϋλαβε χρηματοδότηςη από το Ευρωπαώκό Σαμεύο
Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ). Οι δρϊςεισ που υλοποιόθηκαν κατϊ την περύοδο
2017 και (αρχϋσ) 2018, με ςτόχο την υποςτόριξη τησ επανϋνταξησ των απολυμϋνων ςτην αγορϊ
εργαςύασ περιελϊμβαναν, μεταξύ ϊλλων, και επαγγελματικό κατϊρτιςη.2,3
την εργαςύα αυτό διερευνώνται μια ςειρϊ από ζητόματα που ςυνδϋονται με το ενδιαφϋρον
και τισ απόψεισ των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και
κατϊρτιςη (ΕΕΚ) γενικϊ και ειδικότερα για την επαγγελματικό κατϊρτιςη που υλοποιόθηκε ςτο
πλαύςιο του ΕΣΠ. Προςπαθώντασ να αναδεύξει την πληθώρα των παραγόντων που επηρεϊζουν
τισ απόψεισ που εκφρϊζονται για την κατϊρτιςη και την αποτελεςματικότητα τησ ςε ςχϋςη με
την αγορϊ εργαςύασ, η ϋρευνα εξετϊζει επύςησ, θϋματα που ςχετύζονται με τουσ τρόπουσ εύρεςησ
εργαςύασ μετϊ την ολοκλόρωςη ενόσ εκπαιδευτικού κύκλου, το χρόνο μετϊβαςησ από την
εκπαύδευςη ςτην απαςχόληςη, τη ςχϋςη τησ εκπαύδευςησ που ολοκλόρωςαν με την μετϋπειτα
εργαςύα τουσ, αλλϊ και ερωτόματα που ςχετύζονται με την πρόθεςη γεωγραφικόσ κινητικότητασ
για εύρεςη εργαςύασ. Ϊνα ξεχωριςτό μϋροσ τησ ϋρευνασ αναφϋρεται αναλυτικϊ ςτισ εκτιμόςεισ
των ωφελούμενων για μια ςειρϊ δεξιοτότων, που πιςτεύουν ότι διαθϋτουν και εύναι ςημαντικϋσ
ςτην εργαςύα.4

Απόφαςη του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 8ησ Ιουνύου 2016. (Αριθμ. Απόφαςησ
2016/990/EE)
2 Αντύςτοιχεσ δρϊςεισ πραγματοποιόθηκαν και για 430 Νϋεσ/ουσ των ανωτϋρω περιφερειών, οι οπούεσ/οι όταν εκτόσ
εργαςύασ, εκπαύδευςησ/κατϊρτιςησ, (NEETs)
3 Μϋχρι τα τϋλη του 2017, το ΕΣΠ, παρεύχε τη δυνατότητα παρϊλληλα με τισ δρϊςεισ για τισ/τουσ απολυμϋνεσ/νουσ να
υποςτηριχθεύ αντύςτοιχοσ αριθμόσ νϋων ανϋργων οι οπούεσ/οι όταν και εκτόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ (NEETs) ςε
περιοχϋσ με υψηλό νεανικό ανεργύα. Η αντύςτοιχη μελϋτη για τη ςτϊςη των νϋων αυτών απϋναντι ςτην ΕΕΚ θα
παρουςιαςθεύ ςε ξεχωριςτό ϋκδοςη του ΕΙΕΑΔ.
4 Η διερεύνηςη των αντιλόψεων των πρώην εργαζόμενων του .Μ. Λϊριςα αποτελεύ μϋροσ μιασ ευρύτερησ
προςπϊθειασ αξιολόγηςησ των παρεμβϊςεων που υλοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο του ϋργου του ΕΣΠ για τουσ/τισ
ανϋργουσ/εσ του .Μ.
1
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Τπογραμμύζεται εδώ ότι η διερεύνηςη όλων αυτών των ζητημϊτων εύναι ιδιαύτερησ ςημαςύασ,
για δύο λόγουσ: ο ϋνασ αφορϊ ςτο πλαύςιο τησ μελϋτησ και ο ϊλλοσ ςτον πληθυςμό που
ςυμμετεύχε ςε αυτόν.
Καταρχόν, εύναι η πρώτη φορϊ που πραγματοποιεύται ϋρευνα ςτην Ελλϊδα για την
επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη ςτο πλαύςιο προγρϊμματοσ του Ευρωπαώκού Σαμεύου
Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ). Ϊνα πρόγραμμα το οπούο αξιοποιεύται ςτην Ελλϊδα
από το 2011 για την υποςτόριξη ανϋργων που προόλθαν από μαζικϋσ απολύςεισ και ςτο οπούο η
επαγγελματικό κατϊρτιςη ϋχει ςημαντικό ρόλο και προώπολογιςμό.
Κατϊ δεύτερο λόγο, εύναι επύςησ η πρώτη φορϊ, τουλϊχιςτον ςτην Ελλϊδα, που διερευνϊται
το ενδιαφϋρον και οι αντιλόψεισ απολυμϋνων-ανϋργων απϋναντι ςτην επαγγελματικό κατϊρτιςη
ςε ςυνδυαςμό με μια ςειρϊ παραμϋτρων που ςχετύζονται με τη ςτϊςη τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ,
ενόςω λαμβϊνουν υποςτόριξη προκειμϋνου να επανενταχθούν ςε νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ. Σα
δεδομϋνα που προκύπτουν από μια τϋτοια προςϋγγιςη εύναι και πλούςια και ενδιαφϋροντα.
Η ϋκδοςη αποτελεύται από τρύα μϋρη:
Σο ΠΡΨΣΟ ΜΕΡΟ περιλαμβϊνει 3 κεφϊλαια, ςυγκεκριμϋνα:
Σο πρώτο κεφϊλαιο,ειςϊγει ςτα θϋματα που απαςχολούν την παρούςα εργαςύα και
παρουςιϊζει ςυνοπτικϊ τα αποτελϋςματα δύο μεγϊλων ευρωπαώκών ερευνών που υλοποιόθηκαν
κατϊ την τελευταύα δεκαετύα5 και οι οπούεσ δύνουν ιδιαύτερα ενδιαφϋροντα ςτοιχεύα για τισ
αντιλόψεισ και ςτϊςεισ των ευρωπαύων πολιτών και των Ελλόνων απϋναντι ςτην ΕΕΚ.
Σο δεύτερο κεφϊλαιο περιγρϊφει τουσ ερευνητικούσ ςτόχουσ και τη μεθοδολογύα
υλοπούηςησ τησ ϋρευνασ. Προςδιορύζεται το πλαύςιο μϋςα ςτο οπούο πραγματοποιόθηκε και
γύνεται ιδιαύτερη αναφορϊ ςτην προςϋγγιςη που εφαρμόςτηκε για τη μεγιςτοπούηςη τησ
αποτελεςματικότητασ των δρϊςεων του ΕΣΠ για τισ/τουσ ϊνεργεσ/ουσ του .Μ. Λϊριςα.
το τρύτο κεφϊλαιο παρουςιϊζονται τα χαρακτηριςτικϊ (δημογραφικϊ ςτοιχεύα) των
ωφελούμενων που ςυμμετεύχαν ςτισ δρϊςεισ κατϊρτιςησ του προγρϊμματοσ ΕΣΠ και που
ανταποκρύθηκαν ςτο ερωτηματολόγιο, καθώσ και γενικότερεσ πληροφορύεσ για την περύοδο τησ
ανεργύασ και την αναζότηςη εργαςύασ μετϊ την απόλυςό τουσ.
Σο ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ περιλαμβϊνει 2 κεφϊλαια, ςυγκεκριμϋνα:
Σο τϋταρτο κεφϊλαιο επικεντρώνεται ςτην ανϊλυςη των απαντόςεων των ωφελούμενων
ςε ερωτόςεισ ςχετικϊ με «ενδιαφϋρον και αντιλόψεισ για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και
κατϊρτιςη». Διερευνϊ διϊφορεσ πτυχϋσ του ζητόματοσ, όπωσ η εικόνα τησ ΕΕΚ ςτην Ελλϊδα,

5Cedefop,

2017, Ευρωβαρόμετρο, 2011
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ςχολικϋσ επιδόςεισ και ΕΕΚ,, ΕΕΚ και αγορϊ εργαςύασ, ςυμβολό τησ ΕΕΚ ςτην οικονομύακοινωνύα.
Σο πϋμπτο κεφϊλαιο παρουςιϊζει τισ απόψεισ των ωφελούμενων για το πρόγραμμα
επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ που παρακολούθηςαν ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ και τη ςυνειςφορϊ του
ςτην επανϋνταξη τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ.
Σο ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ περιλαμβϊνει 3 κεφϊλαια, ςυγκεκριμϋνα:
Σο ϋκτο κεφϊλαιο διερευνϊ τη ςπουδαιότητα που αποδύδουν οι ωφελούμενεσ/νοι του
προγρϊμματοσ ςε μια ςειρϊ βαςικών6 και οριζόντιων7 δεξιοτότων ςτην εργαςύα, καθώσ και την
αυτοαξιολόγηςη τουσ ςχετικϊ με το κατϊ πόςο οι ύδιεσ/οι διαθϋτουν αυτϋσ τισ δεξιότητεσ.
Σο ϋβδομο κεφϊλαιο παρουςιϊζει τισ απόψεισ των ερωτώμενων για τη ςημαςύα που ϋχουν
διϊφοροι παρϊγοντεσ ςτην εύρεςη εργαςύασ, μεταξύ αυτών και η ςυνεχόσ επαγγελματικό
εκπαύδευςη και κατϊρτιςη.
Σϋλοσ, το όγδοο και τελευταύο κεφϊλαιο επικεντρώνεται ςτην αξιολόγηςη που κϊνουν οι
ωφελούμενεσ/νοι για παρϊγοντεσ που ςχετύζονται με την ικανοπούηςη τουσ από την εργαςύα,
μεταξύ αυτών και η παροχό ςυνεχιζόμενησ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ.
Η εργαςύα ολοκληρώνεται με την παρουςύαςη των ςυμπεραςμϊτων που προκύπτουν από την
ενδελεχό ανϊλυςη των ευρημϊτων, με ςτόχο να αποτελϋςουν την αφορμό για περαιτϋρω
ςυζότηςη και ϋρευνα, αλλϊ και προβληματιςμό ωσ προσ το ςχεδιαςμό αποτελεςματικών
πολιτικών επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ.

Οι βαςικϋσ δεξιότητεσ περιλαμβϊνουν ςύμφωνα με την Ε.Ε. την προφορικό και γραπτό επικοινωνύα ςτη μητρικό
γλώςςα και ςε ξϋνεσ γλώςςεσ, τισ ψηφιακϋσ γνώςεισ, τη γραφό και ανϊγνωςη και τισ ςτοιχειώδεισ γνώςεισ
μαθηματικών και θετικών επιςτημών.
7Οι οριζόντιεσ δεξιότητεσ περιλαμβϊνουν την ικανότητα εκμϊθηςησ, την κοινωνικό και πολιτικό υπευθυνότητα, την
ανϊληψη πρωτοβουλιών, την επιχειρηματικότητα, την πολιτιςμικό ευαιςθητοπούηςη και τη δημιουργικότητα.
6
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: Απόψεισ για την επαγγελματικό
εκπαύδευςη & κατϊρτιςη ςτην Ε.Ε.
ήπωσ όδη αναφϋρθηκε ϋνα βαςικό ερώτημα τησ μελϋτησ αυτόσ εύναι η αποτύπωςη των
αντιλόψεων που ϋχουν οι απολυμϋνεσ/νοι από το ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα για την επαγγελματικό
κατϊρτιςη. Αυτό το ερώτημα ϋχει ενδιαφϋρον για δύο κυρύωσ λόγουσ.
Ϊνασ πρώτοσ λόγοσ εύναι ότι οι αντιλόψεισ-ςτϊςεισ ενόσ ατόμου, δηλαδό η αξιολογικό κρύςη
του θετικό ό αρνητικό απϋναντι ςε κϊτι ό κϊποιον/α, μπορεύ να/ό επηρεϊζουν τον τρόπο με τον
οπούο αντιδρϊ-ςυμπεριφϋρεται ςε ςχϋςη με αυτό,8 εν προκειμϋνω την επαγγελματικό κατϊρτιςη
ςτην οπούα ςυμμετϋχει και ςτη ςυμβολό τησ ςτην εύρεςη ό διατόρηςη μιασ νϋασ εργαςύασ.
Ϊνασ δεύτεροσ λόγοσ εύναι ότι οι πρώην εργαζόμενεσ/νοι ςτο ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα,
ανόκουν ςε μια κατηγορύα ωφελούμενων, απολυμϋνεσ/νοι με ιδιαύτερα δημογραφικϊ
χαρακτηριςτικϊ και ςαφό ςτόχευςη, την επανϋνταξό τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ, κυρύωσ μϋςα
από δρϊςεισ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ. Δεν πρόκειται δηλαδό για τισ αντιλόψεισ ενόσ γενικού
πληθυςμού, αλλϊ για μια ειδικό πληθυςμιακό ομϊδα για την οπούα οι δρϊςεισ κατϊρτιςησ ϋχουν
ϊμεςο αντύκτυπο για την επανϋνταξη και παραμονό του ςτην αγορϊ εργαςύασ.
Η διερεύνηςη των αντιλόψεων των πολιτών ςχετικϊ με την επαγγελματικό εκπαύδευςη και
κατϊρτιςη εύναι αντικεύμενο μελϋτησ τισ τελευταύεσ δύο δεκαετύεσ περύπου, από τότε δηλαδό που
η ςυνεχόσ βελτύωςη και ανϊπτυξη των γνώςεων, δεξιοτότων, ικανοτότων, του ανθρώπινου
δυναμικού κατϋλαβε κεντρικό θϋςη ςτη ςτρατηγικό για την πλόρη απαςχόληςη, την ευημερύα
των πολιτών και την ανϊπτυξη τησ Ευρώπησ.9 Από το 2010, με την εκδόλωςη τησ οικονομικόσ και
χρηματοπιςτωτικόσ κρύςησ, οι πολιτικϋσ που ενιςχύουν ό ανακατευθύνουν ςε νϋεσ δεξιότητεσ το
ανθρώπινο δυναμικό αποκτούν κρύςιμη ςημαςύα για την αντιμετώπιςη τησ πρωτοφανούσ
ανεργύασ που πλόττει πολλϋσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ. ε αυτϋσ τισ πολιτικϋσ η επαγγελματικό
εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ) και η υποςτόριξη ςτην εύρεςη εργαςύασ αναδεικνύονται ωσ τα
δύο πιο διαδεδομϋνα εργαλεύα των ευρωπαώκών χωρών με κύριο ςτόχο την αντιμετώπιςη τησ
νεανικόσ ανεργύασ και την ανεργύα από ομαδικϋσ απολύςεισ.10 Επιπρόςθετα, οι επενδύςεισ τησ
Ε.Ε. ςτο ανθρώπινο κεφϊλαιο περιλαμβϊνουν ςε μεγϊλο βαθμό δρϊςεισ επαγγελματικόσ
εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ, για την προςαρμογό ςτα νϋα δεδομϋνα που δημιουργούν οι νϋεσ
τεχνολογύεσ και η παγκοςμιοπούηςη αγορϊσ.
Ψςτόςο, παρϊ το ότι οι ευρωπαώκϋσ και εθνικϋσ πολιτικϋσ προςδύδουν ςτην ΕΕΚ «μαγικϋσ»
ιδιότητεσ, κυρύωσ ωσ προσ την ικανότητα ςύνδεςό τησ με την αγορϊ εργαςύασ και τη διαςφϊλιςη
Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010)
Από τη τρατηγικό τησ Λιςαβόνασ (European Council, 2000) ϋωσ την Ευρώπη 2020, European Commission, (2010)
10 McKenzie D.,and Robalino D., 2010
8
9
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ϊμεςησ απαςχόληςησ, ςυνεχύζει να υπϊρχει μια μεγϊλη επιφυλακτικότητα και δυςπιςτύα
απϋναντι τησ από πολλϋσ και πολλούσ ευρωπαύεσ/ουσ πολύτεσ. Δυςπιςτύα που εκφρϊζεται με τα
χαμηλϊ ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ και παρακολούθηςησ ΕΕΚ, ςε αρκετϋσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, μεταξύ
των οπούων και η Ελλϊδα.
Η «απόςταςη» ανϊμεςα ςτη «θεωρύα» και την «πρϊξη», η αναζότηςη τησ αύξηςησ τησ
ελκυςτικότητασ και αποτελεςματικότητασ τησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ,
καθώσ και η ςυνεχόσ πλϋον ανϊγκη για πληροφόρηςη ςχετικϊ με τισ επιπτώςεισ τησ, ςτισ/ςτουσ
ωφελούμενεσ/νουσ, οδόγηςε ςτην υλοπούηςη διαφόρων εθνικών και πανευρωπαώκών ερευνών
για τισ αντιλόψεισ και ςτϊςεισ των πολιτών αλλϊ και των ϊμεςα εμπλεκόμενων
(καθηγητών/τριών, εκπαιδευτών/τριών, μαθητών/τριών, καταρτιζόμενων) απϋναντι ςτην ΕΕΚ.
Ο πρώην γενικόσ διευθυντόσ του Cedefop, καθηγητόσ Calleja, ςημειώνει χαρακτηριςτικϊ ςτον
πρόλογο ϋκδοςησ με αντικεύμενο την τελευταύα πανευρωπαώκό ϋρευνα του Οργανιςμού για την
ΕΕΚ:
«Οι απόψεισ ϋχουν ςημαςύα. την επαγγελματικό εκπαύδευςη και
κατϊρτιςη (ΕΕΚ) οι απόψεισ των ανθρώπων ςχετικϊ με την εικόνα, την
ποιότητα, τα αποτελϋςματα και την αποτελεςματικότητα τησ ΕΕΚ
μπορεύ να ϋχουν ςημαντικό αντύκτυπο όχι μόνο ςτην ατομικό επιλογό
εκπαύδευςησ αλλϊ και ςτη χϊραξη πολιτικόσ.»11
τη ςυνϋχεια και προκειμϋνου να υπϊρξει μια ειςαγωγό ςτα ερωτόματα που θϋτει η παρούςα
μελϋτη για την ΕΕΚ, παρουςιϊζεται μια ςυνοπτικό αναςκόπηςη δύο βαςικών ευρωπαώκών
ερευνών για τισ αντιλόψεισ και ςτϊςεισ ευρωπαύων πολιτών απϋναντι ςτην ΕΕΚ. Μϋςα από αυτό
την αναςκόπηςη αναδύονται και κυρύαρχεσ απόψεισ για το ρόλο και τη ςημαςύα τησ ςτισ
ςύγχρονεσ ευρωπαώκϋσ κοινωνύεσ και οικονομύεσ.
Η πιο πρόςφατη από αυτϋσ τισ ϋρευνεσ εύναι του Cedefop, η οπούα πραγματοποιόθηκε το 2016
ςε πανευρωπαώκό επύπεδο12 και διερευνϊ τη γνώςη και την ενημϋρωςη που ϋχουν οι «τελικού
καταναλωτϋσ»,13 για την ΕΕΚ,14 καθώσ και την ελκυςτικότητα τησ ςε ςχϋςη με ϊλλα επύπεδα
εκπαύδευςησ. Σο 2011 το Ευρωβαρόμετρο,15μετϊ από παραγγελύα τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ
Εκπαύδευςησ και Πολιτιςμού, τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, υλοπούηςε πανευρωπαώκό μελϋτη για

Cedefop, 2017, ςελ.1
Η ϋρευνα του Cedefop, περιελϊμβανε 120 γνωςτικϋσ ςυνεντεύξεισ (με 20 ςυν/ξεισ ςε 6 χώρεσ για ϋλεγχο του
ερωτηματολογύου), 840 ςυνεντεύξεισ (30 ςυν/ξεισ ανϊ χώρα για πιλοτικό εφαρμογό του ερωτηματολογύου), 35.646
ςυν/ξεισ (με ϋωσ και 2.200 ςυν/ξεισ ανϊ χώρα)
13 Cedefop, 2017, ςελ.9
14 την ϋρευνα του Cedefop, η ΕΕΚ επικεντρώνεται κυρύωσ ςτην αρχικό επαγγελματικό κατϊρτιςη ςτο ανώτερο
δευτεροβϊθμιο επύπεδο. Επύςησ, τϋθηκαν κϊποιεσ γενικϋσ ερωτόςεισ ςχετικϊ με την ΕΕΚ χωρύσ αναφορϊ ςε
ςυγκεκριμϋνο επύπεδο ό τμόμα εκπαύδευςησ ό ςυςτόματοσ κατϊρτιςησ
15 Eurobarometer, 369, 2011
11
12
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τη διερεύνηςη των ςτϊςεων των ευρωπαύων πολιτών απϋναντι ςτην επαγγελματικό εκπαύδευςη
και κατϊρτιςη.16
Παρότι υπϊρχουν αρκετϋσ διαφορϋσ μεταξύ των δύο ερευνών, μεθοδολογικϋσ και δεύγματοσ,
εύναι ενδιαφϋρον να ςημειωθεύ ότι καταλόγουν ςε αρκετϊ κοινϊ ςυμπερϊςματα. Και ςτισ δύο
πανευρωπαώκϋσ μελϋτεσ διαπιςτώνεται η πολύ θετικό ϊποψη των ευρωπαύων πολιτών και των
Ελλόνων ςυμπεριλαμβανόμενων, για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη. ε υψηλϊ
ποςοςτϊ ςυμφωνούν ότι προςφϋρει υψηλόσ ποιότητασ εκπαύδευςη και δεξιότητεσ που
ανταποκρύνονται ςτην αγορϊ εργαςύασ, ότι οδηγεύ ϊμεςα ςτην απαςχόληςη, ότι προςφϋρει
καλοπληρωμϋνεσ και υποςχόμενεσ επαγγελματικϊ ευκαιρύεσ. Επιπρόςθετα, πιςτεύουν ότι η ΕΕΚ
ςυμβϊλλει ςτην οικονομύα μιασ χώρασ, μειώνει την ανεργύα και τον κοινωνικό αποκλειςμό.
Ψςτόςο, όπωσ αναφϋρθηκε, ςε αρκετϋσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ αυτό η θετικό ςτϊςη απϋναντι ςτην
ΕΕΚ δεν εκφρϊζεται ςτο δια ταύτα, δηλαδό ςτην επιλογό τησ ωσ εκπαιδευτικό διαδρομό ό ωσ
μϋςο απόκτηςησ, αναβϊθμιςησ ό διατόρηςησ επαγγελματικών δεξιοτότων. Φαρακτηριςτικό εύναι
το παρϊδειγμα τησ Ελλϊδασ, όπου τα ποςοςτϊ δεύχνουν ότι ςτην ανώτερη δευτεροβϊθμια
επαγγελματικό εκπαύδευςη φοιτούν περύπου 30% των νϋων (2017), ςημειώνοντασ μϊλιςτα και
κϊποιεσ χρονιϋσ φθύνουςα πορεύα, ενώ ςτην κατϊρτιςη/δια βύου μϊθηςη η ςυμμετοχό των
πολιτών ϊνω των 25 ετών εύναι 4% περύπου (2016).17
το

Πλαύςιο

1,

παρουςιϊζονται

ςυνοπτικϊ

κϊποια

από

τα

ςυμπερϊςματα

των

προαναφερόμενων ερευνών που ςχετύζονται και με ερωτόματα τησ παρούςασ μελϋτησ για το .Μ.
Λϊριςα.

την ϋρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η ΕΕΚ, εύναι γενικό και περιλαμβϊνει την επαγγελματικό εκπαύδευςη ςε
δευτεροβϊθμιο και ανώτερο επύπεδο, καθώσ και την επαγγελματικό κατϊρτιςη ςε όλεσ τισ ηλικύεσ. Η ϋρευνα του
Ευρωβαρόμετρου, περιελϊμβανε 26.840 ςυν/ξεισ, από 500-1500 ςυν/ξεισ ανϊ χώρα ςε ϊτομα πϊνω από 15 χρονών
17Ϊκθεςη παρακολούθηςησ τησ εκπαύδευςησ και τησ κατϊρτιςησ 2017, Ελλϊδα, Ευρωπαώκό Επιτροπό, Γενικό
Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ, Νεολαύασ, Αθλητιςμού και Πολιτιςμού
16
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Πλαύςιο 1: υνοπτικό αποτύπωςη απαντόςεων ςε επιλεγμϋνα ερωτόματα ερευνών του Cedefop
και Ευρωβαρόμετρου για την ΕΕΚ.
ΕΡΨΣΗΕΙ ΑΠΟ
ΣΙ ΔΤΟ ΕΡΕΤΝΕ
Έχουν ςυμμετϊςχει ςε
προγρϊμματα ΕΕΚ/ ό
ϋχουν ακούςει γι’
αυτόν
Η εικόνα τησ ΕΕΚ ςτη
χώρα μου εύναι θετικό
Η γενικό εκπαύδευςη
ϋχει πιο θετικό εικόνα
από ότι η ΕΕΚ

Οι μαθητϋσ/τριεσ με
χαμηλούσ βαθμούσ
κατευθύνονται ςτην
ΕΕΚ
Παύρνεισ ευκολότερα
το πτυχύο ςτην ΕΕΚ
Η ΕΕΚ προςφϋρει
υψηλόσ ποιότητασ
μϊθηςη
Δηλώνουν
ικανοπούηςη από τισ
δεξιότητεσ που
απϋκτηςαν ςτην
ανώτερη
δευτεροβϊθμια
εκπαύδευςη, ΕΕΚ ό
γενικό, ςε ςχϋςη με
την αγορϊ εργαςύασ
Εύχα ενημερωθεύ για
την ΕΕΚ πριν τη
ςυνϋχεια των
ςπουδών ςτην
ανώτερη
δευτεροβϊθμια
εκπαύδευςη
Λόγοι επιλογόσΕΕΚ

CEDEFOP 2017

Ελλϊδα

86% ϋχει ακούςει για ΕΕΚ

69% ϋχει ακούςει για
ΕΕΚ

68% ςυμφωνεύ ότι η ΕΕΚ
ϋχει θετικό εικόνα
ςτισ/ςτουσ νϋεσ/ουσ 16-18
ετών
74% όλων των
ερωτηθϋντων ςυμφωνεύ
82% των ερωτηθϋντων που
ολοκλόρωςαν γενικό
εκπαύδευςη ςυμφωνεύ,
καθώσ και 71% αυτών που
ολοκλόρωςαν ΕΕΚ
υμφωνεύ το
75% όλων των
ερωτηθϋντων
81% που ακολούθηςε
γενικό εκπαύδευςη
74% που ακολούθηςε ΕΕΚ
υμφωνεύ το
63% των ερωτηθϋντων

69% ςυμφωνεύ ότι η
ΕΕΚ ϋχει θετικό εικόνα
ςτισ/ςτουσ νϋεσ/ουσ
16-18 ετών

SpecialEurobarom
eter 369, 2011
47% ϋχει
ςυμμετϊςχει ό
ςυμμετϋχει ςε ΕΕΚ

Ελλϊδα
31% ϋχει
ςυμμετϊςχει ό
ςυμμετϋχει ςε ΕΕΚ

71% απαντϊ ότι η
ΕΕΚ ϋχει θετικό
εικόνα ςτην χώρα
του

75% απαντϊ ότι η
ΕΕΚ ϋχει θετικό
εικόνα ςτη χώρα

υμφωνεύ το
75% των
ερωτηθϋντων

υμφωνεύ το
70% των
ερωτηθϋντων

94% για το
ενδιαφϋρον ωσ προσ
το αντικεύμενο &
89% για τισ
μελλοντικϋσ
ευκαιρύεσ
απαςχόληςησ

98% για το
ενδιαφϋρον ωσ
προσ το
αντικεύμενο &
98%για τισ
μελλοντικϋσ
ευκαιρύεσ
απαςχόληςησ

84% των ερωτηθϋντων
ςυμφωνεύ με αυτό την
ϊποψη

υμφωνεύ το
85% των ερωτηθϋντων

υμφωνεύ
87% αυτών που
ολοκλόρωςαν ΕΕΚ, &
62% αυτών που
ολοκλόρωςαν γενικό
εκπαύδευςη

υμφωνεύ
88% αυτών που
ολοκλόρωςαν ΕΕΚ, &
49% αυτών που
ολοκλόρωςαν γενικό
εκπαύδευςη

48% των ερωτηθϋντων
γενικόσ εκπαύδευςησ
δόλωςαν ότι εύχαν
ενημερωθεύ για την ΕΕΚ&
72% αυτών που
ακολούθηςαν ΕΕΚ δηλώνει
ότι εύχε ενημερωθεύ
Οι δύο πιο βαςικού λόγοι:
46% για την πιθανότητα να
βρούνε εργαςύα&
41% για το ενδιαφϋρον ωσ
προσ το αντικεύμενο

50% των ερωτηθϋντων
γενικόσ εκπαύδευςησ
δόλωςαν ότι εύχαν
ενημερωθεύ για την
ΕΕΚ
τη μελϋτη δεν
αναφϋρονται % αλλϊ
ωσ ςημαντικότεροσ
λόγοσ αναφϋρεται η
πιθανότητα να βρούνε
εργαςύα

Πηγό: Cedefop, 2017, Eurobarometer, 2011
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ΕΡΨΣΗΕΙ ΑΠΟ
ΣΙ ΔΤΟ ΕΡΕΤΝΕ
Λόγοι επιλογόσ γενικόσ
εκπαύδευςησ

CEDEFOP 2017

Ελλϊδα

Οι δύο πιο βαςικού λόγοι:
45% για να ςυνεχύςει ςτην
ανώτερη εκπαύδευςη&
42% για το ενδιαφϋρον ωσ
προσ το αντικεύμενο

82% ςυμφωνεύ

53% ςυμφωνεύ

56% ςυμφωνεύ

57% ςυμφωνεύ

48% ςυμφωνεύ

55% ςυμφωνεύ

59% ςυμφωνεύ

72% ςυμφωνεύ

64% ςυμφωνεύ

73% ςυμφωνεύ

73% ςυμφωνεύ

60%ςυμφωνεύ

53% διαφωνεύ ότι η
ΕΕΚοδηγεύ ςε
εργαςύεσ χωρύσ
υψηλό εκτύμηςη
ςτην κοινωνύα
83% ςυμφωνεύ

58% διαφωνεύ ότι
η ΕΕΚ οδηγεύ ςε
εργαςύεσ χωρύσ
υψηλό εκτύμηςη
ςτην κοινωνύα
81% ςυμφωνεύ

66% ςυμφωνεύ

76%ςυμφωνεύ

72% ςυμφωνεύ

86% ςυμφωνεύ

91% ςυμφωνεύ

67% ςυμφωνεύ

53% ςυμφωνεύ

59% ςυμφωνεύ

61% ςυμφωνεύ

Η ΕΕΚενιςχύει την
οικονομύα τησ χώρασ
μου
Η ΕΕΚ μειώνει την
ανεργύα

86% ςυμφωνεύ

υμφωνεύ
80% ςυνολικϊ
83% αυτών που ϋχουν
ολοκληρώςει ΕΕΚ&
82% γενικό εκπαύδευςη
Η ΕΕΚ καταπολεμϊ
υμφωνεύ
τον κοινωνικό
78% ςυνολικϊ
αποκλειςμό
80% αυτών που ϋχουν
ολοκληρώςει ΕΕΚ&
81% γενικό εκπαύδευςησ
Πηγό: Cedefop, 2017, Eurobarometer, 2011

Ελλϊδα
84% για το
ενδιαφϋρον ωσ
προσ το
αντικεύμενο &
83% για τισ
μελλοντικϋσ
ευκαιρύεσ
απαςχόληςησ
83% ςυμφωνεύ

την ΕΕΚ αποκτϊσ
δεξιότητεσ που
ανταποκρύνονται ςτην
αγορϊ εργαςύασ
Η ΕΕΚ ςου επιτρϋπει
να βρεισ γρόγορα
εργαςύα μετϊ την
απόκτηςη του
διπλώματοσ
Με την ΕΕΚ εύναι πιο
πιθανό να βρεισ
εργαςύα μετϊ τισ
δευτεροβϊθμιεσ
ςπουδϋσ παρϊ με τη
γενικό εκπαύδευςη
Η ΕΕΚ οδηγεύ ςε
καλοπληρωμϋνεσ
εργαςύεσ
Η ΕΕΚ οδηγεύ ςε καλϋσ
επαγγελματικϋσ
ευκαιρύεσ
Η ΕΕΚ οδηγεύ ςε
επαγγϋλματα με
υψηλό ζότηςη από την
αγορϊ εργαςύασ
Η ΕΕΚ οδηγεύ ςε
εργαςύεσ με υψηλό
εκτύμηςη ςτην
κοινωνύα

60% ςυμφωνεύ

SpecialEurobarom
eter 369, 2011
86% για το
ενδιαφϋρον ωσ προσ
το αντικεύμενο &
81% για τισ
μελλοντικϋσ
ευκαιρύεσ
απαςχόληςησ
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ΕΡΨΣΗΕΙ ΑΠΟ
ΣΙ ΔΤΟ ΕΡΕΤΝΕ
Έλαβαν ςυμβουλό
κατϊ τησ ΕΕΚ

Θα ςυμβούλευαν ΕΕΚ
ό γενικό
δευτεροβϊθμια
εκπαύδευςη ;

Θα ςυμβούλευαν ΕΕΚ
ό γενικό
δευτεροβϊθμια
εκπαύδευςη ;

CEDEFOP 2017

Ελλϊδα

25% των αποφούτων
γενικόσ εκπαύδευςησ
δόλωςαν ότι το
ςυμβούλεψαν κατϊ τησ ΕΕΚ
πριν ςυνεχύςει τισ ςπουδϋσ
ςτην ανώτερη
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη

30% των αποφούτων
γενικόσ εκπαύδευςησ
ϋλαβαν ςυμβουλϋσ
κατϊ τησ ΕΕΚ πριν
ςυνεχύςουν τισ ςπουδϋσ
ςτην ανώτερη
δευτεροβϊθμια
εκπαύδευςη

60% των αποφούτων ΕΕΚ
θα ςυμβούλευαν ΕΕΚ
38% των αποφούτων
γενικόσ εκπαύδευςησθα
ςυμβούλευαν γενικό
εκπαύδευςη, ενώ
33% απαντϊ ότι εξαρτϊται
από το ϊτομο
το ςύνολο
27% θα ςυμβούλευαν
γενικό ανώτερη
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη
40% ΕΕΚ
28% δηλώνει ότι εξαρτϊται
από το ϊτομο

το ςύνολο
29% θα ςυμβούλευαν
γενικό ανώτερη
δευτεροβϊθμια
εκπαύδευςη
41% ΕΕΚ
27% δηλώνει ότι
εξαρτϊται από το
ϊτομο

Δηλώνουν δυςκολύα
εύρεςησ εργαςύασ
μετϊ την ολοκλόρωςη
του υψηλότερου
επιπϋδου ςπουδών
Πόςο διϊςτημα ςασ
πόρε για να βρεύτε
ςταθερό εργαςύα

69% των αποφούτων ΕΕΚ,
δεν εύχαν ποτϋ δυςκολύα &
67% των αποφούτων
γενικόσ εκπαύδευςησ
δεν εύχαν ποτϋ δυςκολύα
30% αποφούτων ΕΕΚ
λιγότερο από ϋνα μόνα
26% αποφούτων γενικόσ
δευτεροβϊθμιασ
1 μόνα
εκπαύδευςησ λιγότερο από
ϋνα μόνα
30% χωρύσ ανώτερη
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη
λιγότερο από ϋνα μόνα
Πόςο διϊςτημα ςασ
30% αποφούτων
πόρε για να βρεύτε
ΕΕΚλιγότερο από 1 χρόνο
ςταθερό εργαςύα
23% αποφούτων γενικόσ
δευτεροβϊθμιασ
1μόνα-1 χρόνο
εκπαύδευςησ λιγότερο από 1
χρόνο
28% χωρύσ ανώτερη
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη
λιγότερο από 1 χρόνο
Πηγό: Cedefop, 2017, Eurobarometer, 2011
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SpecialEurobarom
eter 369, 2011

Ελλϊδα

34% θα
ςυμβούλευαν γενικό
εκπαύδευςη
32% ΕΕΚ
30% απαντϊ ότι
εξαρτϊται από το
ϊτομο

25% θα
ςυμβούλευαν
γενικό εκπαύδευςη
41% θα
ςυμβούλευαν ΕΕΚ
31% απαντϊ ότι
εξαρτϊται από το
ϊτομο

ΕΡΨΣΗΕΙ ΑΠΟ
ΣΙ ΔΤΟ ΕΡΕΤΝΕ
Πόςο διϊςτημα ςασ
πόρε για να βρεύτε
ςταθερό εργαςύα

CEDEFOP 2017

Ελλϊδα

9% αποφούτων ΕΕΚ, πϊνω
από 1 χρόνο
13% αποφούτων γενικόσ
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10% χωρύσ ανώτερη
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη
πϊνω από 1 χρόνο
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εργαςιακόσ
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κατϊρτιςησ
εκπαύδευςησ&
9% χωρύσ ανώτερη
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη
Πηγό: Cedefop, 2017, Eurobarometer, 2011
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: Η ταυτότητα τησ ϋρευνασ
ήπωσ όδη αναφϋρθηκε, τα προγρϊμματα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ θεωρούνται, ςε ευρωπαώκό
επύπεδο, κρύςιμοι παρϊγοντεσ για την επύτευξη τησ ανϊπτυξησ και τησ απαςχόληςησ. Ψςτόςο η
ϋνταξη των ανϋργων ςτην αγορϊ εργαςύασ, εξαρτϊται από πολλούσ παρϊγοντεσ και «μια
ολοκληρωμϋνη προςϋγγιςη του ερωτόματοσ πρϋπει να λϊβει υπόψη τησ και να αναλύςει μια ςειρϊ
από δεδομϋνα, ςυχνϊ ανομοιογενό μεταξύ τουσ και από ποικύλεσ πηγϋσ».18 Ϊνα ςημαντικό δεδομϋνο
εύναι για παρϊδειγμα, η ανταπόκριςη/ςύνδεςη των αντικειμϋνων κατϊρτιςησ με τισ ανϊγκεσ τησ
αγορϊσ εργαςύασ. Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη τα τελευταύα χρόνια δύνει ιδιαύτερη βαρύτητα ςτον
παρϊγοντα αυτό και ςυνιςτϊ την ανϊπτυξη ςυςτημϊτων και μηχανιςμών για τη διϊγνωςη και
πρόβλεψη των αναγκών τησ αγορϊσ εργαςύασ ςε γνώςεισ, δεξιότητεσ ικανότητεσ για το
ανθρώπινο δυναμικό και τη ςύνδεςη τουσ με τα ςχεδιαζόμενα προγρϊμματα επαγγελματικόσ
εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ (ΕΕΚ).
Μια ϊλλη κρύςιμη παρϊμετροσ εύναι αυτό που αφορϊ ςτισ αντιλόψεισ και απόψεισ,19 καθώσ και
ςτα κύνητρα ςυμμετοχόσ των εκπαιδευόμενων ςε δρϊςεισ κατϊρτιςησ.20
«Ακόμα και οι καλύτερεσ πολιτικϋσ ΕΕΚ θα εύναι επιτυχεύσ
μόνο εϊν υλοποιούνται ςε ϋνα περιβϊλλον εμπιςτοςύνησ και
εύναι ευπρόςδεκτεσ ςτα ϊτομα και ςτισ κοινωνύεσ».21
Αυτού οι παρϊγοντεσ, επηρεϊζουν όχι μόνο την επιτυχύα που δύνανται να ϋχουν τα προγρϊμματα
ςτισ/ςτουσ ωφελούμενεσ/νουσ, αλλϊ και ςτη διαμόρφωςη των πολιτικών κατϊρτιςησ που
υιοθετούνται από τουσ ιθύνοντεσ. Η ςυλλογό και η ανϊλυςη τϋτοιων πληροφοριών εύναι κατϊ
ςυνϋπεια ιδιαύτερα ςημαντικό προκειμϋνου να επιτυγχϊνεται ολοϋνα και μεγαλύτερη
ανταπόκριςη μεταξύ προςωπικών εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού και των
αναγκών που διαμορφώνονται ςτην αγορϊ εργαςύασ.
Η διερεύνηςη και εφαρμογό των παραπϊνω γύνεται επιτακτικότερη όταν ςτόχοσ των
δρϊςεων εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ εύναι η επανϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ ανϋργων που
προόλθαν από μαζικϋσ απολύςεισ, εξαιτύασ των ςυνεπειών τησ οικονομικόσ κρύςησ και τησ
παγκοςμιοπούηςησ των οικονομικών δραςτηριοτότων, όπωσ εύναι η περύπτωςη των απολυμϋνων
του ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα ΑΒΕΕ.

Παώδούςη, 2017, ςελ.64
Cedefop, 2017
20 Καραλόσ, 2013
21 Cedefop, 2017, ςελ.1
18
19

-34-

2.1 Σο πρόγραμμα του ΕΣΠ
Η χρηματοδότηςη του Ευρωπαώκού Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ) για
δρϊςεισ ςτισ/τουσ πρώην εργαζόμενεσ/νουσ του .Μ Λϊριςα εγκρύθηκε το 2016. Ψςτόςο, η
υλοπούηςη του προγρϊμματοσ ξεκύνηςε με αρκετό καθυςτϋρηςη, τον Απρύλιο 2017 και
ολοκληρώθηκε το Υεβρουϊριο του 2018. Σο Ϊργο, το οπούο εντϊςςεται ςε παρεμβϊςεισ ςτον
κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριότητασ 47 (Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο μηχανοκύνητων
οχημϊτων), υλοποιόθηκε από το Εθνικό Ινςτιτούτο Εργαςύασ και Ανθρωπύνου Δυναμικού
(ΕΙΕΑΔ) με τη ςυνεργαςύα οκτώ φορϋων: του Ινςτιτούτου Εργαςύασ τησ Γενικόσ υνομοςπονδύασ
Εργατών Ελλϊδοσ (ΙΝΕ ΓΕΕ), του Ινςτιτούτου Μικρών Επιχειρόςεων τησ Γενικόσ
υνομοςπονδύασ Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλϊδασ (ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ), του Ινςτιτούτου
Εμπορύου & Τπηρεςιών τησ Εθνικόσ υνομοςπονδύασ Εμπόρων Ελλϊδοσ (ΙΝΕΜΤ ΕΕΕ), την
Αναπτυξιακό Καρδύτςασ (Αν.Κα.), του Πανεπιςτόμιου Θεςςαλύασ–ΕΛΚΕ, του Κϋντρου
Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ ΙΝΕ ΓΕΕ, του Κϋντρου Ανϊπτυξησ Ελληνικού Εμπορύου και
Επιχειρηματικότητασ τησ ΕΕΕ και του Κϋντρου Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ ΓΕΒΕΕ.
Σο πρόγραμμα απευθυνόταν ςτισ/ςτουσ 557 απολυμϋνεσ/νουσ από το «ούπερ Μϊρκετ
Λϊριςα ΑΕΒΕ» και ςε 543 νϋεσ/ουσ, ϊνεργεσ/ουσ, εκτόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ. Οι ενϋργειεσ
που προβλϋπονταν να υλοποιηθούν για τισ/τουσ πρώην εργαζόμενεσ/ουσ των «.Μ. Λϊριςα»,
περιελϊμβαναν:
α) επαγγελματικό ςυμβουλευτικό και υποςτόριξη για ανϊπτυξη επιχειρηματικότητασ
β) προγρϊμματα ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ και προγρϊμματα εξειδικευμϋνησ
ό ςυγκεκριμϋνησ εκπαύδευςησ
γ) υποςτόριξη των ςυμμετεχόντων για μετεγκατϊςταςη τουσ ςε ϊλλη πόλη τησ Ελλϊδασ, ωσ
αποτϋλεςμα εξεύρεςησ εργαςύασ ςε ϊλλο τόπο από αυτό τησ κατοικύασ τουσ.22
Από το ςυνολικό προώπολογιςμό του προγρϊμματοσ, το 57% περύπου διατϋθηκε για δρϊςεισ
κατϊρτιςησ ςε τϋςςερισ (4) ειδικότητεσ (Πύνακασ 1). την κατϊρτιςη ςυμμετεύχαν 431 πρώην
εργαζόμενεσ/νοι του .Μ. Λϊριςα, που ςτην προηγούμενη φϊςη εύχαν ενταχθεύ ςε δρϊςεισ
ςυμβουλευτικόσ.
Θα πρϋπει να ςημειωθεύ εδώ ότι λόγω τησ καθυςτϋρηςησ ϋναρξησ των παρεμβϊςεων από την
περύοδο αναφορϊσ τησ αύτηςησ (3/05 και 3/09/2015) και κατϊ την οπούα απολύθηκαν οι 557
εργαζόμενεσ και εργαζόμενοι, υπόρξαν διϊφορεσ εξελύξεισ.

22

Η δρϊςη αυτό δεν υλοποιόθηκε τελικϊ γιατύ δεν εκφρϊςτηκε ενδιαφϋρον.
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Πύνακασ 1. Ειδικότητεσ και τμόματα κατϊρτιςησ, Ϊργου «EGF/2015/011GR/Supermarket
Larissa»
α/ειδικοτότων

1

2

3
4

Ειδικότητεσ κατϊρτιςησ
EGF/2015/011 GR/Supermarket
Larissa
Τπϊλληλοι γραφεύου
Τπϊλληλοι γραφεύου
Τπϊλληλο ιγραφεύου
Τπϊλληλοι γραφεύου
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Πωλητόσ λιανικόσ
Προώθηςη πωλόςεων λιανικού
εμπορύου (merchandiser)
Διαχεύριςη αποθόκησ
ΤΝΟΛΟ

Αριθμόσ
τμημϊτων

Αριθμόσ
καταρτιζόμενων

4

1

7
19
19
25
18
20
25
16
14
25
19
14
22
23
21
19
23
15
20
23
20

1
22

24
431

16

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

ημαντικόσ αριθμόσ απολυμϋνων των Μ Λϊριςα εντϊχθηκε ςε νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ,
ϊλλεσ/λοι ςυνταξιοδοτόθηκαν ό ςτρϊφηκαν ςτην αυτοαπαςχόληςη κλπ. Η πλειοψηφύα όμωσ του
πληθυςμού αυτού, ϊνεργεσ/οι, εργαζόμενεσ/νοι, αυτοαπαςχολούμενεσ/νοι, εκδόλωςαν ϊμεςα
ενδιαφϋρον για ςυμμετοχό ςτισ δρϊςεισ του ΕΣΠ και ιδιαύτερα για ςυμμετοχό ςτην
επαγγελματικό κατϊρτιςη.

2.2 Διερεύνηςη αναγκών τησ αγορϊσ εργαςύασ
Μύα ςημαντικό διϊςταςη τησ προςϋγγιςησ που ακολουθόθηκε από το ΕΙΕΑΔ, για την ανϊπτυξη
και εφαρμογό των δρϊςεων του ΕΣΠ όταν η διερεύνηςη και ανϊλυςη των χαρακτηριςτικών τησ
αγορϊσ εργαςύασ ςτισ περιφϋρειεσ Θεςςαλύασ και Κ. Μακεδονύασ και η αξιοπούηςη του
"Μηχανιςμού διϊγνωςησ των αναγκών τησ αγορϊσ εργαςύασ" για τον εντοπιςμό των ζητούμενων
ειδικοτότων από τισ περιφερειακϋσ αγορϋσ. το πλαύςιο αυτό πραγματοποιόθηκε ςυςχϋτιςη και
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ιερϊρχηςη δυναμικών ειδικοτότων.23 Σα αποτελϋςματα του Μηχανιςμού αξιοποιόθηκαν ςτισ
ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ που παραςχϋθηκαν προσ τισ/τουσ ωφελούμενεσ/νουσ του
προγρϊμματοσ ΕΣΠ, αλλϊ και για την επιλογό και το ςχεδιαςμό των αντικειμϋνων
επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ που υλοποιόθηκαν ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ.
Για την εύχρηςτη, ταχύτερη και αποτελεςματικότερη εφαρμογό των προτϊςεων που
διατυπώθηκαν από το Μηχανιςμό ςχεδιϊςτηκε η ψηφιακό χαρτογρϊφηςη των δεδομϋνων. Με
βϊςη την επεξεργαςύα τησ προςφορϊσ και τησ ζότηςησ ειδικοτότων υποδεύχθηκαν οι παρακϊτω
17 ειδικότητεσ με ζότηςη.
Πύνακασ 2. Προτεινόμενεσ ειδικότητεσ από το μηχανιςμό διϊγνωςησ
εργϊτεσ φρούτων

καμαριϋρεσ

ςερβιτόροι
ελαιοτριβεύα
ςύνολο
υπϊλληλοι
υποδοχόσ
πωλητϋσ

λαντζϋρηδεσ &
πλύντεσ
μϊγειροι

νοςοκόμοι,
πτυχιούχοι ΣΕΙ η
ϊλλων ςχολών
χειριςτϋσ
μηχανημϊτων
οδηγού

απαςχολούμενοι ςτην
παροχό προςωπικών
υπηρεςιών
ανειδύκευτοι

ταμύεσ ςύνολο

καθαριςτϋσ

διανομεύσ

υπϊλληλοι γραφεύου

Πηγό: Κώτςιοσ, 2017,2018

ύμφωνα με τα ςτοιχεύα24 πολύ υψηλό δυναμικό, εμφϊνιζε η ειδικότητα «ερβιτόροι εν γϋνει»,
ενώ υψηλό δυναμικό παρουςύαζαν οι «οδηγού φορτηγών και λεωφορεύων», «μϊγειροι», «πωλητϋσ
ςύνολο», «εργϊτεσ φρούτων», «λαντζϋρηδεσ & πλύντεσ πιϊτων ςε εςτιατόρια, ταβϋρνεσ κλπ., με
χειροκύνητα εργαλεύα και μηχανϋσ», «οδηγού ςύνολο», «υπϊλληλοι γραφεύου», «καμαριϋρεσ
ςύνολο». Από τισ υποδεύξεισ του Μηχανιςμού Διϊγνωςησ επιλεγόκαν τελικϊ για την ομϊδα των
απολυμϋνων του Μ,25 αντικεύμενα κατϊρτιςησ, τα οπούα όταν ςχετικϊ κοντϊ ςτα αντικεύμενα
απαςχόληςησ των ωφελούμενων ςτο .Μ Λϊριςα, πριν την απόλυςη τουσ.
Επιπρόςθετα, ο ςχεδιαςμόσ των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ ςε ενότητεσ οι οπούεσ
περιελϊμβαναν «οριζόντιεσ και διαπροςωπικϋσ δεξιότητεσ», «ψηφιακϋσ δεξιότητεσ» και
«εξειδικευμϋνεσ επαγγελματικϋσ-τεχνικϋσ δεξιότητεσ», ςυνϋβαλε ςτην εκμϊθηςη και ςτην
πιςτοπούηςη των γνώςεων και δεξιοτότων των ωφελούμενων ςτουσ Η/Τ, καθώσ και ςτην
ανϊπτυξη των προςωπικών δεξιοτότων και ικανοτότων τουσ.
Σο ϋργο υλοπούηςε ο Δρ. Β. Κώτςιοσ, επιςτημονικόσ ςυνεργϊτησ του ΕΙΕΑΔ, ςε ςυνεργαςύα με τον Δρ. . Γαβρόγλου,
επιςτημονικό υπεύθυνο του Μηχανιςμού Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ ΕΙΕΑΔ.
24 Σα ςτοιχεύα που χρηςιμοποιόθηκαν ςτην εν λόγω μελϋτη εύναι από την ΕΛΣΑΣ και την ΕΡΓΑΝΗ.
25 Για τουσ NEETS, τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ εύχαν μεγαλύτερη ποικιλύα και ςύνδεςη με τισ προτϊςεισ του
Μηχανιςμού Διϊγνωςησ.
23
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2.3 Ερευνητικού ςτόχοι
Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ϋρευνασ όταν η διερεύνηςη μιασ ςειρϊσ παραγόντων που ςχετύζονται με τισ
αντιλόψεισ των απολυμϋνων του .Μ. απϋναντι ςτην επαγγελματικό κατϊρτιςη και ιδιαύτερα ωσ
προσ το ρόλο τησ κατϊρτιςησ ςτην εύρεςη ό/και διατόρηςη εργαςύασ, ςτην αναβϊθμιςη των
δεξιοτότων τουσ και ςτη ςχϋςη δεξιοτότων και εργαςύασ. Ϊνασ ακόμα ςτόχοσ όταν να
γνωρύςουμε τισ αξιολογικϋσ κρύςεισ των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ ΕΣΠ ςχετικϊ με το
πρόγραμμα κατϊρτιςησ που παρακολούθηςαν ςτο πλαύςιο του ϋργου.
Επειδό, όμωσ όλα τα παραπϊνω λαμβϊνουν χώρα μϋςα ςε ϋνα ευρύτερο πλαύςιο και δυναμικό
που τα επηρεϊζουν ιςχυρϊ, κρύθηκε ςκόπιμο να διερευνηθούν και ϊλλεσ κρύςιμεσ παρϊμετροι,
όπωσ για παρϊδειγμα η εκπαιδευτικό και επαγγελματικό διαδρομό των ωφελούμενων μϋχρι την
απόλυςη, οι τρόποι αναζότηςησ βοόθειασ ςτην περύοδο ανεργύασ τουσ, η πρόθεςό τουσ για
αλλαγό τόπου διαμονόσ προκειμϋνου να εργαςθούν κ.ϊ Απώτεροσ ςκοπόσ τησ όλησ προςπϊθειασ
όταν να παραχθεύ ϋνα ςύνολο ευρημϊτων τα οπούα θα μπορούν να αξιοποιηθούν ςτο ςχεδιαςμό
και ςτην εφαρμογό πολιτικών για την ΕΕΚ ςτην Ελλϊδα. 26

2.4 Μεθοδολογύα
Η ϋρευνα διενεργόθηκε ςτο ςύνολο των απολυμϋνων του ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα, οι οπούεσ/οι
ςυμμετεύχαν ςτισ ενϋργειεσ κατϊρτιςησ.27Για τη ςυλλογό των δεδομϋνων χρηςιμοποιόθηκε
ερωτηματολόγιο 28 το οπούο περιελϊμβανε τριϊντα μύα (31) ερωτόςεισ κλειςτού τύπου,
διαρθρωμϋνεσ με βϊςη την κλύμακα Likert, τη διχοτομικό κλύμακα, κλύμακεσ πολλαπλόσ επιλογόσ,
καθώσ και ερωτόςεισ ςυνϊφειασ. Επιδιώχθηκε οι ερωτόςεισ να εύναι απλϊ διατυπωμϋνεσ,
ςύντομεσ και κατανοητϋσ, ϋτςι ώςτε η/ο ερωτώμενη/οσ να ανταποκριθεύ με ταχύτητα και
ευκολύα.
Ο ςχεδιαςμόσ και η υλοπούηςη τησ ϋρευνασ ϋγινε από τη

Διεύθυνςη Επαγγελματικόσ

Κατϊρτιςησ ΕΙΕΑΔ, ςε ϊμεςη ςυνεργαςύα με την αρμόδια ομϊδα υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ
ΕΣΠ, ςτο ΕΙΕΑΔ.29Για τη διαμόρφωςη των ερωτηματολογύων ςυγκεντρώθηκε και μελετόθηκε,
καταρχόν, το υλικό που αναφϋρεται ςτο ϋργο, όπωσ η απόφαςη του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου
για την κινητοπούηςη του ΕΣΠ, η πρόςκληςη προσ την ομϊδα των δικαιούχων για ςυμμετοχό ςτο
υμπληρώνεται ότι, τα ευρόματα τησ παρούςασ ϋρευνασ, θα αξιοποιηθούν επύςησ ςτη μετϊ αξιολόγηςη τησ
ςυνειςφορϊσ των δρϊςεων επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ για την επανϋνταξη των ανϋργων του .Μ Λϊριςα ςτην αγορϊ
εργαςύασ
27 Αντύςτοιχη μελϋτη πραγματοποιόθηκε και για τουσ Νϋουσ Εκτόσ Απαςχόληςησ, Κατϊρτιςησ, Εκπαύδευςησ (NEETS)
28 Σο ερωτηματολόγιο τησ ϋρευνασ βρύςκεται ςτο Παρϊρτημα 1
29 υντονιςτόσ του ϋργου εκ μϋρουσ του ΕΙΕΑΔ όταν ο κ. Ι. Παςπϊλασ, ενώ ςτην ομϊδα ϋργου ςυμμετεύχαν οι κ.κ. Μ.
Αρφϊνη, ωσ αναπληρώτρια υπεύθυνη ϋργου και Ι. Νϊνη (ΕΙΕΑΔ), καθώσ και οι εξωτερικϋσ ςυνεργϊτριεσ κ.κ. Γ. Εξϊρχου,
Ι. Θωμϊ
26
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πρόγραμμα, τα ςυνοδευτικϊ ϋγγραφα, περιοδικϋσ εκθϋςεισ για το ϋργο καθώσ και το ςύςτημα
παρακολούθηςησ τησ εξϋλιξόσ του. τη ςυνϋχεια πραγματοποιόθηκαν ςυναντόςεισ με το
ςυντονιςτό και την ομϊδα ϋργου από το ΕΙΕΑΔ 30 , καθώσ και ςυναντόςεισ με τισ/τουσ
υπεύθυνεσ/νουσ από τουσ φορεύσ που ςυμμετεύχαν ςτην υλοπούηςό του. Επύςησ μελετόθηκαν οι
πιο πρόςφατεσ αξιολογικϋσ εκθϋςεισ για αντύςτοιχα προγρϊμματα ςε ευρωπαώκό επύπεδο. Σο
ερωτηματολόγιο που ςυντϊχθηκε ςυζητόθηκε αναλυτικϊ με την ομϊδα ϋργου ΕΙΕΑΔ.
Η ςυλλογό των δεδομϋνων πραγματοποιόθηκε κατϊ τη διϊρκεια των προγραμμϊτων
κατϊρτιςησ, μεταξύ 23 και 26 Ιανουαρύου 2018, από τισ/τουσ υπεύθυνεσ/νουσ ςτο ΚΕΚ και ςτισ
περιςςότερεσ περιπτώςεισ παρουςύα των εκπροςώπων και των ερευνητριών/τών του ΕΙΕΑΔ.
Κατϊ τη ςυμπλόρωςη του ερωτηματολογύου δόθηκαν διευκρινόςεισ όπου ζητόθηκε, αν και οι
ερωτόςεισ όταν ελϊχιςτεσ και δεν αφορούςαν τόςο το ερωτηματολόγιο όςο το τι μϋλλει γενϋςθαι
μετϊ την κατϊρτιςη. ημειώνεται ότι επτϊ από τισ/τουσ ερωτώμενεσ/νουσ ολοκλόρωςαν το
πρόγραμμα κατϊρτιςησ το Δεκϋμβριο του 2017, 31 οπότε ςυμπλόρωςαν νωρύτερα τα
ερωτηματολόγια.
Σο ερωτηματολόγιο όταν ανώνυμο και οι ερωτόςεισ όταν δομημϋνεσ ςε τρεύσ ενότητεσ και
αφορούςαν:
Η 1η ενότητα: Γενικϋσ πληροφορύεσ. Πρόκειται για ςυλλογό πληροφοριών ςχετικϊ με τα
δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ των ωφελούμενων, ζητόματα που αφορούν ςτην περύοδο τησ
ανεργύασ και τησ προηγούμενησ επαγγελματικόσ εμπειρύασ.
Η 2η ενότητα: Ενδιαφϋρον και αντιλόψεισ για την κατϊρτιςη, επικεντρώνεται ςε ερωτόματα
που αφορούν ςτισ γενικότερεσ αντιλόψεισ τουσ για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και
κατϊρτιςη (ΕΕΚ) και ςτη ςυνϋχεια ςτισ απόψεισ τουσ για την κατϊρτιςη που λαμβϊνει χώρα ςτο
πλαύςιο του ΕΣΠ. Αρχικϊ, διερευνϊται το ενδιαφϋρον των ερωτώμενων για προγρϊμματα
κατϊρτιςησ, καθώσ και η ςυμμετοχό τουσ ςε αυτϊ. Κατόπιν, για την ανύχνευςη των απόψεων
τουσ για την ΕΕΚ διατυπώνονται ϋντεκα (11) προτϊςεισ ςχετικϊ με την ΕΕΚ και ζητεύται από
τισ/τουσ ερωτώμενεσ/νουσ να εκφρϊςουν το βαθμό ςυμφωνύασ τουσ με αυτϋσ. Οι προτϊςεισ που
ςυμπεριλόφθηκαν εύναι αποτϋλεςμα του ςυγκεραςμού των ςτόχων και περιοριςμών που εύχε η
παρούςα μελϋτη, καθώσ και ερωτημϊτων ϊλλων αντύςτοιχων ερευνών32. Για την αποτύπωςη του
βαθμού ςυμφωνύασ ό διαφωνύασ των ερωτώμενων με την κϊθε πρόταςη χρηςιμοποιόθηκε
μοντϋλο πενταβϊθμιασ κλύμακασ Likert33 με επιλογϋσ που κυμαύνονται από το «Δεν ςυμφωνώ
30Ο.π.

υμμετεύχαν ςε μικτό τμόμα κατϊρτιςησ ανϋργων και νϋων εκτόσ απαςχόληςησ, εκπαύδευςησ, κατϊρτιςησ (NEETS)
Cedefop, 2017, Special Eurobarometer 369, 2011, Τπουργεύο Παιδεύασ 2008 και 2011
33 Οι κλύμακεσ αυτϋσ εύναι κλύμακεσ διϊταξησ, δηλαδό οι τιμϋσ τουσ παρουςιϊζουν διϊταξη-κλιμϊκωςη από το ελϊχιςτο
προσ το πϊρα πολύ και μετρούν ποιότητα, ςημαντικότητα, ενδιαφϋρον, ικανοπούηςη, ςυχνότητα, το βαθμό που κϊτι
ιςχύει.
31
32
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καθόλου» ϋωσ το «υμφωνώ πϊρα πολύ», με μεςαύα ουδϋτερη επιλογό το «Ούτε υμφωνώ/Ούτε
Διαφωνώ».
Για τη διερεύνηςη των αντιλόψεων των ωφελούμενων ςχετικϊ με την κατϊρτιςη που
παρακολούθηςαν
διατυπώθηκαν

ςτο
εννϋα

εκτιμόςουν/δηλώςουν

πλαύςιο
(9)
οι

του

Ευρωπαώκού

καταφατικϋσ

Σαμεύου

προτϊςεισ

καταρτιζόμενοι/νεσ

το

για

βαθμό

Παγκοςμιοπούηςησ
τισ

οπούεσ

που

ιςχύουν

(ΕΣΠ)

ζητόθηκε
για

να

αυτό/ον.

Φρηςιμοποιόθηκε επύςησ μύα κλύμακα τύπου Likert και δόθηκε η δυνατότητα απαντόςεων ςε
πϋντε βαθμύδεσ/επιλογϋσ, από το «καθόλου» ϋωσ το «πϊρα πολύ», με ενδιϊμεςη επιλογό το
«μϋτρια». Οι προτϊςεισ που περιλαμβϊνονται ςχετύζονται με τουσ ςτόχουσ και τη φιλοςοφύα του
προγρϊμματοσ του ΕΣΠ.
Η 3η ενότητα: Δεξιότητεσ και εργαςύα. ε αυτό την ενότητα οι ωφελούμενεσ/οι καλούνται
αρχικϊ να αξιολογόςουν τη ςημαντικότητα μιασ ςειρϊσ δεξιοτότων για την εργαςύα και ςτη
ςυνϋχεια να προβούν ςτην αυτοαξιολόγηςη τουσ ωσ προσ το βαθμό που διαθϋτουν αυτϋσ τισ
δεξιότητεσ. Κατόπιν ζητεύται να αξιολογόςουν οι ερωτώμενεσ/οι διϊφορουσ παρϊγοντεσ για
εύρεςη εργαςύασ και τη ςημαςύα που ϋχουν για αυτϋσ/ούσ διϊφοροι παρϊγοντεσ ςτην εργαςύα.
Για την αξιολόγηςη χρηςιμοποιόθηκε και ςε αυτό την ενότητα πενταβϊθμια κλύμακα Likert.
Σα δεδομϋνα που ςυγκεντρώθηκαν καταχωρύςτηκαν ςε πρόγραμμα ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ34
από δύο ςτελϋχη του ΕΙΕΑΔ,35 μεταξύ Υεβρουαρύου και Μαρτύου 2018. Για την επεξεργαςύα των
ςτοιχεύων χρηςιμοποιόθηκε το SPSS πρόγραμμα και Microsoft Excel.36
ημειώνεται τϋλοσ ότι ςτην παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων δόθηκε ιδιαύτερη βαρύτητα
ςτην παρϊμετρο του φύλου, μια και όπωσ διαπιςτώνεται ςτη ςυνϋχεια, οι γυναύκεσ αποτελούν το
μεγαλύτερο μϋροσ των πρώην εργαζόμενων του ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα και ωφελούμενων του
προγρϊμματοσ του ΕΣΠ.

Σον Data Editor του S.P.S.S., ςτον οπούο καταχωρόθηκαν τα δεδομϋνα ετούμαςε για την παρούςα ϋρευνα, ο Δρ. Β.
Κώτςιοσ.
35 Σην καταχώρηςη των ςτοιχεύων ςτο πρόγραμμα ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ διενόργηςαν οι κ.κ. Φ. Παώδούςη και Μ- Φ.
Σςιϊμα.
36 Η επεξεργαςύα των δεδομϋνων ςτο SPSS πραγματοποιόθηκε από την Μ-Φ. Σςιϊμα
34
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: Σο προφύλ των ςυμμετεχόντων ςτην
ϋρευνα
Προκειμϋνου να ϋχουμε μια όςο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για αυτϋσ και αυτούσ που
ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα ϋγινε προςπϊθεια να ςυγκεντρωθούν διϊφορα δημογραφικϊ ςτοιχεύα
και πληροφορύεσ που μασ περιγρϊφουν αρκετϊ καλϊ την ομϊδα των ςυμμετεχόντων. Ϊτςι οι
ερωτόςεισ που περιλαμβϊνονται ςτο πρώτο ςκϋλοσ του ερωτηματολογύου αφορούν τόςο
δημογραφικϊ ςτοιχεύα, όςο και πληροφορύεσ για τισ προςπϊθειεσ των ωφελούμενων να βρουν
εργαςύα και υποςτόριξη μετϊ την απόλυςό τουσ.
Γενικϊ, από τα 497 ϊτομα που ωφελόθηκαν από τισ δρϊςεισ του ΕΣΠ, ςε ςύνολο 557
απολυμϋνων, 431 ςυμμετεύχαν ςε δρϊςεισ κατϊρτιςησ. Για την υλοπούηςη τησ κατϊρτιςησ
ςυςτϊθηκαν εύκοςι ϋνα (21) τμόματα εκ των οπούων δϋκα επτϊ (17) ςτην πόλη τησ Λϊριςασ, δύο
(2) ςτην πόλη του Σύρναβου, ϋνα (1) ςτην Ελαςςόνα Λϊριςασ και ϋνα (1) ςτην Αγιϊ Λϊριςασ. Η
περύοδοσ κατϊρτιςησ όταν από το Δεκϋμβριο 2017 ϋωσ και τον Υεβρουϊριο του 2018.

3.1 Δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ
Από τα 431 ϊτομα που ςυμμετεύχαν ςτισ δρϊςεισ ςυνεχιζόμενησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ του
ΕΣΠ ανταποκρύθηκαν ςτα ερωτηματολόγια 394 ϊτομα. Από τα 394 ϊτομα, 264 εύναι γυναύκεσ
και 116 ϊνδρεσ, 67% και 29% αντύςτοιχα, ενώ 14 ϊτομα, ποςοςτό 3,6% δεν απϊντηςε ςτο
ςχετικό ερώτημα.
Γρϊφημα 1. Σο φύλο των ερωτώμενων
Δεν απϊντηςαν
4%
Ωνδρεσ
29%
Γυναύκεσ
67%

Πηγό:ΕΙΕΑΔ,2018

Μύα πρώτη διαπύςτωςη εύναι ότι η πλειοψηφύα των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ εύναι
γυναύκεσ. Γεγονόσ αναμενόμενο μιασ και το μεγαλύτερο ποςοςτό εργαζομϋνων ςτο λιανικό
εμπόριο, κατηγορύα ςτην οπούα ανόκουν και τα ούπερ Μϊρκετ, εύναι ςύμφωνα με τα ςτοιχεύα
τησ ΕΛΣΑΣ από 76% ϋωσ 90% γυναικεύο εργατικό δυναμικό.
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Αυτό το ςτοιχεύο επιβεβαιώνουν και τα ευρόματα πρόςφατησ μελϋτησ τησ Silvia Sansonetti,37
ςχετικϊ με το φύλο των δικαιούχων του ΕΣΠ ςε επτϊ ευρωπαώκϋσ χώρεσ και ςύμφωνα με την
οπούα η Ελλϊδα αποτελεύ την εξαύρεςη ςτον κανόνα των χρηματοδοτόςεων του ΕΣΠ. Πιο
ςυγκεκριμϋνα η μελϋτη τησ Sansonetti ανϋδειξε ότι οι οικονομικού τομεύσ που προςτρϋχουν ςτη
βοόθεια του ΕΣΠ λόγω οικονομικόσ κρύςησ και ςυνεπειών τησ παγκοςμιοπούηςησ, εύναι μεγϊλεσ
βιομηχανύεσ/επιχειρόςεισ οι οπούεσ ςυνόθωσ ανδροκρατούνται. Αντύθετα, λιγότερο ςυχνό εύναι
το φαινόμενο για τισ μικρότερεσ επιχειρόςεισ, που εύναι η περύπτωςη ςτην Ελλϊδα και ςτισ
οπούεσ υπϊρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να απαςχολούνται κυρύωσ γυναύκεσ, όπωσ ςτο .Μ
Λϊριςα.
Τπενθυμύζεται εδώ ότι από τισ επτϊ ϋωσ ςόμερα, περιπτώςεισ ενύςχυςησ του ΕΣΠ ςτην
Ελλϊδα, οι τρεύσ αφορούςαν λιανικό εμπόριο (Aldi Hellas, Spider Stores και Οδυςςϋασ Υωκϊσ),
ενώ οι ϊλλεσ αφορούςαν, επιχειρόςεισ αρτοποιύασ (Κατςϋλη) και επιχειρόςεισ ΜΜΕ (Αττικϋσ
Εκδόςεισ και Οπτικοακουςτικϋσ επιχειρόςεισ), ςτισ οπούεσ ο αριθμόσ των ανδρών εργαζόμενων
υπερϋβαινε αυτό των γυναικών.

Ηλικιακϋσ Ομϊδεσ

Γρϊφημα 2. Ηλικιακϋσ ομϊδεσ, κατϊ φύλο
Δεν δηλώθηκε
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2,60%
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ,2018

Οι ηλικιακϋσ ομϊδεσ ςτισ οπούεσ ανόκουν τα ϊτομα που ανταποκρύθηκαν ςτο ερωτηματολόγιο
με βϊςη τη δόλωςό τουσ και ςε ςχϋςη με το φύλο τουσ αποτυπώνεται ςτο Γρϊφημα 2. ήπωσ
διαπιςτώνεται ο κύριοσ όγκοσ των ωφελούμενων ανδρών και γυναικών ςυγκεντρώνεται ςτισ
ηλικύεσ μεταξύ 35-54 ετών. Η υψηλότερη ςυγκϋντρωςη γυναικών (26,1%) βρύςκεται μεταξύ 4044 ετών, ενώ ςτουσ ϊνδρεσ μεταξύ 45-49 ετών (27%). Η μικρότερη ηλικύα που καταγρϊφεται
εύναι 29 ετών για τουσ ϊνδρεσ και 27 ετών για τισ γυναύκεσ, ενώ η μεγαλύτερη εύναι 61 και 60
ετών αντύςτοιχα.

37

Silvia Sansonetti, 2016
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Ψσ προσ την οικογενειακό κατϊςταςη των ωφελούμενων οι γυναύκεσ, ςε υψηλότερα
ποςοςτϊ από τουσ ϊνδρεσ ςυναδϋλφουσ τουσ, εύναι παντρεμϋνεσ (83% και 62% αντύςτοιχα) και
διαζευγμϋνεσ (5,3% και 2,6%), ενώ υπϊρχει και ϋνα μικρό ποςοςτό από χόρεσ (2,7%). Επύςησ, οι
γυναύκεσ ςε μεγαλύτερα ποςοςτϊ (58%) από αυτϊ των ανδρών (37%) εύναι μϋλη νοικοκυριών με
τουλϊχιςτον 2 ό και 3 παιδιϊ (14% και 8,6% αντύςτοιχα).
ήςον αφορϊ το εκπαιδευτικό επύπεδο των καταρτιζόμενων, πρώην εργαζόμενων του .Μ
Λϊριςα, τα ςυνολικϊ ςτοιχεύα δεύχνουν ότι ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ εύναι απόφοιτεσ/οι
Γενικού Λυκεύου (37,6%), ενώ ϋπονται αυτϋσ/ού με απολυτόριο Σεχνικού/Επαγγελματικού
Λυκεύου (22,6%). χετικϊ υψηλϊ εύναι και τα ποςοςτϊ αυτών που ϋχουν ολοκληρώςει το
τριτϊξιο Γυμνϊςιο (12,1%) αλλϊ και των κατόχων διπλώματοσ ΙΕΚ (11,5%). την πϋμπτη θϋςη
με μικρό διαφορϊ ωςτόςο από τα προηγούμενα βρύςκονται οι πτυχιούχεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ με 10,8%,
ενώ πολύ μικρϊ εύναι τα ποςοςτϊ αυτών που ϋχουν απολυτόριο Δημοτικού (3,7%) και ΕΠΑΟΑΕΔ (4 ςυνολικϊ ϊτομα).
Γρϊφημα 3. Εκπαιδευτικό επύπεδο, κατϊ φύλο
Ωλλο

Εκπαιδευτικό επύπεδο
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Ανδρεσ

Απολυτόριο Γενικού Λυκεύου
Δύπλωμα Ι.Ε.Κ.
Πτυχύο Ανωτ Επαγ.χολόσ
Πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Η κατϊ φύλο ανϊλυςη του εκπαιδευτικού επιπϋδου (Γρϊφημα 3) των πρώην εργαζομϋνων του
.Μ Λϊριςα αναδεικνύει κϊποιεσ διαφορϋσ μεταξύ γυναικών και ανδρών. τισ γυναύκεσ το
υψηλότερο ποςοςτό εύναι απόφοιτεσ Γενικού Λυκεύου με 41,3%, ενώ ςτουσ ϊνδρεσ οι κϊτοχοι
Απολυτηρύου Σεχνικού Επαγγελματικού Λυκεύου (35,3%). Σα ποςοςτϊ εύναι ταυτόςημα για
τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ του Σριτϊξιου Γυμνϊςιου (12,1%), ενώ οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΣΕΙ
υπερτερούν κατϊ τι από τισ απόφοιτεσ, με 12,1% ϋναντι 10%. Επύςησ, μια ςημαντικό διαφορϊ
ςημειώνεται μεταξύ ανδρών και γυναικών με δύπλωμα ΙΕΚ, όπου οι γυναύκεσ με αυτό το επύπεδο
εκπαύδευςησ εύναι ςχεδόν διπλϊςιεσ από αυτό των ανδρών, 13% ϋναντι 7%.
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3.2 Εργαςιακό πορεύα
Ϊνα ϊλλο ερώτημα το οπούο τϋθηκε ςτισ/ςτουσ ωφελούμενεσ/νουσ του προγρϊμματοσ και το
οπούο ςχετύζεται με την επαγγελματικό αποκατϊςταςό τουσ ό και τη ςτϊςη τουσ απϋναντι ςτην
προοπτικό εύρεςησ εργαςύασ μετϊ το πρόγραμμα και την κατϊρτιςη που παρακολούθηςαν εύναι
τα χρόνια απαςχόληςησ τουσ ςτο .Μ. Λϊριςα.
ήπωσ ϋδειξε η ϋρευνα, η απώλεια τησ εργαςύασ όρθε για τισ περιςςότερεσ/ουσ μετϊ από πολλϊ
χρόνια απαςχόληςησ ςτην επιχεύρηςη. 38 Με βϊςη τισ απαντόςεισ που δόθηκαν για κϊποιουσ η
μακρόχρονη πορεύα ςτο .Μ. ϊγγιξε τα 29 χρόνια. Σο μεγαλύτερο ποςοςτό, όμωσ, γυναικών και
ανδρών, 73% και 59,5% αντύςτοιχα, εργϊζονταν ςτο .Μ. από από 11 ϋωσ 20 χρόνια. Σο γεγονόσ
αυτό, καθώσ και η ηλικύα και το φύλο των ανϋργων από το .Μ καθιςτϊ ενδεχομϋνωσ ακόμα πιο
δύςκολη την εργαςιακό επανϋνταξη ό ακόμα και τον επαγγελματικό αναπροςανατολιςμό τουσ.
Δυςκολύα που μεγεθύνεται από τη βαθιϊ και μακροχρόνια ύφεςη τησ οικονομύασ και του αριθμού
των ανϋργων που αναζητούν εργαςύα.
Η αλλαγό επαγγελματικόσ πορεύασ φαύνεται ακόμα πιο δύςκολη και για τα δύο φύλα αν
ληφθεύ υπόψη ότι η εύρεςη τησ εργαςύασ ςτα .Μ. εύχε πραγματοποιηθεύ μϋςω του φιλικού και
ςυγγενικού περιβϊλλοντοσ και όχι μϋςω μιασ οργανωμϋνησ διαδικαςύασ δημόςιασ ό ιδιωτικόσ.
ήπωσ γύνεται εμφανϋσ από το Γρϊφημα 4, το 56,9% των ανδρών και το 43,6% των γυναικών
εύχαν βρει τη θϋςη εργαςύασ ςτα .Μ. από φύλεσ/ουσ. Η αμϋςωσ επόμενη πηγό εύρεςησ εργαςύασ
φαύνεται να εύναι οι ςυγγενεύσ, οι οπούοι ςυνϋβαλλαν ςτο να βρει εργαςύα το 29,9% των γυναικών
και το 21,6% των ανδρών.

Σρόποι εύρεςησ εργαςιας ςτα .Μ

Γρϊφημα 4. Σρόποι εύρεςησ τησ εργαςύασ ςτο .Μ Λϊριςα, κατϊ φύλο
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
Σο .Μ Λϊριςα ξεκύνηςε ωσ ςυνεταιριςμόσ το 1986. την πλόρη ανϊπτυξη του η επιχεύρηςη διϋθετε 42 καταςτόματα
και 600 εργαζόμενουσ/νεσ μεταξύ των οπούων και εργαζόμενεσ/ουσ-ιδιοκτότεσ/τριεσ.
38
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Η αποςτολό βιογραφικού ςημειώματοσ ςτισ επιχειρόςεισ ακολουθεύ, όπου όμωσ τισ
περιςςότερεσ φορϋσ ςυνοδεύει τισ δύο προηγούμενεσ ενϋργειεσ. Αξύζει να ςημειωθεύ ότι ο ΟΑΕΔ
αναφϋρεται ωσ τρόποσ εύρεςησ εργαςύασ ςτα .Μ. Λϊριςα μόνο από τισ γυναύκεσ και ςε μικρό
ποςοςτό (6,1%) και καθόλου από τουσ ϊνδρεσ.
Επύςησ, η χρόςη του διαδικτύου ςτην εύρεςη τησ εργαςύασ όταν πολύ μικρό, κϊτι αναμενόμενο
λαμβϊνοντασ υπόψη ότι οι περιςςότερεσ/οι ξεκύνηςαν την εργαςύα τουσ ςτα .Μ πολλϊ χρόνια
πριν το διαδύκτυο αποκτόςει ςημαντικό ρόλο ςτην καθημερινότητα των πολιτών και ςτη
διαδικαςύα εύρεςησ εργαςύασ.
Σην υπεροχό του φιλικού και ςυγγενικού δικτύου ςτουσ τρόπουσ εύρεςησ εργαςύασ,
διαπιςτώνουν διϊφορεσ ϋρευνεσ, όπωσ η πρόςφατη ειδικό ϋρευνα που υλοποιόθηκε από την
ΕΛΣΑΣ, ςχετικϊ με «τη θϋςη των νϋων ςτην αγορϊ εργαςύασ» το 2016.39 υγκεκριμϋνα ςτο
ερώτημα «τρόποσ εύρεςησ τησ τρϋχουςασ κύριασ εργαςύασ»40, το 40% απαντϊ «μϋςω ςυγγενών,
φύλων ό γνωςτών», ενώ η επαφό με τον εργοδότη ακολουθεύ με 18% και μόλισ 2,4% αναφϋρει
τον ΟΑΕΔ ωσ μϋςο εύρεςησ εργαςύασ.
Σα παραπϊνω, ωςτόςο, δεν αποτελούν «ελληνικό φαινόμενο». Οι φύλοι και οι ςυγγενεύσ εύναι
βαςικού ςυντελεςτϋσ για την εύρεςη εργαςύασ και ςε ϊλλεσ χώρεσ. Μελϋτεσ που ϋχουν
πραγματοποιηθεύ την τελευταύα δεκαετύα κυρύωσ, ςε χώρεσ τησ Ευρώπησ,41 διαπιςτώνουν ότι τα
ϊτομα που ϋχουν ϋνα ανεπτυγμϋνο δύκτυο γνωριμιών ειςϋρχονται πιο εύκολα ςτην αγορϊ
εργαςύασ, ενώ το εκτενϋσ δύκτυο γνωριμιών ςυμβϊλλει ςημαντικϊ και ςτην γρηγορότερη
επανϋνταξη των ανϋργων. ήςο υψηλότερα εύναι τα προςόντα, υποςτηρύζεται ςτισ ϋρευνεσ αυτϋσ,
τόςο πιο εκτενϋσ θα εύναι και το δύκτυο «γνωριμιών» και τόςο πιο πιθανό η εύρεςη νϋασ
εργαςύασ.
Οι ϊνεργεσ/οι με χαμηλϊ προςόντα και οι γυναύκεσ θεωρεύται ότι ϋχουν λιγότερεσ πιθανότητεσ
να βρουν εργαςύα, επειδό ϋχουν περιοριςμϋνο δύκτυο γνωριμιών.42 Αξύζει να αναφερθεύ ότι τα
ϊτυπα δύκτυα γνωριμιών θεωρούνται ιδιαύτερα ςημαντικϊ ςτη διαδικαςύα αντιςτούχιςησ ζότηςησ
και προςφορϊσ εργαςύασ.43 Μϊλιςτα αυτό παρατηρεύται ακόμα και ςε χώρεσ με αρκετϊ τυπικό
και οργανωμϋνη αγορϊ εργαςύασ όπωσ η ουηδύα και η Γερμανύα.
Ανεξϊρτητα πϊντωσ από τον τρόπο που εύχαν βρει την εργαςύα τουσ ςτα .Μ Λϊριςα, η
πλειοψηφύα των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ εντϊχθηκε ςτην αγορϊ εργαςύασ ςε ςύντομο
χρονικό διϊςτημα από την ολοκλόρωςη του υψηλότερου επιπϋδου ςπουδών του. Η μετϊβαςη
από το ςχολεύο - εκπαύδευςη ςτην εργαςύα εύναι ϋνα από τα καύρια και πολυςυζητημϋνα
ΕΛΣΑΣ, 2017
Δελτύο Σύπου ΕΛΣΑΣ, 2017
41 Bonoli et al., 2014
42 Ο.π
43 Ο.π.
39
40
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θϋματα τησ ςχϋςησ εκπαύδευςησ και αγορϊσ εργαςύασ. Εύναι επύςησ ϋνα πολυπαραγοντικό θϋμα,44
που ςχετύζεται τόςο με προςωπικϋσ ςτϊςεισ και αντιλόψεισ όςο και με το κοινωνικό-οικονομικό
περιβϊλλον. Η παρούςα μελϋτη αποτελεύ μϋροσ αυτών των προβληματιςμών, προςπαθώντασ να
διερευνόςει και αξιολογόςει τη ςυμβολό τησ κατϊρτιςησ ςτην επανϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ.
την ερώτηςη τησ ϋρευνασ ςχετικϊ με το χρόνο που χρειϊςτηκε για να εργαςτούν μετϊ τισ
ςπουδϋσ τουσ, με τουλϊχιςτον 20 ώρεσ την εβδομϊδα, ϋνα 13% των ερωτηθϋντων45 δεν ϋδωςε
απϊντηςη. Από τισ απαντόςεισ που δόθηκαν προκύπτει ότι το 50% περύπου βρόκε εργαςύα μϋςα
ςτον πρώτο χρόνο αποφούτηςησ του, ενώ τα ποςοςτϊ μειώνονται ςημαντικϊ όςο περνούν τα
χρόνια, για παρϊδειγμα ϋνα 12% βρόκε εργαςύα ςτα δύο πρώτα χρόνια, ενώ παρατηρεύται μια
μικρό αύξηςη από τα 8 χρόνια και μετϊ. (Γρϊφημα 5).
Γρϊφημα 5: Φρόνοσ εύρεςησ εργαςύασ μετϊ τισ ςπουδϋσ, ςε ϋτη
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Η κατϊ φύλο ανϊγνωςη των ςτοιχεύων δεύχνει ότι οι ϊνδρεσ ςε μεγαλύτερα ποςοςτϊ από τισ
γυναύκεσ τησ ϋρευνασ ειςόλθαν ςτην αγορϊ εργαςύασ μϋςα ςτον πρώτο χρόνο από την
ολοκλόρωςη των ςπουδών τουσ, 71% και 55% αντύςτοιχα.46 Επύςησ, τα ποςοςτϊ των γυναικών
που εντϊχθηκαν ςτην εργαςύα κατϊ το δεύτερο χρόνο από την αποφούτηςό τουσ αλλϊ και μετϊ
από οκτώ (8) χρόνια από αυτόν, εύναι ςχετικϊ υψηλότερα από των ανδρών (15,6% και 9,5% για
τισ γυναύκεσ ϋναντι 10% και 0% για τουσ ϊνδρεσ). Σα υπόλοιπα ποςοςτϊ μοιρϊζονται από δύο
ϋωσ και πϊνω από 8 ϋτη.

CEDEFOP, 2012, OECD, 2017
Από αυτϋσ και αυτούσ που δεν απϊντηςαν, το 38,5% εύναι απόφοιτεσ/οι ΓΕ.Λ
46 Ϊνα ποςοςτό 13% των ανδρών και 13% των γυναικών δεν απϊντηςαν ςτην ερώτηςη αυτό.
44
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Γρϊφημα 6. Φρόνοσ εύρεςησ εργαςύασ μετϊ τισ ςπουδϋσ , κατϊ φύλο, ςε ϋτη
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Πώσ επηρεϊζεται όμωσ ο χρόνοσ μετϊβαςησ ςτην αγορϊ εργαςύασ από το εκπαιδευτικό
επύπεδο και τον τύπο ςχολεύου των ερωτώμενων;
Γρϊφημα 7. Φρόνοσ εύρεςησ εργαςύασ μετϊ τισ ςπουδϋσ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο, ςε ϋτη
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Από τισ απαντόςεισ των ερωτώμενων διαπιςτώνεται ότι οι κϊτοχοι/εσ απολυτηρύου Σεχνικού
Επαγγελματικού Λυκεύου-ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.-ΟΑΕΔ και ΙΕΚ, καταγρϊφουν τα υψηλότερα ποςοςτϊ
ϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ κατϊ τον πρώτο χρόνο μετϊ την αποφούτηςό τουσ, 70%, 66,7% και
63,6%. Αντύθετα, το μικρότερο ποςοςτό ςημειώνουν, όπωσ αναμενόταν (λόγω ηλικύασ), οι
απόφοιτοι/τεσ δημοτικού. Μικρότερα εύναι τα ποςοςτϊ των κατόχων πτυχύου ΑΕΙ/ΣΕΙ που
ειςόλθε ςτην αγορϊ εργαςύασ κατϊ τον πρώτο χρόνο τησ αποφούτηςησ τουσ (58%), ενώ
ακολουθούν οι απόφοιτεσ/οι ΓΕΛ με 56% και τριτϊξιου Γυμναςύου με 54%.
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Γενικϊ, τα αποτελϋςματα αυτϊ δεύχνουν ότι αυτϋσ/οι που ϋχουν ακολουθόςει τεχνικό
κατεύθυνςη ςτισ ςπουδϋσ ανώτερου δευτεροβϊθμιου επιπϋδου εντϊχθηκαν νωρύτερα από ϊλλεσ
κατηγορύεσ αποφούτων, όπωσ για παρϊδειγμα οι απόφοιτεσ/οι ΓΕΛ, ςτην αγορϊ εργαςύασ. Αυτό
αποδύδεται ςυχνϊ ςτο ότι τεχνικό - επαγγελματικό εκπαύδευςη ϋχει μεγαλύτερη ςύνδεςη με την
αγορϊ εργαςύασ, οπότε η μετϊβαςη ςε αυτό εύναι πιο εύκολη και γρόγορη.
Μια ϊλλη εξόγηςη εύναι ότι οι απόφοιτεσ/τοι των τεχνικών και επαγγελματικών ςχολών εύναι
περιςςότερο προςανατολιςμϋνεσ/νοι ςτο να δουλϋψουν, από ότι ςτο να ςυνεχύςουν τισ ςπουδϋσ
τουσ. την κατεύθυνςη αυτό δϋχονται να απαςχοληθούν και ςε εργαςύεσ αναντύςτοιχεσ με τισ
ςπουδϋσ τουσ.
Αυτό φαύνεται να επιβεβαιώνεται και ςτην παρούςα ϋρευνα. ύμφωνα με τισ απαντόςεισ που
δόθηκαν το 83% των ερωτώμενων δόλωςε ότι η εργαςύα που βρόκε με τουλϊχιςτον 20 ώρεσ
την εβδομϊδα δεν εύχε ςχϋςη με το αντικεύμενο ςπουδών του, ενώ ϋνα 17,3% απϊντηςε
θετικϊ ςτη ςχϋςη εκπαύδευςησ-απαςχόληςησ, ενώ από το ςύνολο των ερωτηθϋντων ϋνα 6,1%
δεν απϊντηςε.

Εκπαιδευτικό Επύπεδο

Γρϊφημα 8. χϋςη εργαςύασ με αντικεύμενο ςπουδών, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο
ΕΠΑ-ΟΑΕΔ
Σ.Ε.Λ
Γ.Ε.Λ

ήΦΙ

Ι.Ε.Κ

ΝΑΙ

ΑΕΙ/ΣΕΙ
0

20

40

60

80

100

%

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Σο φύλο δεν φαύνεται να διαφοροποιεύ τα παραπϊνω ποςοςτϊ αφού ϋνα 82% των ανδρών και
ϋνα 83% των γυναικών απαντϊ ότι η εργαςύα που βρόκε δεν ανταποκρινόταν ςτην εκπαύδευςη
που εύχε ολοκληρώςει.
Αξιοςημεύωτο εύναι ότι οι κϊτοχοι απολυτηρύου Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου δηλώνουν
ςτην πλειονότητϊ τουσ με 88%, ότι η εργαςύα που βρόκε δεν εύχε ςχϋςη με την εκπαύδευςη που
εύχε ολοκληρώςει. Μϊλιςτα, ςε αυτό την κατηγορύα πτυχιούχων καταγρϊφεται το υψηλότερο
ποςοςτό αρνητικών απαντόςεων ωσ προσ τη ςχϋςη εκπαύδευςησ και εργαςύασ. (Γρϊφημα 8). Μια
ϊλλη, αναμενόμενη ωςτόςο, διαπύςτωςη εύναι ότι το επόμενο υψηλότερο ποςοςτό ατόμων που
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δηλώνει ότι η εργαςύα του δεν εύχε ςχϋςη με την εκπαύδευςη που εύχε ολοκληρώςει, εντοπύζεται
ςτισ/ςτουσ κατόχουσ απολυτηρύου Γενικού Λυκεύου. Σα ύδια ποςοςτϊ αρνητικόσ ςύνδεςησ
εκπαύδευςησ-εργαςύασ (75%) δηλώνουν και τα ϊτομα με απολυτόριο ΕΠΑ-ΟΑΕΔ (πολύ μικρόσ
αριθμόσ ςυμμετεχόντων) και ΙΕΚ. Σο μεγαλύτερο ποςοςτό θετικόσ ςχϋςησ εκπαύδευςησαπαςχόληςησ αναφϋρεται από τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ, με 36,6% να απαντϊ ναι ςτο
ερώτημα αυτό και 63% να απαντϊ όχι.
υμπεραςματικϊ μπορεύ να ειπωθεύ ότι αν και οι απόφοιτεσ/τοι Σεχνικών –Επαγγελματικών
Λυκεύων –χολών και ΙΕΚ τησ παρούςασ ϋρευνασ εντϊχθηκαν νωρύτερα ςτην αγορϊ εργαςύασ από
ότι οι κϊτοχοι πτυχύου ΑΕΙ/ΣΕΙ, οι τελευταύεσ/οι βρόκαν ςε υψηλότερα ποςοςτϊ από αυτϋσ/ουσ
τησ τεχνικόσ εκπαύδευςησ, εργαςύεσ ςυναφεύσ με το αντικεύμενο ςπουδών τουσ. Αν και τα
ςτοιχεύα αυτϊ προκύπτουν από μύα ςυγκεκριμϋνη περιοριςμϋνη ομϊδα ατόμων, φαύνεται να
ςυμφωνούν με διϊφορεσ ϋρευνεσ που διαπιςτώνουν «χαμηλό ςυνϊφεια τησ τεχνικόσ
επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ με την απαςχόληςη». 47

3.3 Η περύοδοσ τησ ανεργύασ και προςπϊθειεσ επανϋνταξησ
Οπωςδόποτε, μύα από τισ πρώτεσ και πιο ςημαντικϋσ επιπτώςεισ που ϋχει η ανεργύα ςτα ϊτομα
εύναι η ςτϋρηςη μιασ ςταθερόσ πηγόσ ειςοδόματοσ. Η εύρεςη λύςεων για την αντιμετώπιςη των
ςυνεπειών αυτόσ τησ βύαιησ απώλειασ οικονομικών πόρων εύναι προτεραιότητα για όλεσ και
όλουσ. Η διερεύνηςη των προςπαθειών που κατϋβαλαν ςε αυτό την κατεύθυνςη οι
ωφελούμενεσ/νοι του προγρϊμματοσ ΕΣΠ ϋγινε με μια ςειρϊ ερωτημϊτων με τα οπούα
ςυλλϋχθηκαν ενδιαφϋρουςεσ πληροφορύεσ.
Ϊνα ερώτημα το οπούο τϋθηκε όταν από πού εύχαν ό ϋχουν οικονομικό υποςτόριξη μετϊ την
απόλυςό τουσ από το .Μ. Λϊριςα. ύμφωνα με τισ ςυνολικϋσ απαντόςεισ οι βαςικϋσ πηγϋσ
οικονομικόσ υποςτόριξησ όταν/εύναι κατϊ 38% το επύδομα ανεργύασ και η/ο ςύζυγοσ με 37%.
υμπληρωματικϊ, ϊλλεσ πηγϋσ οικονομικόσ ενύςχυςησ» απετϋλεςαν «οι γονεύσ», οι «δουλειϋσ του
ποδαριού» και οι «αποταμιεύςεισ».
Η κατϊ φύλο ανϊλυςη των απαντόςεων ωσ προσ την οικονομικό υποςτόριξη που εύχαν και
ϋχουν κατϊ την περύοδο τησ ανεργύασ οι πρώην εργαζόμενεσ/νοι του .Μ. Λϊριςα, εύναι ιδιαύτερα
αποκαλυπτικό. Οι γυναύκεσ ςε ποςοςτό 66% περύπου δηλώνουν ωσ πρώτη πηγό οικονομικόσ
υποςτόριξησ τον ςύντροφο/ςύζυγο και δευτερευόντωσ, με ϋνα 49%, το επύδομα ανεργύασ.
Αντύθετα, ϋνα πολύ μικρότερο ποςοςτό ανδρών, το 23%, αναφϋρει ωσ οικονομικό υποςτόριξη τη
ςύντροφο/ςύζυγο, ενώ το 70% περύπου δηλώνει το «επύδομα ανεργύασ». Επύςησ, οι ϊνδρεσ ςε

47
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τριπλϊςιο περύπου ποςοςτό από τισ γυναύκεσ ςημειώνουν ωσ πηγϋσ οικονομικόσ υποςτόριξησ τισ
«αποταμιεύςεισ τουσ» (25,6% και 9% αντύςτοιχα) και τισ «δουλειϋσ του ποδαριού» (21% και
8,5% αντύςτοιχα).
Εξύςου ενδιαφϋρον εύναι και το ότι οι ϊνδρεσ δηλώνουν ςε μεγαλύτερο ποςοςτό από τισ
γυναύκεσ ότι εύχαν/ϋχουν οικονομικό υποςτόριξη από τουσ γονεύσ τουσ, 27,5% και 15%
αντύςτοιχα. ήπωσ και να ϋχει, οι πρώην εργαζόμενεσ/νοι του .Μ Λϊριςα δηλώνουν ότι
υποςτηρύζονται οικονομικϊ από το ςτενό οικογενειακό περιβϊλλον και από το επύδομα ανεργύασ,
οι δε γυναύκεσ πολύ περιςςότερο από τουσ ϊνδρεσ, δηλώνουν ςτόριξη από το ςύζυγο/ςύντροφο.

%

Γρϊφημα 9. Οικονομικό υποςτόριξη ςτην περύοδο τησ ανεργύασ, κατϊ φύλο
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Ϊνα ϊλλο ερώτημα που τϋθηκε ςτισ/ςτουσ πρώην εργαζόμενεσ/νουσ του ούπερ Μϊρκετ
Λϊριςα, όταν εϊν ϋχουν απευθυνθεύ για βοόθεια ςτην εύρεςη εργαςύασ και ςε ϊλλουσ φορεύσ
εκτόσ από το ΕΣΠ. ύμφωνα με τα ςτοιχεύα, το 60 % απαντϊ αρνητικϊ και ϋνα 40% περύπου,
θετικϊ. Από αυτϋσ και αυτούσ που ϋχουν ζητόςει βοόθεια και αλλού, το 66% απευθύνθηκε ςτον
ΟΑΕΔ, ό/και ςε υπηρεςύεσ του Δόμου (19%), ό και ςτρϊφηκε ςε γραφεύο ευρϋςεωσ εργαςύασ
(10%).
Η

κατϊ

φύλο

ανϊλυςη

των

παραπϊνω

αποτελεςμϊτων

δεν

δεύχνει

ιδιαύτερεσ

διαφοροποιόςεισ, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για την πλειοψηφύα των ανδρών και των
γυναικών το πρώτο ςημεύο αναφορϊσ μετϊ την απόλυςη τουσ, εύναι ο ΟΑΕΔ, 81% και 82%
αντύςτοιχα. Ακολουθούν, ςε αρκετό απόςταςη όμωσ, οι υπηρεςύεσ του Δόμου, με 24% για τουσ
ϊνδρεσ και 31% για τισ γυναύκεσ, ενώ προςϋτρεξαν ςε ϊλλεσ πηγϋσ υποςτόριξησ, περιςςότερο οι
ϊνδρεσ (15%) παρϊ οι γυναύκεσ 7%. Βοόθεια επύςησ ζότηςαν ςτισ/ςτουσ φύλεσ/ουσ και
γνωςτϋσ/ούσ, απευθύνθηκαν ςε επιχειρόςεισ, ενώ ςημειώνεται και αύτημα βοόθειασ από πολιτικό
πρόςωπο.
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Γρϊφημα 10. Αναζότηςη βοόθειασ εκτόσ από ΕΣΠ
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Οι ενϋργειεσ αυτϋσ φαύνεται να ϋφεραν θετικϊ αποτελϋςματα ςε ϋνα αξιοςημεύωτο αριθμό
πρώην εργαζόμενων του .Μ.

ήπωσ ςημειώθηκε ςτην αρχό τησ παρούςασ εργαςύασ ϋνα

ποςοςτό των απολυθϋντων από το ούπερ Μϊρκετ Λϊριςα βρόκε εργαςύα πριν από την ϋναρξη
του προγρϊμματοσ του Ευρωπαώκού Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ).
ύμφωνα με τα ςτοιχεύα που προκύπτουν από τη ςυμπλόρωςη του ερωτηματολογύου, 62,3%
των ανδρών και 36,4% των γυναικών εύχε εργαςύα κατϊ τη φϊςη υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ,
με διϊφορεσ ςχϋςεισ εργαςύασ, (Γρϊφημα 11).
Οι ϊνδρεσ δηλαδό, φαύνεται να εύχαν ςε ςημαντικό ποςοςτό πιο γρόγορη επανϋνταξη ςτην
αγορϊ εργαςύασ από τισ γυναύκεσ πρώην ςυναδϋλφουσ τουσ. Γεγονόσ, που φαύνεται να
επιβεβαιώνει το ότι οι γυναύκεσ επανεντϊςςονται δυςκολότερα από τουσ ϊνδρεσ ςτην αγορϊ
εργαςύασ μετϊ την απόλυςό τουσ, κυρύωσ αυτϋσ που εύναι ςε ηλικύεσ ϊνω των 30 ετών.48
Γρϊφημα 11. % ανδρών και γυναικών που εργϊζονται μετϊ την απόλυςό τουσ από το .Μ
Λϊριςα

ΓΤΝΑΙΚΕ
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
ύμφωνα με πρόςφατη δημοςύευςη του ILO (2018) ςε παγκόςμιο επύπεδο, οι γυναύκεσ όχι μόνο ςυμμετϋχουν
λιγότερο ςτην αγορϊ εργαςύασ από ότι οι ϊνδρεσ αλλϊ και ϋχουν πολύ μικρότερεσ πιθανότητεσ να βρουν εργαςύα.
48
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Η ςημαντικό διαφορϊ ςτα ποςοςτϊ απαςχόληςησ μπορεύ να αποδοθεύ ςε διϊφορουσ
παρϊγοντεσ, όπωσ το ότι η οικονομικό κρύςη και η ανεργύα πλόττει περιςςότερο ςυγκεκριμϋνεσ
ομϊδεσ πληθυςμού, όπωσ τισ γυναύκεσ. Από την ϊλλη εξαιτύασ αυτών των δυςκολιών και των
ςτερεοτύπων φύλου, οι ϊνεργεσ γυναύκεσ τεύνουν να αφιερώνουν (εκ νϋου;), όλο και περιςςότερο
από τον καθημερινό τουσ χρόνο ςτισ κατ’ ούκον εργαςύεσ και ςτην οικογϋνεια, ςε αντύθεςη με
τουσ ϊνδρεσ που επιδιώκουν, κυρύωσ, την εργαςιακό τουσ επανϋνταξη (πολλϋσ φορϋσ με
οποιεςδόποτε ςυνθόκεσ).49 την περύπτωςη των απολυμϋνων του .Μ. μπορεύ να προςτεθεύ και
ϋνασ ακόμα λόγοσ που ςχετύζεται με την εξειδύκευςη και τισ γνώςεισ που ϋχουν. Οι περιςςότερεσ
γυναύκεσ εργαζόμενεσ ςε αντύθεςη με τουσ ϊνδρεσ δεν εύχαν κϊποια ιδιαύτερη εργαςιακό
εξειδύκευςη π.χ. εργαςύα ςτο κρεοπωλεύο, ςτα τυριϊ-αλλαντικϊ κλπ, όπωσ οι ϊνδρεσ ςυνϊδελφού
τουσ, γεγονόσ που πιθανϊ δυςκόλεψε την εργαςιακό τουσ επανϋνταξη. .
Ϊνα ϊλλο ενδιαφϋρον εύρημα εύναι ότι αυτϋσ και αυτού που καταγρϊφουν τα υψηλότερα
ποςοςτϊ απαςχόληςησ εύναι απόφοιτεσ/οι Σεχνικού και Επαγγελματικού Λυκεύου. Μϊλιςτα, με
βϊςη τισ απαντόςεισ των ερωτώμενων παρατηρεύται ότι το ποςοςτό αυτών που εργϊζονται εύναι
υψηλότερο από το ποςοςτό αυτών που παραμϋνουν ϊνεργοι/εσ, 52,8% και 47,2% αντύςτοιχα.
Αντύθετα, για όλα τα ϊλλα επύπεδα εκπαύδευςησ τα ποςοςτϊ των ατόμων που δεν κατϊφεραν να
βρουν εργαςύα μετϊ την απόλυςό τουσ από το .Μ. Λϊριςα εύναι μεγαλύτερα από αυτών που
εργϊζονται. Αξύζει να ςημειωθεύ ότι το επόμενο υψηλότερο ποςοςτό απαςχόληςησ, μετϊ των
αποφούτων Σ.Ε.Λ, καταγρϊφουν οι απόφοιτεσ/τοι ΑΕΙ/ΣΕΙ με 49% ϋναντι 51% των ανϋργων.

Εκπαιδευτικό επύπεδο

Γρϊφημα 12. % ατόμων που εργϊζονται μετϊ την απόλυςό τουσ από το .Μ Λϊριςα, κατϊ
εκπαιδευτικό επύπεδο
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την Ελλϊδα το ποςοςτό των μακροχρόνια ανϋργων γυναικών, πϊνω από 1 χρόνο εύναι το υψηλότερο ςτην Ε.Ε. με
19,4% ϋναντι 12,6% των ανδρών το 2017 και με μϋςο Ε.Ε.-28, 3,5% και 3,3% αντύςτοιχα. (EUROSTAT, 2018)
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Σϋλοσ μια ϊλλη παρϊμετροσ που εξετϊςτηκε ςε αυτό το ερώτημα όταν η ςχϋςη εργαςύασ που
εύχαν ςτη νϋα απαςχόληςό τουσ, τα ϊτομα που δόλωςαν ότι εργϊζονται. την πλειονότητϊ τουσ
οι ερωτώμενεσ/νοι αναφϋρουν ότι ϋχουν ςύμβαςη αορύςτου χρόνου, οι ϊνδρεσ ςε ποςοςτό 69%
και οι γυναύκεσ ςε 60%. Με ςυμβϊςεισ οριςμϋνου χρόνου και μερικόσ απαςχόληςησ εργϊζονται
περιςςότερο οι γυναύκεσ από ότι οι ϊνδρεσ, 15% και 12,5% για τισ γυναύκεσ, ενώ για τουσ ϊνδρεσ
τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ εύναι 13% και 3%. «Ωλλη» μορφό απαςχόληςησ, δηλαδό
αυτοαπαςχολούμενοι, ατομικό επιχεύρηςη, «9μηνη» ςύμβαςη με ΟΑΕΔ, οικογενειακό επιχεύρηςη
κλπ. δηλώνουν περιςςότερο οι ϊνδρεσ με 14% ςε αντύθεςη με το 9%, των γυναικών.
Η πιο ςυχνό ςχϋςη εργαςύασ ςε όλα τα εκπαιδευτικϊ επύπεδα εύναι οι ςυμβϊςεισ αορύςτου
χρόνου, με εξαύρεςη αυτό του δημοτικού. Ειδικότερα, οι κϊτοχοι πτυχύου ΙΕΚ ϋχουν το υψηλότερο
ποςοςτό ςυμβϊςεων αορύςτου χρόνου (74%), ενώ το μικρότερο το ϋχουν, οι απόφοιτεσ/τοι του
δημοτικού

(20%),

για

τισ/τουσ

οπούεσ/ουσ

καταγρϊφεται

το

υψηλότερο

ποςοςτό

απαςχολούμενων με «μερικό απαςχόληςη» 40%. Σα υψηλότερα ποςοςτϊ αυτών που δηλώνουν
«ϊλλη» μορφό απαςχόληςησ καταγρϊφονται ςτα επύπεδα Σριτϊξιο Γυμνϊςιο 17% και ΑΕΙ/ΣΕΙ
14,3%. Γενικϊ τισ πιο επιςφαλεύσ μορφϋσ απαςχόληςησ φαύνεται να ϋχουν τα ϊτομα χαμηλού
εκπαιδευτικού επιπϋδου.
Γρϊφημα 13. χϋςη εργαςύασ ςτη νϋα απαςχόληςη, κατϊ φύλο
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Και ςε αυτό το ςημεύο τϋθηκε ερώτημα ςτισ/ςτουσ πρώην εργαζόμενεσ/νουσ του .Μ. για τον
τρόπο εύρεςησ τησ νϋασ εργαςύασ μετϊ την απόλυςό τουσ. ύμφωνα με τισ απαντόςεισ που
δόθηκαν, το 50% των ανδρών και το 38,2% των γυναικών που εργϊζονται, βρόκαν την εργαςύα
τουσ από φύλεσ/ουσ-ςυναδϋλφουσ/φιςεσ. Οι ςυγγενεύσ εύναι για τισ γυναύκεσ η δεύτερη «πηγό»
εύρεςησ εργαςύασ με ποςοςτό 21,6%, ενώ για τουσ ϊνδρεσ εύναι η αποςτολό βιογραφικού ςε
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εργοδότεσ με 13,8% μαζύ με «ϊλλουσ» τρόπουσ όπωσ η αυτοπαςχόληςη, ϊνοιγμα μικρόσ
επιχεύρηςησ, ςυμμετοχό ςε προκόρυξη Δόμου, κ.ϊ. ενώ το αντύςτοιχο ποςοςτό για τισ γυναύκεσ
εύναι 10,3%. (Γρϊφημα 14). ημειώνεται εδώ ότι ςε αντύςτοιχο ερώτημα ϊλλων ερευνών50
υποςτηρύζεται ότι οι γυναύκεσ γενικϊ και ειδικότερα οι ϊνεργεσ/οι με χαμηλϊ προςόντα ϋχουν
λιγότερεσ πιθανότητεσ να βρουν εργαςύα και λόγω του περιοριςμϋνο δικτύου γνωριμιών, που
διαθϋτουν.
Σο δύκτυο των φύλων εύναι και πϊλι το ποιο ςημαντικό «μϋςο» ςτην εύρεςη εργαςύασ για
τισ/τουσ ςυμμετϋχουςεσ/ντεσ ςτο πρόγραμμα. Εμπειρύα που ύςωσ οδηγεύ το 92,6% των
ωφελούμενων, ανδρών και γυναικών, να απαντούν ςε ϊλλη ερώτηςη τησ παρούςασ μελϋτησ51 ότι
ο πιο ςημαντικόσ κατϊ τη γνώμη τουσ παρϊγοντασ για να βρει κϊποια/οσ εργαςύα εύναι καταρχόν
οι «κοινωνικϋσ επαφϋσ» και ακολουθούν «Οι επαγγελματικϋσ του γνώςεισ», «Η επαγγελματικό
εμπειρύα του» και «οι ςυγγενεύσ και φύλοι».

Σρόπιι εύρεςησ εργαςύασ μετϊ την απόλυςη από
τα Μ.

Γρϊφημα 14. Σρόποι εύρεςησ εργαςύασ μετϊ την απόλυςη από το .Μ Λϊριςα, κατϊ φύλο
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Σϋλοσ, αξύζει να ςημειωθεύ ότι πολύ μικρό εύναι το ποςοςτό (4%) ανδρών και γυναικών που
δηλώνει ότι αξιοπούηςε το διαδύκτυο για την εύρεςη τησ νϋασ του εργαςύασ. Βϋβαια αυτό μπορεύ
να αποδοθεύ ςε διϊφορουσ λόγουσ, όπωσ ςτο ότι ο τρόποσ εύρεςησ εργαςύασ μϋςω διαδικτύου
δεν εύναι ιδιαύτερα δημοφιλόσ, ακόμα τουλϊχιςτον, ςτην Ελλϊδα.52 Επύςησ, ςύμφωνα με ϋρευνα

Bonoli et al, 2014
Βλϋπε 3ο Μϋροσ, Φ. Σςιϊμα
52 ύμφωνα με ϋρευνα τησ ΕΛΣΑΣ, το α’ τρύμηνο του 2017, 43,1% των ανϋργων (ϊνδρεσ, γυναύκεσ) «αναζότηςε
εργαςύα ό απϋςτειλε αιτόςεισ για εύρεςη εργαςύασ» και 22,9% «υμμετεύχε ςε ιςτοςελύδεσ επαγγελματικόσ δικτύωςησ
(δημιουργύα προφύλ χρόςτη, αποςτολό μηνυμϊτων κλπ. ςτο Linkedin, ςτο Xing κλπ.)
50
51
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τησ ΕΛΣΑΣ η χρόςη του διαδικτύου ςτισ μϋςεσ ηλικύεσ, ςτισ οπούεσ ανόκουν οι ερωτώμενεσ/οι
τησ παρούςασ ϋρευνασ, εύναι αρκετϊ περιοριςμϋνη.53 Πολλού επύςησ ςυνδϋουν τη χρόςη του
διαδικτύου με το επύπεδο εκπαύδευςησ και με το φύλο. Θεωρεύται, για παρϊδειγμα, ότι οι
γυναύκεσ και αυτϋσ/ού με χαμηλό εκπαιδευτικό επύπεδο δεν εύναι δραςτόριεσ/οι ςτη χρόςη
διαδικτύου γεγονόσ που δημιουργεύ ϋνα ακόμα εμπόδιο ςτην πρόςβαςό τουσ ςε νϋεσ θϋςεισ
εργαςύασ.54 Ψσ ϋνασ επιπλϋον λόγοσ για τη μη αξιοπούηςη του διαδικτύου ςτην εύρεςη εργαςύασ,
μπορεύ να αναφερθεύ το ότι οι ωφελούμενεσ/οι διαμϋνουν ςε μικρϋσ πόλεισ όπου οι δυνατότητεσ
απαςχόληςησ εύναι ςχετικϊ γνωςτϋσ και τα ϊτυπα δύκτυα επικοινωνύασ, όπωσ διαπιςτώθηκε,
λειτουργούν ιδιαύτερα καλϊ.
Μύα από τισ υποςτηρικτικϋσ δρϊςεισ του Ευρωπαώκού Σαμεύου Προςαρμογόσ ςτην
Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ) εύναι η παροχό επιδόματοσ ςτισ/ςτουσ ϊνεργεσ/ουσ για την
μετεγκατϊςταςό τουσ ςε ϊλλη πόλη, εφόςον βϋβαια προκύψουν ευκαιρύεσ απαςχόληςησ.
Ϋταν λοιπόν ενδιαφϋρον να διερευνηθεύ κατϊ πόςο οι ωφελούμενεσ/νοι όταν/εύναι
διατεθειμϋνεσ/νοι να αλλϊξουν τόπο διαμονόσ προκειμϋνου να εργαςτούν. Για καλύτερη
αποτύπωςη τησ ςτϊςησ τουσ απϋναντι ςε αυτό την πρόταςη, ερωτόθηκαν επιπρόςθετα αν εύχαν
πρόθεςη να μετακινηθούν ςε ϊλλη πόλη εντόσ τησ Ελλϊδασ, ό ςε ϊλλη χώρα εντόσ ό εκτόσ
Ευρώπησ.
το ςύνολο των απαντόςεων που δόθηκαν ςτην ερώτηςη «Θα αλλϊζατε τόπο διαμονόσ
προκειμϋνου να εργαςτεύτε;» το 64% δύνει αρνητικό απϊντηςη και το 36% εκφρϊζεται θετικϊ ςε
αυτό την προοπτικό. Ποςοςτϊ που εξηγούνται εν μϋρει από την ηλικύα και την οικογενειακό
κατϊςταςη των ερωτώμενων.
Σο φύλο φαύνεται να επηρεϊζει τη διϊθεςη αλλαγόσ τόπου διαμονόσ, αφού οι ϊνδρεσ
δηλώνουν πιο πρόθυμοι από τισ γυναύκεσ να μετακινηθούν για εργαςύα, 45% και 32% αντύςτοιχα.

Με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΑΣ, η χρόςη του διαδικτύου κατϊ ηλικιακό κατηγορύα όταν
Ηλικιακϋσ κατηγορύεσ
Επαγγελματικό ζωό
25-34
35-44
45-54
Αναζητόςατε εργαςύα ό αποςτεύλατε αιτόςεισ για εύρεςη
36,4
22,5
13,8
εργαςύασ
υμμετεύχατε ςε ιςτοςελύδεσ επαγγελματικόσ δικτύωςησ
(δημιουργόςατε προφύλ χρόςτη, αποςτεύλατε μηνύματα κλπ.
33,0
28,2
17,5
ςτο Linkedin, ςτο Xing κλπ.)
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55-64
3,5
5,5

Σα ςτοιχεύα τησ ΕΛΣΑΣ για τη χρόςη του διαδικτύου ςε ςχϋςη με το εκπαιδευτικό επύπεδο των χρηςτών δεύχνουν
ότι το πρώτο τρύµηνο του 2016, το διαδύκτυο χρηςιμοποιεύ το 94,1% του πληθυςµού με υψηλό επύπεδο εκπαύδευςησ
(π.χ. µεταπτυχιακϊ /διδακτορικό, ΑΕΙ, ΣΕΙ,), το 79,5% του πληθυςµού με µεςαύο επύπεδο εκπαύδευςησ (δηµόςιο ό
ιδιωτικό ΙΕΚ, κολλϋγιο διϊρκειασ µϋχρι δύο ϋτη, Λύκειο (Γενικό, ΕΠΑΛ, ΣΕΛ), ΣΕ/ΣΕΕ (β΄ κύκλο) και το 33,9% του
πληθυςµούμε χαµηλό επύπεδο εκπαύδευςησ (Επαγγελµατικό ςχολό/Σεχνικό επαγγελµατικό ςχολό/Σεχνικό
επαγγελµατικό εκπαιδευτόριο (α΄κύκλο), Γυµνϊςιο, ∆ηµοτικό, δεν ϋχουν ολοκληρώςει ό παρακολουθόςει καµύα
βαθµύδα εκπαύδευςησ).
54

-55-

Γρϊφημα 15. Αλλαγό τόπου διαμονόσ για εργαςύα, κατϊ φύλο
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Επύςησ, ςημαντικό ρόλο ςτην απόφαςη για μετακύνηςη λόγω εύρεςησ εργαςύασ φαύνεται να
ϋχει και το εκπαιδευτικό επύπεδο των ερωτηθϋντων. Διαπιςτώνεται ότι οι περιςςότερο
διαθϋςιμεσ/οι να αναζητόςουν εργαςύα ςε ϊλλη πόλη, εντόσ και εκτόσ Ελλϊδασ εύναι οι
απόφοιτεσ/τοι ΑΕΙ/ΣΕΙ και Γενικού Λυκεύου, 41,5% και 40,3% αντύςτοιχα.
Γρϊφημα 16. Αλλαγό τόπου διαμονόσ για εργαςύα, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο
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Ενδιαφϋρον εύναι ότι αμϋςωσ μετϊ ακολουθούν αυτϋσ/οι που ϋχουν ολοκληρώςει την Σρύτη
τϊξη Γυμναςύου με 38,3%, ενώ τα λιγότερο πρόθυμα ϊτομα για αλλαγό τόπου διαμονόσ εύναι
αυτϊ που ϋχουν ολοκληρώςει την πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη. Από την Σεχνικό Επαγγελματικό
Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη, οι απόφοιτεσ/οι Σεχνικού Επαγγελματικού Λυκεύου εύναι οι πιο
θετικϋσ/οι ςτην κινητικότητα για εργαςιακό επανϋνταξη.
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Η ηλικύα εύναι ϋνασ επιπλϋον ςημαντικόσ παρϊγοντασ για την πρόθεςη μετακύνηςησ για
λόγουσ εργαςύασ. ήπωσ όταν αναμενόμενο οι πιο πρόθυμεσ/οι να μετακομύςουν ςε ϊλλη περιοχό
προκειμϋνου να εργαςθούν ανόκουν ςτην ηλικιακό ομϊδα 25-34 ετών, ςε ποςοςτό 44%. τισ
ϊλλεσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ το ποςοςτό που δηλώνει θετικό ωσ προσ μύα μετακύνηςη ανϋρχεται, με
μικρϋσ διαφορϋσ, ςτο 35%. Παρατηρεύται, ωςτόςο μια μικρό ϊνοδοσ ςτο 37% τησ πρόςθεςησ
αλλαγόσ τόπου διαμονόσ για εργαςύα μετϊ την ηλικύα των 55 (55-64 ετών). !
Από τα ϊτομα που εκφρϊςτηκαν θετικϊ ςε μια αλλαγό τόπου διαμονόσ για εργαςύα, η
πλειοψηφύα τουσ, το 67% δηλώνει προτύμηςη για πόλεισ εντόσ τησ Ελλϊδασ. αφώσ μικρότερα
εύναι το ποςοςτϊ αυτών που επιθυμούν την οικονομικό μετανϊςτευςη ςε ϊλλη ευρωπαώκό χώρα,
(29%), ενώ μόλισ ϋνα 4% από αυτϋσ και αυτούσ θα επϋλεγαν μύα χώρα εκτόσ Ευρώπησ.
Γρϊφημα 17. Σόποσ μετακύνηςησ
Φώρα εκτόσ
Ευρώπησ
4%
Φώρα τησ
Ευρώπησ
29%
ε ϊλλη πόλη τησ
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67%

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Επιπρόςθετο ενδιαφϋρον παρουςιϊζει το γεγονόσ ότι τα ϊτομα που δόλωςαν διατεθειμϋνα να
αλλϊξουν πόλη εντόσ τησ Ελλϊδασ προκειμϋνου να εργαςθούν, προϋρχονται από όλα τα
εκπαιδευτικϊ επύπεδα. Ση μετακύνηςη όμωσ, για εργαςύα ςε ϊλλη χώρα τησ Ευρώπησ φαύνεται να
προτιμούν καταρχόν οι κϊτοχοι απολυτηρύου Γενικού και Επαγγελματικού Λυκεύου, 35% και
37% αντύςτοιχα.
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ΜΕΡΟ ΙΙ.
Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων

Δρ. Φρύςα Παώδούςη
Διευθύντρια Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ, ΕΙΕΑΔ
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: Ενδιαφϋρον και απόψεισ για την ΕΕΚ
Ϊχοντασ, λοιπόν μια γενικό εικόνα των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ του ΕΣΠ που
απϊντηςαν ςτο ερωτηματολόγιο, το ενδιαφϋρον ςτο κεφϊλαιο αυτό επικεντρώνεται ςτισ
αντιλόψεισ τουσ απϋναντι ςτην επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ).
Η παρουςύαςη των ςτοιχεύων που ακολουθεύ αφορϊ τόςο τισ παρατηρόςεισ που εξϊγονται
από το ςύνολο των δεδομϋνων για κϊθε πρόταςη, όςο και από την ανϊλυςη αυτών ςε ςχϋςη με
το εκπαιδευτικό επύπεδο των ερωτώμενων. Η επιλογό να αναλυθεύ περαιτϋρω «το ενδιαφϋρον και
οι αντιλόψεισ για την κατϊρτιςη» με βϊςη το εκπαιδευτικό επύπεδο των ςυμμετεχόντων
οφεύλεται ςτο ότι ϋνα ςημαντικό ποςοςτό τουσ ϋχει ολοκληρώςει επαγγελματικό εκπαύδευςη και
κατϊρτιςη ό ϋχει αποφοιτόςει από ΙΕΚ. Οι απόψεισ λοιπόν που εκφρϊζουν εύναι ιδιαύτερησ αξύασ
αφού ϋχουν και τισ γνώςεισ και την εμπειρύα να προβούν ςε «αξιολόγηςη» τησ ΕΕΚ.
ημειώνεται ότι ϋνα ποςοςτό (9%) των ερωτώμενων δεν απϊντηςε καθόλου ςε αυτό την
ενότητα. Επύςησ, διευκρινύζεται ότι ςτα ςυνολικϊ ποςοςτϊ που παρουςιϊζονται για κϊθε μύα από
τισ ϋνδεκα (11) προτϊςεισ, περιλαμβϊνονται και οι απαντόςεισ από καταρτιζόμενεσ/ουσ οι
οπούεσ/οι δεν ϋχουν δηλώςει ςτο ερωτηματολόγιο που ςυμπλόρωςαν φύλο, ηλικύα, ό
εκπαιδευτικό επύπεδο. Σϋλοσ, παρότι ςτην ανϊλυςη κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο γύνεται αναφορϊ
ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/τουσ ΕΠΑ-ΟΑΕΔ, θα πρϋπει να υπενθυμιςθεύ ο πολύ μικρόσ αριθμόσ τουσ
(μόνο 4 ϊτομα ).

4.1 Αναζότηςη και ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ
4.1.1 Αναζότηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ
Μύα ςημαντικό ϋνδειξη για το ενδιαφϋρον αλλϊ και για τη ςτϊςη των πρώην εργαζόμενων του
.Μ. Λϊριςα απϋναντι ςτην κατϊρτιςη αποτελεύ η πρωτοβουλύα που αναλαμβϊνουν για
αναζότηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ προκειμϋνου να ςυμμετϋχουν.
ύμφωνα με τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ 56,8% των ανδρών και 79,2% των γυναικών
ωφελούμενων αναζητούν προγρϊμματα επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ. την παρούςα μελϋτη, οι
γυναύκεσ ςε μεγϊλο βαθμό και ςε μικρότερο οι ϊνδρεσ δηλώνουν, με αυτό τον τρόπο, το
ενδιαφϋρον τουσ για τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ. Αν και δεν ρωτόθηκαν ςχετικϊ με την περύοδο
κατϊ την οπούα αναζητούν τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ, δηλαδό πριν ό/και μετϊ την απόλυςό
τουσ, τα υψηλϊ ποςοςτϊ που καταγρϊφονται ςχετικϊ με αυτό τη δραςτηριότητα δεύχνουν ότι
«πιςτεύουν», κυρύωσ οι γυναύκεσ, ςτην κατϊρτιςη ωσ χρόςιμησ για την προςωπικό και
επαγγελματικό βελτύωςό τουσ ό ωσ μια κϊποια διϋξοδο.
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Γρϊφημα 18. % πρώην εργαζόμενων .Μ Λϊριςα που αναζητούν προγρϊμματα κατϊρτιςησ,
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Σο επύπεδο εκπαύδευςησ επηρεϊζει ςε μικρό βαθμό τη διϊθεςη των ερωτώμενων να
αναζητόςουν και να ςυμμετϊςχουν ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ. Ειδικότερα, οι κϊτοχοι/εσ
απολυτηρύου τριτϊξιου γυμνϊςιου δηλώνουν περιςςότερο από όλεσ και όλουσ τισ/ουσ ϊλλεσ/ουσ
ότι αναζητούν προγρϊμματα κατϊρτιςησ. Οι απόφοιτεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ, ακολουθούν με ελϊχιςτη
διαφορϊ, ενώ ςτην τρύτη ςειρϊ βρύςκονται οι απόφοιτεσ/οι Σεχνικού Επαγγελματικού Λυκεύου.
ήςον αφορϊ τη ςχϋςη ηλικύασ και αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ διαπιςτώνεται ότι
το μεγαλύτερο ποςοςτό των ατόμων που αναζητούν προγρϊμματα, βρύςκεται ςτην ηλικιακό
κατηγορύα 35-44 ετών. Ψςτόςο, αρκετϊ υψηλό παραμϋνει το ενδιαφϋρον και ςτισ μεγαλύτερεσ
ηλικύεσ. Αντύθετα, τα ϊτομα μεταξύ 25-34 ετών αναζητούν ςε μικρότερο βαθμό προγρϊμματα
κατϊρτιςησ. Αυτό ύςωσ να ερμηνεύεται από το γεγονόσ ότι ςτισ νεώτερεσ ηλικύεσ τα ϊτομα ϋχουν
ςχετικϊ πρόςφατη την εμπειρύα τησ εκπαύδευςησ ό ϋχουν ολοκληρώςει μια εκπαιδευτικό
διαδρομό και αυτό το οπούο επιζητούν περιςςότερο ςτο ςτϊδιο αυτό τησ ζωόσ τουσ εύναι η
οικονομικό αυτονομύα μϋςω τησ ϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ. Ϊτςι το ενδιαφϋρον εύναι, ύςωσ
περιςςότερο επικεντρωμϋνο ςτην ανεύρεςη εργαςύασ ό και βελτύωςη τησ εργαςιακόσ τουσ
κατϊςταςησ, παρϊ ςτην περαιτϋρω επιμόρφωςη. Αντύθετα, τα ϊτομα μϋςησ ηλικύασ και πϊνω και
με δυςκολύεσ για μια δεύτερη ευκαιρύα απαςχόληςησ μετϊ την απόλυςό τουσ από το ούπερ
Μϊρκετ Λϊριςα φαύνεται να εύναι πιο δεκτικϊ ςτην ϋνταξό τουσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ.
Σο γεγονόσ αυτό ενιςχύεται και από το ότι ςτο ςύνολο των ατόμων που δηλώνουν ϊνεργεσ/οι
κατϊ την περύοδο υλοπούηςησ τησ ϋρευνασ, το 85,3% απαντϊ ότι αναζητϊ προγρϊμματα
κατϊρτιςησ, ςε αντύθεςη με το 12,9% που δεν αναζητϊ. Από τα ϊτομα που εργϊζονται το 42,6%
δεν αναζητϊ προγρϊμματα, ενώ ϋνα 56% βρύςκεται ςε διαδικαςύα αναζότηςησ προγραμμϊτων.
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Πού απευθύνονται όμωσ οι ενδιαφερόμενοι/νεσ προκειμϋνου να αναζητόςουν προγρϊμματα
κατϊρτιςησ; Πϊνω από το μιςό πληθυςμό τησ ϋρευνασ υπϋδειξε ωσ ςημεύα αναφορϊσ τον ΟΑΕΔ
και το διαδύκτυο (Γρϊφημα19). Ακολουθούν τα Κϋντρα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (ΚΕΚ) και οι
φύλοι/εσ.

%

Γρϊφημα 19. Σρόποι αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ
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Σο 60% των γυναικών που ςυμμετεύχε ςτη μελϋτη δόλωςε ότι για προγρϊμματα κατϊρτιςησ
απευθύνεται ςτον ΟΑΕΔ, ενώ ακολουθεύ το διαδύκτυο με 54,3%. τουσ ϊνδρεσ ο πιο δημοφιλόσ
τρόποσ αναζότηςησ προγραμμϊτων εύναι καταρχόν το διαδύκτυο, με 49,2% και ςτη δεύτερη θϋςη
ϋρχεται ο ΟΑΕΔ με 40,8%. Σρύτοσ κατϊ ςειρϊ τρόποσ αναζότηςησ προγραμμϊτων και για τα δύο
φύλα εύναι τα Κϋντρα Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ με 39,4% για τουσ ϊνδρεσ και 50,5% για τισ
γυναύκεσ. Οι φύλεσ/οι εύναι επύςησ ϋνα ϊλλο μϋςο πληροφόρηςησ για προγρϊμματα κατϊρτιςησ.
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Γρϊφημα 20. Σρόποι αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο
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ε γενικϋσ γραμμϋσ θα λϋγαμε ότι οι γυναύκεσ για την ενημϋρωςό τουσ απευθύνονται
περιςςότερο από τουσ ϊνδρεσ ςε «μϋςα» που ϋχουν περιςςότερο διαπροςωπικό επικοινωνύα,
όπωσ ο ΟΑΕΔ και οι φύλεσ/οι.

%

Γρϊφημα 21. Σρόποι αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, κατϊ ηλικιακό ομϊδα
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Η ηλικιακό ομϊδα ςτην οπούα ανόκουν οι ερωτώμενεσ/οι επηρεϊζει και τουσ τρόπουσ
αναζότηςησ προγραμμϊτων. Για τα ϊτομα μεταξύ 24-44 ετών, το διαδύκτυο ϋχει πρωτεύοντα
ρόλο, ενώ ακολουθεύ ο ΟΑΕΔ και τα ΚΕΚ. τισ ηλικύεσ 45-64 ετών την πρωτοκαθεδρύα τησ
πληροφόρηςησ ϋχουν ο ΟΑΕΔ και τα ΚΕΚ, ενώ αυξϊνεται ςημαντικϊ και το ποςοςτό αυτών που
προςτρϋχουν για ενημϋρωςη και πληροφορύεσ ςτισ/ςτουσ φύλεσ/ουσ τουσ.
Πόςο επηρεϊζεται ο τρόποσ αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ από το εκπαιδευτικό
επύπεδο των ενδιαφερόμενων; Μύα πρώτη εμφανόσ διαφοροπούηςη εύναι ότι ο ΟΑΕΔ εύναι η
ςημαντικότερη πηγό αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ για τα ϊτομα πρωτοβϊθμιασ
εκπαύδευςησ, το ποςοςτό αγγύζει το 90%, ενώ τα ϊτομα που προςτρϋχουν λιγότερο ςτη
ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα του ΟΑΕΔ εύναι οι απόφοιτεσ/οι Σεχνικών Επαγγελματικών Λυκεύων
(Σ.Ε.Λ) με 46%. Για τισ υπόλοιπεσ εκπαιδευτικϋσ κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ ανόκουν οι ερωτηθϋντεσ
τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ εύναι μεταξύ 50%-64%. Μια ϊλλη διαπύςτωςη εύναι ότι η χρόςη του
διαδικτύου για την αναζότηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ καταγρϊφει υψηλϊ ποςοςτϊ ςε όλα
τα εκπαιδευτικϊ επύπεδα. Σο υψηλότερο ποςοςτό 71% ςημειώνεται από τισ/τουσ
απόφοιτεσ/τουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ και το χαμηλότερο 37% από απόφοιτεσ/τουσ Σριτϊξιου Γυμνϊςιου. ε
γενικϋσ γραμμϋσ όςο χαμηλώνει το εκπαιδευτικό επύπεδο παρατηρεύται μια ελαφριϊ κϊμψη τησ
χρόςησ του διαδικτύου για αναζότηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ. Σα Κϋντρα Επαγγελματικόσ
Κατϊρτιςησ (ΚΕΚ) αποτελούν, ςύμφωνα με την παρούςα ϋρευνα την τρύτη ςημαντικό πηγό
εξεύρεςησ προγραμμϊτων για όλα τα εκπαιδευτικϊ επύπεδα ςτα οπούα ανόκουν οι
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ερωτώμενεσ/νοι τησ ϋρευνασ, ενώ το μικρότερο ποςοςτό καταγρϊφεται ςτα ϊτομα
πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ (30%).

4.1.2 υμμετοχό ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ
Παρότι οι ςυμμετϋχοντεσ/ςεσ ςτο πρόγραμμα του ΕΣΠ δηλώνουν ιδιαύτερα δραςτόριεσ/οι ςτην
αναζότηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, η ςυμμετοχό τουσ ςε αυτϊ, ςτο παρελθόν δεν όταν
ιδιαύτερα υψηλό (34%). Και για τα δύο φύλα παρατηρούνται παρόμοια ποςοςτϊ, με μικρό
προβϊδιςμα από τισ γυναύκεσ. Σο ποςοςτό αυτό πϊντωσ εύναι αρκετϊ ικανοποιητικό αν
αναλογιςθεύ κανεύσ ότι ο μϋςοσ εθνικόσ όροσ ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα διϊ βύου μϊθηςησ όταν
το 2017 περύπου 4,5%.55 .
ύμφωνα με τισ δηλώςεισ των ωφελούμενων για τα προγρϊμματα τα οπούα ϋχουν
παρακολουθόςει ςτο παρελθόν,56 η ςυμμετοχό των ανδρών ςε περιςςότερα από ϋνα πρόγραμμα
κατϊρτιςησ φαύνεται να εύναι κατϊ πολύ μεγαλύτερη από εκεύνησ των γυναικών (περύπου 77%
και 33% αντύςτοιχα). Αξύζει επύςησ να ςημειωθεύ ότι ανϊμεςα ςτα δύο φύλα αναδεικνύεται μια
ςημαντικό διαφορϊ ωσ προσ το εύδοσ των προγραμμϊτων ςτα οπούα δηλώνουν ότι ϋχουν
ςυμμετϊςχει. Αν και δεν ϋχει γύνει από όλεσ και όλουσ πλόρησ καταγραφό των προγραμμϊτων
που ϋχουν παρακολουθόςει, εύναι ενδιαφϋρον ότι οι γυναύκεσ δηλώνουν μια μεγαλύτερη ποικιλύα
αντικειμϋνων επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ από ότι οι ϊνδρεσ. Ενδεικτικϊ παρουςιϊζονται ςτον
Πύνακα 3, τα αντικεύμενα κατϊρτιςησ που αναφϋρθηκαν από τισ/τουσ/ερωτώμενεσ/νουσ.
Πύνακασ 3. Αντικεύμενα κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο

Ωνδρεσ

Αρχϋσ HACCP
Αςφϊλεια και Τγιεινό Σροφύμων
Βαςικϋσ αρχϋσ υγιεινόσ
Ποιοτικόσ ϋλεγχοσ
Ολικό ποιότητα
ΕΥΕΣ
Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Η/Τ
ECDL
Managment
Σεχνικϋσ πωλόςεων
Γραμματειακό υποςτόριξη
Λιανικϋσ πωλόςεισ
Εξυπηρϋτηςη πελατών
Επικοινωνύα

Γυναύκεσ

Αρχϋσ HACCP
Αςφϊλεια και Τγιεινό Σροφύμων
Διαχεύριςη αςφϊλειασ τροφύμων
Ποιοτικόσ ϋλεγχοσ
Αςφϊλεια ςτο χώρο εργαςύασ
ΕΥΕΣ
Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Η/Τ
Ειδικόσ Εφαρμογών πληροφορικόσ
Διαχεύριςη αποθόκησ με χρόςη πληροφοριακού
ςυςτόματοσ
Εξειδικευμϋνεσ δεξιότητεσ πωλόςεων
Γραμματειακό υποςτόριξη
Λογιςτικό
Μηχανογραφημϋνη Λογιςτικό
Οργϊνωςη Γραφεύου
Εξυπηρϋτηςη πελατών
Επικοινωνύα

Αφορϊ το ςύνολο του πληθυςμού 25-64 ετών, Eurostat, 2018
ϋχουν καταγραφεύ από όλεσ και όλουσ ςτοιχεύα για τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ ςτα οπούα δόλωςαν ότι ϋχουν
ςυμμετϊςχει, γιατύ δεν όταν ςε θϋςη να τα θυμηθούν.
55

56Δεν
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Επικοινωνύα Fortius Consultancy
Marketing Σουριςτικών Επιχειρόςεων
Σεχνικόσ Αερύων Καυςύμων
Ενημϋρωςη ςε θϋματα Ε.Ε.
Οδηγόσ αγροτικών μηχανημϊτων

Αγγλικϊ
Marketing -Διαφόμιςη
Υυςικό Αϋριο
Διαχεύριςη ορεινών όγκων
Διαχεύριςη των εντϊςεων ςτο χώρο εργαςύασ
Διοργϊνωςη Πολιτιςμικών εκδηλώςεων
Εικονικϋσ επιχειρόςεισ
Εργατικό κατϊρτιςη
Εργαςιακϋσ χϋςεισ
Θετικϋσ δρϊςεισ για την ιςότητα μεταξύ ανδρών
και γυναικών ςτισ ΜΜΕ
Οργϊνωςη ΜΜΕ
Περιβαλλοντικόσ, Φωροταξικόσ χεδιαςμόσ
Πρόγραμμα LIFE
Ϊξοδοσ από την κρύςη-Πρϊςινη
Επιχειρηματικότητα
Πρώτεσ Βοόθειεσ
ύγχρονεσ εκπαιδευτικϋσ μϋθοδοι και τεχνικϋσ
ύςταςη ΜΜΕ
χεδιαςμόσ Επύπλου
Σεχνικϋσ Διαπραγμϊτευςησ
Βιολογικϊ Προώόντα
Κοπτικό-Ραπτικό
Βυζαντινολογύα
Βελτύωςη Ικανοτότων Διούκηςησ Οργϊνωςη
υμπεριφορϊ
Βοόθεια ςτο ςπύτι

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

ε γενικϋσ γραμμϋσ οι γυναύκεσ ϋχουν παρακολουθόςει αρκετϊ προγρϊμματα κατϊρτιςησ τα
οπούα δεν ςχετύζονται απευθεύασ με την πρώην εργαςύα τουσ ςτο .Μ. όπωσ για παρϊδειγμα,
«Κοπτικό

Ραπτικό»,

«Βιολογικϊ

προώόντα»,

«Ϊξοδοσ

από

την

κρύςη

-

Πρϊςινη

Επιχειρηματικότητα», «προγρϊμματα για τισ ΜΜΕ» κ.ϊ. Σο γεγονόσ αυτό μπορεύ να αποτελεύ
ϋνδειξη του ενδιαφϋροντοσ για ευρύτερα πεδύα και αντικεύμενα κατϊρτιςησ των γυναικών-πρώην
εργαζόμενων ςτο .Μ. Λϊριςα.
Ϊνα ακόμα ενδιαφϋρον ςτοιχεύο που προκύπτει από την ανϊλυςη εύναι ότι όςο υψηλότερο
εύναι το εκπαιδευτικό επύπεδο των ερωτώμενων τόςο υψηλότερα εύναι τα ποςοςτϊ δόλωςησ
παρακολούθηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ ςτο παρελθόν.
ήπωσ αποτυπώνεται ξεκϊθαρα ςτον Γρϊφημα 22, από το 50% των πτυχιούχων ΑΕΙ/ΣΕΙ το
ποςοςτό μειώνεται ςτο 19% για τα ϊτομα με απολυτόριο δημοτικού. Αυτό η διαπύςτωςη οδηγεύ
ςτην υπόθεςη ότι τα ϊτομα με μεγαλύτερη διϊρκεια εκπαύδευςησ ύςωσ εύναι πιο πρόθυμα να
ενταχθούν ςε ϋνα πρόγραμμα κατϊρτιςησ από αυτϊ που δεν ϋχουν ολοκληρώςει τουλϊχιςτον την
ανώτερη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη.
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%

Γρϊφημα 22. Παρακολούθηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο,
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Αυτϋσ και αυτού που δόλωςαν ότι ϋχουν παρακολουθόςει προγρϊμματα κατϊρτιςησ ςτο
παρελθόν ρωτόθηκαν, επιπρόςθετα, πόςο τισ/τουσ βοόθηςαν ςτην αγορϊ εργαςύασ. Ζητόθηκε η
εκτύμηςη τουσ με βϊςη μια κλύμακα διϊταξησ, από καθόλου ϋωσ παρϊ πολύ, για κϊθε πρόγραμμα
το οπούο ανϋφεραν ότι ςυμμετεύχαν. Επειδό, πολλϋσ και πολλού ωςτόςο, αξιολόγηςαν μόνο ϋνα
από αυτϊ τα προγρϊμματα, οποιοδόποτε ςυμπϋραςμα ςχετικϊ με αυτό το ερώτημα δεν εύναι
αςφαλϋσ. Αυτό, που μπορεύ να ειπωθεύ εύναι ότι από τισ καταγεγραμμϋνεσ απαντόςεισ τα
υψηλότερα ποςοςτϊ ςυγκεντρώνονται ςτο βοόθηςαν «αρκετϊ» ςτην αγορϊ εργαςύασ (48%),
ενώ το αμϋςωσ επόμενο ςημαντικό ποςοςτό εύναι το «μϋτρια» (22%). ημειώνεται επύςησ ότι το
ποςοςτό που δηλώνει «πϊρα πολύ» ικανοποιημϋνη/νοσ από τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ εύναι
πολύ μικρότερο (9%) αυτού που δηλώνει «καθόλου» (22%). ε γενικϋσ γραμμϋσ πρόκειται για
μια ςυγκρατημϋνη θετικό αποτύμηςη, αν και θα απαιτεύτο μια πιο εξειδικευμϋνη προςϋγγιςη για
αςφαλό ςυμπερϊςματα.
Η κατϊ φύλο προςϋγγιςη δεύχνει ότι οι γυναύκεσ δηλώνουν ςε μεγαλύτερα ποςοςτϊ από τουσ
ϊνδρεσ, περύπου 45% και 40% αντύςτοιχα, ότι τα προγρϊμματα τουσ βοόθηςαν «αρκετϊ» ςτην
αγορϊ εργαςύασ. Οι ϊνδρεσ από την ϊλλη υποςτηρύζουν ότι η κατϊρτιςη τουσ βοόθηςε ςτην
αγορϊ εργαςύασ «πϊρα πολύ» ςε υψηλότερα ποςοςτϊ από αυτϊ των γυναικών, 15% και 8%
αντύςτοιχα.
Ενδιαφϋρον παρουςιϊζουν οι απαντόςεισ ςχετικϊ με τουσ λόγουσ που δεν ϋχουν ςυμμετϊςχει
οι ερωτώμενεσ/νοι ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ. Από τισ γυναύκεσ ο λόγοσ που ςημειώνεται πιο
ςυχνϊ εύναι η «ϋλλειψη ενημϋρωςησ» με 41,6%, ϋναντι 34,2 % για τουσ ϊνδρεσ. Σο «Δεν μου
προςφϋρθηκαν ποτϋ», εύναι ο πιο ςημαντικόσ λόγοσ (46,6%) για τη μη ςυμμετοχό των ανδρών,
ενώ για τισ γυναύκεσ ο λόγοσ αυτόσ αγγύζει το 36,1%. Γενικϊ, η ϋλλειψη ενημϋρωςησ και η μη
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προςφορϊ προγραμμϊτων (από την πολιτεύα και από τισ επιχειρόςεισ;) εύναι οι βαςικϋσ αιτύεσ
που οι ερωτώμενεσ/οι δεν ςυμμετεύχαν ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ.
Γρϊφημα 23. Εμπόδια ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο, %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Ο τρύτοσ κατϊ ςειρϊ λόγοσ μη παρακολούθηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, για ϊνδρεσ και
γυναύκεσ εύναι η ϋλλειψη χρόνου λόγω εργαςύασ (39,7% και 26,5% αντύςτοιχα). Οι «υποχρεώςεισ
τησ οικογϋνειασ» εύναι για τισ γυναύκεσ ο τϋταρτοσ πιο ςημαντικόσ λόγοσ, 16,3%, για τον οπούο
δεν ςυμμετεύχαν ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ. Σο ποςοςτό αυτό εύναι τϋςςερισ φορϋσ υψηλότερο
από των ανδρών πρώην ςυναδϋλφων τουσ (4,1%). Ψςτόςο, εύναι ςχετικϊ χαμηλό αν κανεύσ
υποθϋςει ότι λόγω ηλικύασ, οικογενειακόσ κατϊςταςησ και φύλου θα εκφραζόταν δυςκολύα
εξιςορρόπηςησ εργαςύασ, οικογϋνειασ, κατϊρτιςησ.
Από την ϊλλη, 18% των ανδρών δόλωςε ότι δεν παρακολούθηςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ
γιατύ δεν τα χρειαζόταν ςτην εργαςύα του (το αντύςτοιχο ποςοςτό για τισ γυναύκεσ εύναι 10,2% )
και 16% γιατύ δεν ενδιαφερόταν, (5% για τισ γυναύκεσ). Πολύ μικρϊ εύναι τα ποςοςτϊ (από 0,651,2%) αυτών που δηλώνουν ότι δεν ςυμμετεύχαν λόγω ηλικύασ, για οικονομικούσ λόγουσ, επειδό
δεν πληρούςαν τα κριτόρια, ό γιατύ δεν υπόρχαν αντικεύμενα κατϊρτιςησ που να τισ/τουσ
ενδιαφϋρουν.
Η ανϊλυςη των απαντόςεων με βϊςη την ηλικιακό ομϊδα ςτην οπούα ανόκουν τα ερωτώμενα
ϊτομα, δεύχνει ότι ςε όλεσ τισ ομϊδεσ, δύο κυρύωσ λόγοι δηλώνονται για τη μη ςυμμετοχό ςε
κατϊρτιςη, η ϋλλειψη ενημϋρωςησ και η μη προςφορϊ κατϊρτιςησ. Σα υψηλότερα ποςοςτϊ
αυτών των «εμποδύων» καταγρϊφονται ςτην ηλικιακό ομϊδα 55-64 ετών (33% για ϋλλειψη
ενημϋρωςησ και 22% για μη προςφορϊ κατϊρτιςησ) και 45-54 ετών (30% και 23% αντύςτοιχα).
τισ δύο αυτϋσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ ο τρύτοσ λόγοσ που ςημειώνεται ωσ εμπόδιο ςυμμετοχόσ ςε

-66-

δρϊςεισ κατϊρτιςησ εύναι «δεν εύχα χρόνο λόγω εργαςύασ», με 11% για τισ/τουσ 55-64 ετών και
18% για τισ/τουσ 45-54 ετών. Ενδιαφϋρον εύναι ότι για την ηλικιακό ομϊδα 25-34 ετών ο
δεύτεροσ βαςικόσ λόγοσ μη ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ εύναι το «δεν εύχα χρόνο
λόγω εργαςύασ», με 23% ϋναντι 18% του «δεν μου προςφϋρθηκε ποτϋ» και 23% «δεν εύχα
ενημϋρωςη». τα ϊτομα ηλικύασ 25-34 ετών ςημειώνεται επύςησ το υψηλότερο ποςοςτό αυτών
που δηλώνουν ωσ λόγο μη ςυμμετοχόσ ςε κατϊρτιςη το «δεν ενδιαφερόμουν» με 18%. ε όλεσ τισ
ηλικιακϋσ ομϊδεσ, η ϋλλειψη χρόνου λόγω οικογϋνειασ, καταγρϊφει ποςοςτϊ κϊτω από 10%,
γεγονόσ που δεύχνει ότι οι οικογενειακϋσ υποχρεώςεισ δεν αποτελούν, για τισ/τουσ
ερωτώμενεσ/νουσ τησ παρούςασ ϋρευνασ ςημαντικό εμπόδιο για επιμόρφωςη. Από τα παραπϊνω
μπορεύ να ειπωθεύ ότι εϊν υπόρχε προςφορϊ ενδοεπιχειρηςιακόσ κατϊρτιςησ, δηλαδό κατϊρτιςη
ςτο πλαύςιο τησ εργαςύασ ςτο .Μ. και εντόσ ωραρύων εργαςύασ, ύςωσ ο αριθμόσ των
ςυμμετεχόντων ςε δρϊςεισ κατϊρτιςησ να όταν αρκετϊ μεγαλύτεροσ.
Σϋλοσ, διερευνόθηκε ο παρϊγοντασ του εκπαιδευτικού επιπϋδου των ερωτώμενων ςτη μη
ςυμμετοχό τουσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ. Διαπιςτώθηκε ότι το «δεν εύχα ενημϋρωςη»
καταγρϊφει υψηλϊ ποςοςτϊ, από 28% ϋωσ 30%, ςτισ/ςτουσ κατόχουσ τύτλων από την ανώτερη
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη και κϊτω. Σα ϊτομα με εκπαιδευτικό επύπεδο ΙΕΚ, εύναι αυτϊ που
δηλώνουν λιγότερο από όλεσ τισ ϊλλεσ κατηγορύεσ ϋλλειψη πληροφόρηςησ (8%), ενώ αμϋςωσ
μετϊ ακολουθούν οι απόφοιτεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ (16%). Υαύνεται, δηλαδό, ότι τα ϊτομα με ςχετικϊ
χαμηλό εκπαιδευτικό επύπεδο ϋχουν και μεγαλύτερεσ δυςκολύεσ για αναζότηςη δρϊςεων
κατϊρτιςησ. Οι απόφοιτεσ/τοι του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκεύου δηλώνουν περιςςότερο
από τισ ϊλλεσ εκπαιδευτικϋσ κατηγορύεσ ότι δεν ςυμμετεύχαν γιατύ «δεν μου προςφϋρθηκε ποτϋ»,
ενώ αξιοςημεύωτο εύναι ότι οι απόφοιτεσ/τοι ΙΕΚ καταγρϊφουν το υψηλότερο ποςοςτό αυτών
που ιςχυρύζονται ότι «δεν ενδιαφερόμουν» με 14%, ϋναντι 3% των αποφούτων ΑΕΙ/ΣΕΙ και 4,5%
των ατόμων που ϋχουν ολοκληρώςει πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη.
ήπωσ προκύπτει από τα παραπϊνω ϋνασ ςημαντικόσ λόγοσ για τον οπούο οι πρώην
εργαζόμενεσ/νοι των .Μ. δεν ςυμμετεύχαν ςε κατϊρτιςη όταν ότι «δεν εύχαν ενημϋρωςη».
Θεωρόθηκε λοιπόν ςκόπιμο να παρουςιαςθεύ ςε αυτό την ενότητα, η αξιολόγηςη που ϋκαναν ςτη
ςυνϋχεια οι ερωτώμενεσ/οι ςτην πρόταςη «Οι ενδιαφερόμενεσ/νοι δεν ϋχουν ικανοποιητικό
ενημϋρωςη για την Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη που τουσ αφορϊ». Αν και η
πρόταςη αυτό αναφϋρεται ςε επαγγελματικό εκπαύδευςη κατϊρτιςη, δηλαδό ςε ϋνα ευρύτερο
πεδύο αναφορϊσ από αυτό τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, εύναι ενδιαφϋρον να δοθούν
ςυγκριτικϊ οι ςχετικϋσ απαντόςεισ. Ψσ προσ την πρόταςη αυτό, λοιπόν οι ςυμμετϋχουςεσ/ντεσ
ςτην ϋρευνα εύναι ςχετικϊ διχαςμϋνεσ/νοι. (Γρϊφημα 24). Σο 27% περύπου ςυμφωνεύ «αρκετϊ»
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ότι δεν εύναι ικανοποιητικό, ενώ το 22% ςυμφωνεύ «ελϊχιςτα» και ανϊμεςα το 26% δεν παύρνει
θϋςη ςχετικϊ με αυτόν την πρόταςη. Εϊν ωςτόςο ςτα παραπϊνω προςτεθούν τα ποςοςτϊ και
αυτών που δηλώνουν «καθόλου» και «πϊρα πολύ» ςυμφωνύα με την πρόταςη, τότε υπϊρχει μια
ελαφριϊ υπεροχό αυτών που πιςτεύουν ότι η ενημϋρωςη για την ΕΕΚ εύναι ικανοποιητικό.
Σο εκπαιδευτικό επύπεδο δύνει και εδώ κϊποιεσ ενδιαφϋρουςεσ διαφοροποιόςεισ. Οι
απόφοιτεσ/οι ΕΠΑ-ΟΑΕΔ, (πολύ μικρόσ αριθμόσ απαντόςεων) ςυμφωνούν «αρκετϊ» και
περιςςότερο από όλα τα ϊλλα ϊτομα, με 50% περύπου, ότι η ενημϋρωςη για την ΕΕΚ δεν εύναι
ικανοποιητικό, ενώ ακολουθούν με 39% οι κϊτοχοι πτυχύου ΑΕΙ/ΣΕΙ. Σο μεγαλύτερο ποςοςτό
διαφωνύασ (αρκετϊ και πολύ) με την πρόταςη καταγρϊφεται μεταξύ των αποφούτων ΙΕΚ με 45%
περύπου, οι οπούεσ/οι φαύνεται να εύναι και οι ποιο ϋνθερμεσ/μοι υποςτηρικτϋσ/τριεσ τησ ΕΕΚ.
Γρϊφημα 24. «Οι ενδιαφερόμενεσ/νοι δεν ϋχουν ικανοποιητικό ενημϋρωςη για την
επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη που τουσ αφορϊ»
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

4.2 Η εικόνα τησ ΕΕΚ
ήπωσ ϋχει αναφερθεύ και ςτην ειςαγωγό αυτόσ τησ μελϋτησ «η εικόνα» που ϋχει το ευρύ κοινό για
την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη, δηλαδό, η ϊποψη, ό απλϊ η εκτύμηςη ό και τα
«ςυναιςθόματα» που εκφρϊζει για αυτόν57 επηρεϊζει την προθυμύα των ατόμων να επενδύςουν
ςε αυτόν ϋνθεν και ϋνθεν : τισ/τουσ μαθότριεσ/τϋσ, εκπαιδευτικούσ, γονεύσ, επιχειρόςεισ και
βϋβαια την πολιτεύα και τισ αρμόδιεσ πολιτικϋσ.58 Εύναι λοιπόν ςημαντικό να εξεταςτεύ πωσ
αξιολογούν την «εικόνα» τησ ΕΕΚ, ϊτομα που ςυμμετϋχουν ςε ϋνα πρόγραμμα επαγγελματικόσ

Γεγονόσ εύναι ότι αυτό η «εικόνα» δεν εύναι μια αυθαύρετη «καταςκευό», αλλϊ νοηματοδοτεύται μϋςα από την
αλληλόδραςη ανϊμεςα ςτο πραγματικό/αντικειμενικό και τισ ςυνϋπειεσ που αυτό παρϊγει και το υποκειμενικό αυτό
που φαντϊζεται, ονειρεύεται το κοινωνικό υποκεύμενο.
58 Prof. Dr. Clement, (2013)
57
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κατϊρτιςησ, αλλϊ και που, ϋνα ςημαντικό ποςοςτό από αυτϋσ και αυτούσ ϋχουν ολοκληρώςει
επαγγελματικό εκπαύδευςη.
ύμφωνα με τισ απαντόςεισ τουσ πϊνω από 40% των ερωτώμενων δηλώνει ότι διαφωνεύ με
την πρόταςη ότι η «ΕΕΚ δεν ϋχει θετικό εικόνα ςτην Ελλϊδα», ενώ ϋνα μικρότερο ποςοςτό,
προτιμϊ να μην εκφρϊςει ϊποψη (32%-34%). υνολικϊ ςυμφωνεύ «αρκετϊ» και «πϊρα πολύ» με
το ότι η ΕΕΚ δεν ϋχει θετικό εικόνα ςτην Ελλϊδα, ϋνα ποςοςτό 23% περύπου. Αξύζει να
υπενθυμιςτεύ ότι ςτην ϋρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2011 για τισ ςτϊςεισ των ευρωπαύων
πολιτών απϋναντι ςτην ΕΕΚ, το ποςοςτό των Ελλόνων που δηλώνει ότι η ΕΕΚ ϋχει θετικό εικόνα
ςτη χώρα αγγύζει το 75%. Βϋβαια, ςτην πιο πρόςφατη ϋρευνα κοινόσ γνώμησ για την ΕΕΚ του
Cedefop,59το ποςοςτό ςε ϋνα παραπλόςιο ερώτημα μειώνεται. Φαρακτηριςτικϊ ςτο ερώτημα «θα
λϋγατε ότι τισ μϋρεσ μασ η επαγγελματικό εκπαύδευςη ςτην ανώτερη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη,
ϋχει μια θετικό ό μια αρνητικό εικόνα για τα ϊτομα ηλικύασ 16-18 ετών», το 69% δηλώνει θετικό,
το 29% αρνητικό και ϋνα 2% δεν ξϋρει.
Γρϊφημα 25. Η ΕΕΚ δεν ϋχει θετικό εικόνα ςτην Ελλϊδα
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Πώσ διαφοροποιούνται οι απόψεισ αυτϋσ με βϊςη το εκπαιδευτικό επύπεδο των ερωτώμενων;
Σα υψηλότερα ποςοςτϊ αυτών που ςυμφωνούν «ελϊχιςτα» ϋωσ «καθόλου» με την πρόταςη
καταγρϊφεται ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/τουσ τριτϊξιου γυμνϊςιου και ςτισ πτυχιούχεσ/ουσ
ΑΕΙ/ΣΕΙ, το 30% περύπου, ενώ αυτϋσ και αυτού που ςυμφωνούν με το ότι η ΕΕΚ «δεν ϋχει θετικό
εικόνα ςτην Ελλϊδα» βρύςκονται ςτα ϊτομα με εκπαιδευτικό επύπεδο ΕΠΑ-ΟΑΕΔ (50%) και
Δημοτικού (44% περύπου).60

CEDEFOP, 2018
Τπογραμμύζεται εκ νϋου ότι ο αριθμόσ των ατόμων τησ ϋρευνασ που βρύςκεται ςε αυτϊ τα εκπαιδευτικϊ επύπεδα
εύναι μικρόσ.
59
60
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Ενδιαφϋρον εύναι ότι οι μελϋτεσ του Ευρωβαρόμετρου το 2011 και του Cedefop τo
2018,δεύχνουν ότι όςο υψηλότερο εύναι το εκπαιδευτικό επύπεδο των ερωτώμενων, τόςο
περιςςότερο πιςτεύουν ότι η ΕΕΚ ϋχει θετικό εικόνα. υνολικϊ ςτην παρούςα ϋρευνα,
καταγρϊφεται ϋνα ποςοςτό κϊτω από 40% που να διαφωνεύ με αυτό την πρόταςη ςτα ΙΕΚ, ΓΕΛ,
Σεχ.Επ.Λ.
Γρϊφημα 25-Ε. Η ΕΕΚ δεν ϋχει θετικό εικόνα ςτην Ελλϊδα, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο, %

Δημ.
Δεν απϊντηςαν

Σρ.Γυμν.

υμφωνώ πϊρα πολύ

ΕΠΑ-ΟΑΕΔ

υμφωνώ αρκετϊ

Σεχ.Επ.Λ.

Ούτε υμφωνώ /ούτε Διαφωνώ

Γ.Λ

υμφωνώ ελϊχιςτα

ΙΕΚ

Δεν ςυμφωνώ καθόλου

ΑΕΙ/ΣΕΙ
0

10

20

30

40

50

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

4.3 χολικϋσ επιδόςεισ και ΕΕΚ
4.3.1 ΕΕΚ και ςχολικό εγκατϊλειψη
την πανευρωπαώκό ϋρευνα του Cedefop ςχετικϊ με τισ αντιλόψεισ τησ Ευρωπαώκόσ κοινόσ
γνώμησ για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ)61, ϋνα από τα ερωτόματα που
εύχε τεθεύ όταν εϊν πιςτεύουν ότι οι μαθητϋσ/τριεσ με χαμηλούσ βαθμούσ κατευθύνονται ςτην
ΕΕΚ. Η πλειοψηφύα των ευρωπαύων ερωτώμενων (75%) απϊντηςε ότι ναι ςυμφωνεύ με την
παραπϊνω πρόταςη και περιςςότερο από όλεσ και όλουσ ςυμφώνηςαν οι απόφοιτεσ/τοι γενικόσ
εκπαύδευςησ. ήςον αφορϊ τισ απαντόςεισ που δόθηκαν από την Ελλϊδα ςτο ςυγκεκριμϋνο
ερώτημα, τα ποςοςτϊ, όταν ακόμα υψηλότερα, με ϋνα 84% να ςυμφωνεύ με την ϊποψη αυτό.
την παρούςα ϋρευνα ζητόθηκε η ϊποψη των ωφελούμενων του ΕΣΠ ςτη Λϊριςα, για το εϊν
«η ΕΕΚ εύναι καλό για αυτϋσ/ούσ που εγκαταλεύπουν το ςχολεύο». Γενικϊ, τα ποςοςτϊ αυτών που
ςυμφωνούν «αρκετϊ» και «πϊρα πολύ» με την πρόταςη εύναι μικρότερα κατϊ 6% από αυτών που
δεν ςυμφωνεύ «καθόλου» ό «ελϊχιςτα». Ενδιϊμεςα, βρύςκονται οι «αναποφϊςιςτοι» με το 19%
«ούτε ςυμφωνεύ/ούτε διαφωνεύ». Δηλαδό, αν και ϋνα ςημαντικό ποςοςτό των ερωτούμενων
61

Cedefop, 2016, 2017
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θεωρεύ ότι η ΕΕΚ δεν απευθύνεται ςε 2ησ κατηγορύασ μαθότριεσ και μαθητϋσ, ϋνα ϊλλο εξύςου
ςημαντικό ποςοςτό δεν ϋχει ξεκϊθαρη ϊποψη ό εύναι ςαφώσ υπϋρ τησ ϊποψησ αυτόσ
Γρϊφημα 26. Η ΕΕΚ εύναι καλό για αυτούσ/ϋσ που εγκαταλεύπουν το ςχολεύο
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Σο μεγαλύτερο ποςοςτό διαφωνούντων με την εν λόγω πρόταςη εγγρϊφουν οι απόφοιτεσ/οι
των ΕΠΑ-ΟΑΕΔ δηλαδό δεν «ςυμφωνούν καθόλου» κατϊ 50% και αμϋςωσ μετϊ ακολουθούν με
31,8% οι απόφοιτεσ/οι ΙΕΚ και Γενικού Λυκεύου με 30,2%. την ϊλλη πλευρϊ, δηλαδό «υμφωνώ
αρκετϊ» και «υμφωνώ πϊρα πολύ» με την πρόταςη βρύςκονται αφενόσ, οι απόφοιτεσ/οι ΑΕΙ/
ΣΕΙ, 26,8% και 7,3% αντύςτοιχα, αλλϊ και αυτϋσ/οι που το εκπαιδευτικό τουσ επύπεδο εύναι
«Σριτϊξιο Γυμνϊςιο» με 27,7% και 14,9%, και Δημοτικό με 25% και 18%.
Γρϊφημα 26-Ε. Η ΕΕΚ εύναι καλό για αυτούσ/ϋσ που εγκαταλεύπουν το ςχολεύο, κατϊ
εκπαιδευτικό επύπεδο, %
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60

Ενώ δηλαδό, οι πτυχιούχεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ τησ ϋρευνασ εκφρϊζουν μια γενικϊ θετικό ϊποψη για
την ΕΕΚ, από την ϊλλη τη θεωρούν περιςςότερο από τισ/τουσ ϊλλεσ/ουσ ωσ επιλογό για ϊτομα
που δεν μπορούν να ςυνεχύςουν ςε ϊλλο ανώτερο εκπαιδευτικό μονοπϊτι. Ενδιαφϋρον εύναι,
ωςτόςο, το ότι την ύδια ϊποψη φαύνεται να εκφρϊζουν και ϊτομα με χαμηλότερα εκπαιδευτικϊ
προςόντα όπωσ εύναι οι του Σριτϊξιου Γυμνϊςιου και του Δημοτικού.

4.3.2 ΕΕΚ και αποτυχύα ςτη γενικό εκπαύδευςη
ε ςυνϋχεια τησ παραπϊνω πρόταςησ διατυπώθηκε μια ϊλλη, νοηματικϊ κοντϊ ςε αυτό και που
ςχετύζεται ευρύτερα με τισ αντιλόψεισ ότι η ΕΕΚ εύναι επιλογό «δεύτερησ κατηγορύασ». Εύναι
γενικϊ αποδεκτό και μϊλιςτα προτϊςςεται ςυχνϊ ωσ ϋνα ςοβαρό επιχεύρημα υπϋρ τησ ΕΕΚ,62 ότι
νϋεσ και νϋοι που παρουςιϊζουν δυςκολύεσ, για διϊφορουσ λόγουσ,63 ςτην γενικό εκπαύδευςη,
προςανατολύζονται ςτην τεχνικό επαγγελματικό εκπαύδευςη. 64
Η πλειοψηφύα των ερωτηθϋντων τησ ϋρευνασ, το 60%, δεν ςυμφωνεύ με το ότι η ΕΕΚ εύναι για
αυτϋσ/ουσ που απϋτυχαν ςτην γενικό εκπαύδευςη (18% ςυμφωνεύ «ελϊχιςτα» και 41%
«καθόλου»), ενώ ϋνα μικρότερο ποςοςτό 21%, «ούτε ςυμφωνεύ, ούτε διαφωνεύ». Σα ποςοςτϊ
αυτϊ ενιςχύουν τη ςχετικϊ θετικό αντύληψη που ϋχουν οι ερωτώμενεσ/νοι του προγρϊμματοσ για
την ΕΕΚ ωσ μια επιλογό που δεν εύναι υποδεϋςτερη τησ γενικόσ εκπαύδευςησ.65
Γρϊφημα 27. Η ΕΕΚ εύναι καλό για αυτούσ/ϋσ που απϋτυχαν ςτην γενικό εκπαύδευςη
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

CEDEFOP, 2015
Εύτε γιατύ ϋχουν μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, εύτε γιατύ ανόκουν ςε ευϊλωτεσ πληθυςμιακϋσ ομϊδεσ, (μετανϊςτεσ, ϊτομα
με αναπηρύα, ϊτομα που εγκαταλεύπουν το ςχολεύο κ.ϊ)
64Βλϋπε και τη μελϋτη του Cedefop 2018, κεφ. Qualifying VET image
65Αξύζει να ςημειωθεύ ότι ςτο πλαύςιο του νϋου θεματολογύου δεξιοτότων για την Ευρώπη, μύα από τισ 10 βαςικϋσ
δρϊςεισ εύναι η προώθηςη τησ ΕΕΚ ωσ πρώτη εκπαιδευτικό επιλογό.
62
63
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Η προςϋγγιςη κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο δεύχνει ότι το υψηλότερο ποςοςτό αυτών που «δεν
ςυμφωνούν καθόλου» με την πρόταςη καταγρϊφεται ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/τουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ
(49%), ενώ το μεγαλύτερο- (μικρό όμωσ) ποςοςτό αυτών που ςυμφωνεύ «πϊρα πολύ»
καταγρϊφεται ςτα ϊτομα με απολυτόριο «τριτϊξιου γυμνϊςιου» (6%). ημειώνεται ότι ο μικρόσ
αριθμόσ των ςυμμετεχόντων με πτυχύο ΕΠΑ-ΟΑΕΔ καταγρϊφει το υψηλότερο ποςοςτό (25%)
μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι ςυμφωνούν «αρκετϊ» με την πρόταςη και 50% μεταξύ αυτών
που «δεν ςυμφωνούν καθόλου».
ε γενικϋσ γραμμϋσ λοιπόν ϋνα ιςχυρό ποςοςτό των ωφελούμενων του ΕΣΠ διαφωνεύ με την
ϊποψη ότι η ΕΕΚ εύναι μια επιλογό «ανϊγκησ» για ϊτομα τα οπούα δεν μπορούν να
ανταποκριθούν ςτισ απαιτόςεισ τησ γενικόσ εκπαύδευςησ, εύτε ςε ανώτερο δευτεροβϊθμιο, εύτε ςε
μεταδευτεροβϊθμιο επύπεδο.
Γρϊφημα 27-Ε. Η ΕΕΚ εύναι γι’ αυτούσ/ϋσ που απϋτυχαν ςτην γενικό εκπαύδευςη, κατϊ
εκπαιδευτικό επύπεδο, %
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4.4 ΕΕΚ και αγορϊ εργαςύασ
4.4.1 ΕΕΚ ό Γ.Λ και ΑΕΙ-ΣΕΙ για ϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ;
Ϊνα από τα πιο δημοφιλό επιχειρόματα των υποςτηρικτών τησ ΕΕΚ66 εύναι ότι οι απόφοιτεσ/τοι
τησ εντϊςςονται ευκολότερα και γρηγορότερα ςτην αγορϊ εργαςύασ67 ςε ςχϋςη με αυτϋσ/ουσ
που ακολουθούν γενικό και πανεπιςτημιακό κατεύθυνςη. Επιχεύρημα ιδιαύτερα δελεαςτικό ςε
περιόδουσ υψηλόσ ανεργύασ και οικονομικόσ ύφεςησ. Εύναι λοιπόν ενδιαφϋρον να διερευνηθεύ η
IZA World of Labor | January 2015 | wol.iza.org, Παώδούςη, 2017
Τπό αρκετϋσ προώποθϋςεισ βϋβαια, όπωσ για παρϊδειγμα η ςύνδεςη τησ εκπαύδευςησ κατϊρτιςησ με την
απαςχόληςη, η εφαρμογό του δυώκού ςυςτόματοσ εκπαύδευςησ προκειμϋνου να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι/νεσ
με τον εργαςιακό χώρο κ.ϊ.
66
67
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ϊποψη αυτών που βρύςκονται ςτην ϊλλη πλευρϊ, ωσ εργαζόμενεσ/νοι, ϊνεργεσ/οι, γονεύσ και
νϋεσ-νϋοι και προερχόμενεσ/οι από ϋνα τομϋα όπωσ το λιανικό εμπόριο που απαςχολεύ ϋνα
αρκετϊ μεγϊλο αριθμό ατόμων που εύναι επαγγελματικόσ και τεχνικόσ εκπαύδευςησ ό
απόφοιτεσ/τοι γενικού Λυκεύου και ΙΕΚ.
ύμφωνα με τα αποτελϋςματα που προκύπτουν από την επεξεργαςύα των ερωτηματολογύων
μόλισ ϋνα 18% ςυνολικϊ (14%) «ςυμφωνεύ αρκετϊ» και (4%) «ςυμφωνεύ πϊρα πολύ» με τη
ϊποψη αυτό. Ϊνα 23% «δεν ςυμφωνεύ καθόλου» και ϊλλο ϋνα 23% «ςυμφωνεύ ελϊχιςτα», ενώ το
33% εκφρϊζει μια ουδϋτερη ϊποψη, δηλαδό δεν παύρνει θϋςη κατϊ πόςο ιςχύει ό δεν ιςχύει μια
τϋτοια ϊποψη.
Γρϊφημα 28. Οι απόφοιτοι/εσ τησ ΕΕΚ βρύςκουν ευκολότερα εργαςύα από αυτούσ/εσ που εύναι
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Η ανϊλυςη κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο αναδεικνύει ενδιαφϋροντα ευρόματα. Σο μεγαλύτερο
ποςοςτό (50%) από τισ/τουσ ςυμμετϋχουςεσ/ντεσ που δόλωςε ότι δεν ςυμφωνεύ καθόλου με την
πρόταςη αυτό εύναι απόφοιτοι/εσ ΕΠΑ-ΟΑΕΔ, (μικρόσ αριθμόσ απαντόςεων), ενώ το δεύτερο
μεγαλύτερο ποςοςτό (33,7%) προϋρχεται

από τισ/τουσ αποφοιτεσ/τουσ Σεχνικών–

Επαγγελματικών Λυκεύων. τη τρύτη κατϊ ςειρϊ θϋςη αυτών που δεν ςυμφωνούν με την
παραπϊνω πρόταςη εύναι οι απόφοιτεσ/οι Γενικού Λυκεύου (22,8%).
Από την ϊλλη, το μεγαλύτερο ποςοςτό αυτών που «ςυμφωνούν αρκετϊ» με την πρόταςη το
καταγρϊφουν οι απόφοιτεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ (17,1%) και ακολουθούν με 16,1% οι κϊτοχοι/εσ
απολυτηρύου ΓΕ.Λ. Η επιλογό «ςυμφωνώ πϊρα πολύ» καταγρϊφεται για μικρό αριθμό
ωφελούμενων από κϊθε εκπαιδευτικό κατηγορύα, με το υψηλότερο ποςοςτό να ςημειώνεται
ςτισ/ουσ απόφοιτεσ/ουσ ΕΠΑ -ΟΑΕΔ με 25%). Σο γεγονόσ, βϋβαια, ότι πϊνω από τισ μιςϋσ/ςουσ
ωφελούμενεσ/νουσ τουσ προγρϊμματοσ ΕΣΠ παρϋμεναν ϊνεργεσ και ϊνεργοι κατϊ την περύοδο
υλοπούηςησ τησ μελϋτησ εύναι ϋνασ κρύςιμοσ παρϊγοντασ για την αρνητικό, εν τϋλει, ςτϊςη τουσ
ωσ προσ τισ προοπτικϋσ που δύνει η ΕΕΚ ςτην αγορϊ εργαςύασ.
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Γρϊφημα 28-Ε. Οι απόφοιτοι/εσ τησ ΕΕΚ βρύςκουν ευκολότερα εργαςύα από αυτούσ/εσ που
εύναι απόφοιτοι/τεσ ΓΕ.Λ και /ΑΕΙ/ΣΕΙ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο, %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

4.4.2 ΕΕΚ για ολοκληρωμϋνεσ γνώςεισ ςτο εργαςιακό αντικεύμενο
Ϊνα από τα οφϋλη που θεωρεύται ότι προςφϋρει η ΕΕΚ ςτα ϊτομα και ςτισ επιχειρόςεισ εύναι η
ολοκληρωμϋνη γνώςη ςε τεχνικϋσ δεξιότητεσ και ικανότητεσ που ζητούνται κατϊ την εκτϋλεςη
των εργαςιακών καθηκόντων. Λόγω τησ «πρακτικόσ» κατεύθυνςησ που ϋχει η διαδικαςύα
μϊθηςησ υποςτηρύζεται ότι οι γνώςεισ που αποκτώνται μϋςω τησ ΕΕΚ εύναι πιο ολοκληρωμϋνεσ
από αυτϋσ τισ γενικόσ εκπαύδευςησ, όςον αφορϊ το εργαςιακό αντικεύμενο και τισ ανϊγκεσ τησ
αγορϊσ εργαςύασ. Σι γνώμη ϋχουν όμωσ οι ςυμμετϋχουςεσ/ντεσ ςτο πρόγραμμα κατϊρτιςησ του
ΕΣΠ; Για τη διερεύνηςη τησ ϊποψόσ τουσ διατυπώθηκε η πρόταςη «Η ΕΕΚ προςφϋρει
ολοκληρωμϋνεσ γνώςεισ για ϋνα εργαςιακό αντικεύμενο»
Γρϊφημα 29.: Η ΕΕΚ προςφϋρει ολοκληρωμϋνεσ γνώςεισ για ϋνα εργαςιακό αντικεύμενο
υμφωνώ Πϊρα Δεν απϊντηςαν Δεν ςυμφωνώ υμφωνώ
πολύ
4%
καθόλου
ελϊχιςτα
9%
5%
20%

υμφωνώ αρκετϊ
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Ούτε υμφωνώ
/ούτε Διαφωνώ
23%

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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Σα ποςοςτϊ των ατόμων που ςυμφωνούν «αρκετϊ» και «πϊρα πολύ» με την πρόταςη αυτό
αγγύζουν το 39% και 9% αντύςτοιχα. την πλειονότητα τουσ οι ερωτώμενεσ/νοι δηλώνουν ότι
μϋςα από την ΕΕΚ δύνεται μια ολοκληρωμϋνη γνώςη για το αντικεύμενο εργαςύασ, ενώ το 25%
ςυμφωνεύ ελϊχιςτα ϋωσ καθόλου και το 23% δεν παύρνει θϋςη.
Πωσ όμωσ ςυνδϋονται οι παραπϊνω απαντόςεισ με το εκπαιδευτικό επύπεδο των
καταρτιζόμενων-ωφελούμενων; Σην πιο ϋνθερμη υποςτόριξη τησ πρόταςησ αυτόσ ϋχουν οι
απόφοιτεσ/τοι πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ με 55% ενώ ακολουθούν οι κϊτοχοι πτυχύου ΙΕΚ και
ΑΕΙ/ΣΕΙ με 52,3%% και 50% αντύςτοιχα.
Γρϊφημα 29-Ε. Η ΕΕΚ προςφϋρει ολοκληρωμϋνεσ γνώςεισ για ϋνα εργαςιακό αντικεύμενο, κατϊ
εκπαιδευτικό επύπεδο, %
Δημ.
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ-ΟΑΕΔ, που ϋπονται εκφρϊζουν δύο ακραύεσ απόψεισ το 50% ςυμφωνεύ
«αρκετϊ» και το 50% «ελϊχιςτα». Οι κϊτοχοι απολυτηρύου Σεχνικού και Επαγγελματικού
Λυκεύου καταγρϊφουν το μικρότερο ποςοςτό ςυμφωνύασ με αυτό την πρόταςη , το 32,5%
ςυμφωνεύ «αρκετϊ» και το 10% «πϊρα πολύ».68

4.4.3 Η ΕΕΚ δεν εύναι μόνο για μηχανικούσ αυτοκινότων και τη βιομηχανύα
Μια ϊλλη πρόταςη ςτην οπούα ζητόθηκε η ϊποψη των ερωτώμενων ςχετύζεται με την αντύληψη
που υπϊρχει ότι η ΕΕΚ απευθύνεται–αφορϊ κυρύωσ τεχνικϊ επαγγϋλματα όπωσ μηχανικούσ
αυτοκινότων και εργαζόμενεσ/νουσ ςε μεγϊλεσ βιομηχανικϋσ μονϊδεσ. Η ανταπόκριςη τησ
πλειοψηφύασ των ςυμμετεχόντων όταν ςαφόσ: 57% «δεν ςυμφωνούν καθόλου» και 18%

Με αφορμό τισ παραπϊνω διαπιςτώςεισ παραπϊνω, θα πρϋπει να ειπωθεύ πόςο ςημαντικϋσ εύναι οι μελϋτεσ πεδύου
όχι πλϋον για τισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ, αλλϊ των μαθητών/τριών και εκπαιδευόμενων ςε γνωςτικϊ αντικεύμενα αλλϊ
και δεξιότητεσ.
68
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«ςυμφωνούν ελϊχιςτα». Σο ποςοςτό αυτών που επιλϋγουν να μην πϊρουν θϋςη εύναι περύπου
15%, ενώ μόλισ 5% εύναι το ποςοςτό αυτών που απαντούν θετικϊ ςτην πρόταςη.
Γρϊφημα 30. Η ΕΕΚ εύναι κυρύωσ για τουσ μηχανικούσ αυτοκινότων και για εργαζόμενουσ/νεσ ςε
βιομηχανύεσ
υμφωνώ Πϊρα πολύ
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υμφωνώ αρκετϊ
4%
Ούτε υμφωνώ /ούτε
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Δεν απϊντηςαν
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υμφωνώ
ελϊχιςτα
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Αυτό η αντύληψη εύναι κοινό για όλεσ τισ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ ςτισ οπούεσ ανόκουν οι
ερωτώμενεσ/νοι ςτη μελϋτη αυτό. Σα μεγαλύτερα ποςοςτϊ απαντόςεων που δεν ςυμφωνούν με
την πρόταςη ανόκει ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/ουσ του Σεχνικού–Επαγγελματικού Λυκεύου (65%)
και του Γενικού Λυκεύου (60%). Σα περιςςότερα «ςυμφωνώ αρκετϊ» και «ςυμφωνώ πϊρα
πολύ», ςυγκεντρώνονται ςτισ χαμηλϋσ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ όπωσ το Σριτϊξιο Γυμνϊςιο και
Δημοτικό. Δηλαδό, οι ϋχουςεσ/ντεσ την εμπειρύα τησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και
κατϊρτιςησ διαφωνούν κατεξοχόν με αυτό τη μονοδιϊςτατη και ςυχνϊ ςτερεότυπη αντύληψη για
την ΕΕΚ.
Γρϊφημα 30-Ε. Η ΕΕΚ εύναι κυρύωσ για τουσ μηχανικούσ αυτοκινότων και για εργαζόμενουσ/νεσ
ςε βιομηχανύεσ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο, %
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Δημ.

υμφωνώ πϊρα πολύ

Σρ.Γυμν.

υμφωνώ αρκετϊ
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Πηγό:ΕΙΕΑΔ, 2018
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4.4.4 Η ΕΕΚ οδηγεύ ςε προςωρινϋσ εργαςύεσ;
Από τισ καταρτιζόμενεσ και καταρτιζόμενουσ του ΕΣΠ, ζητόθηκε επύςησ η αξιολόγηςη τησ
πρόταςησ ςχετικϊ με τισ εργαςιακϋσ προοπτικϋσ που προςφϋρει η ΕΕΚ. υγκεκριμϋνα τϋθηκε η
πρόταςη «η ΕΕΚ οδηγεύ ςε προςωρινϋσ εργαςύεσ». Σο υψηλότερο ποςοςτό 28%, προτιμϊ να μην
εκφρϊςει ςυγκεκριμϋνη ϊποψη διαλϋγοντασ το «ούτε ςυμφωνώ/ούτε διαφωνώ», ενώ αμϋςωσ
μετϊ με 26% ϋρχεται το «ςυμφωνώ ελϊχιςτα» και με 18% «δεν ςυμφωνώ καθόλου». Αυτού και
αυτϋσ που «ςυμφωνούν αρκετϊ» ϋωσ «πϊρα πολύ» αγγύζουν το 17% και 4% αντύςτοιχα. Σα
ποςοςτϊ αυτϊ δεύχνουν, καταρχόν την αμόχανη ςτϊςη των ερωτώμενων απϋναντι ςτο εϊν η ΕΕΚ
προςφϋρει μια ςταθερό εργαςύα (και ύςωσ μια υποςχόμενη εργαςιακό προοπτικό).
Αξύζει να ςημειωθεύ ότι ςτην ϋρευνα του «Ευρωβαρόμετρου» το 2011,69 το 34% των Ελλόνων
μαζύ με ϊλλεσ πϋντε χώρεσ τησ Ε.Ε. (Λετονύα, Λιθουανύα, Ουγγαρύα, Σςεχύα και λοβακύα)
καταγρϊφουν τα υψηλότερα ποςοςτϊ αυτών που δηλώνουν ότι η ΕΕΚ δεν προςφϋρεισ καλϋσ
ευκαιρύεσ καριϋρασ.
Γρϊφημα 31.: Η ΕΕΚ οδηγεύ ςε προςωρινϋσ εργαςύεσ
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Δεν απϊντηςαν
7%

Δεν ςυμφωνώ
καθόλου
18%

υμφωνώ αρκετϊ
17%

υμφωνώ
ελϊχιςτα
26%

Ούτε υμφωνώ
/ούτε Διαφωνώ
28%

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Σο 50% των απόφοιτων των ΕΠΑ-ΟΑΕΔ, «δεν ςυμφωνεύ καθόλου» με αυτό την πρόταςη.
Από την ϊλλη το μεγαλύτερο ποςοςτό «ςυμφωνώ αρκετϊ» εκφρϊζουν οι απόφοιτεσ/τοι
τριτϊξιου γυμνϊςιου με 32%, ενώ ακολουθούν με αρκετό διαφορϊ οι κϊτοχοι/χεσ πτυχύου
ΑΕΙ/ΣΕΙ 22%. Οι απόφοιτοι Δημοτικού, δηλώνουν περιςςότερο από όλουσ/εσ ότι ςυμφωνούν
ελϊχιςτα με την πρόταςη αυτό.

69Special

Eurobarometer 369, 2011
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Γρϊφημα 31-Ε. Η ΕΕΚ οδηγεύ ςε προςωρινϋσ εργαςύεσ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο, %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

4.4.5 ΕΕΚ και εργαςιακό εξϋλιξη
ε ςυνϋχεια τησ προηγούμενησ πρόταςησ, για προςωρινότητα ςτην απαςχόληςη, τϋθηκε μια
ϊλλη ςχετικϊ με την προοπτικό επαγγελματικόσ εξϋλιξησ, μετϊ την ΕΕΚ. Κατϊ πόςο, ϋνα τϋτοιο
εκπαιδευτικό μονοπϊτι μπορεύ να οδηγόςει τελικϊ ςε υψηλότερεσ θϋςεισ εργαςύασ με καλύτερο
μιςθό και αρμοδιότητεσ.
Και ςε αυτό την περύπτωςη το μεγαλύτερο ποςοςτό των ερωτώμενων ϋνα 31% απϊντηςε ότι
«ούτε ςυμφωνώ/ούτε διαφωνώ». Ψςτόςο, το 18% «ςυμφωνεύ ελϊχιςτα» και το 20% «δεν
ςυμφωνεύ καθόλου» με την πρόταςη αυτό.
Γρϊφημα 32. Η ΕΕΚ δεν εξαςφαλύζει εργαςιακό εξϋλιξη
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Πηγό:ΕΙΕΑΔ, 2018

Από αυτϋσ και αυτούσ που «δεν ςυμφωνούν καθόλου» ό «ςυμφωνούν ελϊχιςτα» το
μεγαλύτερο ποςοςτό 32% καταγρϊφεται ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/ουσ τριτϊξιου γυμνϊςιου και
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δημοτικού με 25%. ε αυτϋσ τισ εκπαιδευτικϋσ κατηγορύεσ όπου ϋνα παραπϊνω επύπεδο
εκπαύδευςησ ύςωσ να θεωρεύται ωσ εφαλτόριο για εργαςιακό εξϋλιξη.
Σο μεγαλύτερο ποςοςτό «ςυμφωνώ αρκετϊ» με την πρόταςη αυτό ςυγκεντρώνουν οι
απόφοιτεσ/οι ΙΕΚ με 25% και «πϊρα πολύ» με 10% οι κϊτοχοι απολυτηρύου Γενικού Λυκεύου.
Ενδιαφϋρον εύναι το γεγονόσ ότι οι απόφοιτεσ/οι Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου δεν
υποςτηρύζουν με υψηλϊ ποςοςτϊ τη διαφωνύα τουσ απϋναντι ςε αυτό την πρόταςη, αν και μϋχρι
τώρα εμφανύζονται ςυνολικϊ αρκετϊ επιφυλακτικού ωσ προσ την ΕΕΚ.
Γρϊφημα 32-Ε: Η ΕΕΚ δεν εξαςφαλύζει εργαςιακό εξϋλιξη, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο, %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

4.5 Οικονομύα –κοινωνύα και ΕΕΚ
4.5.1 ΕΕΚ και μεύωςη τησ ανεργύασ
Τπϊρχει μια πλούςια βιβλιογραφύα για το ζότημα αυτό,70 ςτην οπούα η κεντρικό ιδϋα εύναι ότι
επειδό η ΕΕΚ ςυνδϋεται περιςςότερο από ϊλλεσ μορφϋσ εκπαύδευςησ με τισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ
εργαςύασ και ϋνα ςημαντικό κομμϊτι τησ διαδικαςύασ μϊθηςησ ςτηρύζεται ςτη μαθητεύα ό ςτην
πρακτικό ϊςκηςη, λειτουργεύ πιο αποτελεςματικϊ

από ϊλλουσ τύπουσ εκπαύδευςησ ςτην

επιτυχό μετϊβαςη ςτην αγορϊ εργαςύασ. Τπό αυτό την ϋννοια ςυμβϊλλει ςτην αύξηςη τησ
απαςχόληςησ και ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ. Επιπρόςθετα, ϊτομα που ϋχουν ολοκληρώςει
επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη και ϋχουν εγκαταλεύψει την προοπτικό ςυνϋχιςησ των
ςπουδών τουσ, εντϊςςονται πολύ πιο πρόθυμα και γρόγορα ςτην αγορϊ εργαςύασ, ϋςτω και αν
το αντικεύμενο τησ απαςχόληςησ εύναι διαφορετικό από αυτό των ςπουδών τουσ. 71
Οι ερωτώμενεσ/νοι τησ ϋρευνασ ωςτόςο, δεν ϋχουν τόςο ξεκϊθαρη ϊποψη για την πρόταςη
αυτό, παρουςιϊζοντασ μύα εικόνα «διχαςμϋνη». Σο 29% ςυμφωνεύ «αρκετϊ» ενώ το 26%
Ενδεικτικϊ, Cedefop, 2018, UNESCO/UNEVOC, 2013
Η ετεροαπαςχόληςη για τισ/τουσ απόφοιτεσ /τουσ ΕΕΚ, και κυρύωσ τεχνικού λυκεύου, αγγύζει πολύ υψηλϊ επύπεδα.
Τπουργεύο Παιδεύασ, Π.Ι 2008.
70
71
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ςυμφωνεύ «ελϊχιςτα» και ϋνα ϊλλο 26% δεν παύρνει θϋςη επιλϋγοντασ το «δεν ςυμφωνεύ/ούτε
διαφωνεύ». Σο ποςοςτό αυτών (9%) που «δεν ςυμφωνούν καθόλου» με το ότι η ΕΕΚ ςυμβϊλλει
ςτην μεύωςη τησ ανεργύασ εύναι υψηλότερο από το αυτό που δηλώνει ότι «ςυμφωνεύ πϊρα πολύ»
(6%).
Γρϊφημα 33. Η ΕΕΚ ςυμβϊλλει ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ
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Πηγό:ΕΙΕΑΔ, 2018

Οι πιο ϋνθερμεσ/οι υποςτηρικτικϋσ τησ ϊποψησ ότι η ΕΕΚ μειώνει την ανεργύα εύναι οι
πτυχιούχεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ, με 44%, να ςυμφωνεύ «αρκετϊ» και 9,8% «πϊρα πολύ». «υμφωνούν
αρκετϊ» οι κϊτοχοι απολυτηρύου τριτϊξιου γυμναςύου (34%) και οι απόφοιτεσ/οι Γενικού
Λυκεύου (32,2%).
Γρϊφημα 33-Ε. Η ΕΕΚ ςυμβϊλλει ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο, %
Δημ.
Σρ.Γυμν.

Δεν απϊντηςαν
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υμφωνώ αρκετϊ
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Γ.Λ

υμφωνώ ελϊχιςτα

ΙΕΚ

Δεν ςυμφωνώ καθόλου
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Από την ϊλλη αυτϋσ και αυτού που ϋχουν αποφοιτόςει από Σεχνικό–Επαγγελματικό Λύκειο και
ΙΕΚ, εύναι περιςςότερο επιφυλακτικϋσ/οι ςχετικϊ με αυτό την πρόταςη και «ςυμφωνεύ ελϊχιςτα»
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το 30,2% και 34,1% αντύςτοιχα. Με εξαύρεςη την κατηγορύα των πτυχιούχων ΣΕΙ/ΑΕΙ, οι ϊλλεσ
κατηγορύεσ καταγρϊφουν περύπου 30% ςτο «Ούτε ςυμφωνώ/ούτε διαφωνώ». ήπωσ
ςημειώθηκε και παραπϊνω αυτϋσ οι απαντόςεισ πιθανϊ να επηρεϊζονται από το ότι οι
ερωτώμενεσ/νοι εύναι ϊνεργεσ/οι ό πρόςφατα επανενταχθϋντεσ ςτην αγορϊ εργαςύασ και από το
ότι ϋνα ςημαντικό ποςοςτό αυτού του πληθυςμού προϋρχεται από μεςαύα τεχνικό και γενικό
εκπαύδευςη.

4.5.2 ΕΕΚ και οικονομικό ανϊπτυξη
Η ςυμβολό τησ ΕΕΚ ςτην οικονομικό και κοινωνικό ανϊπτυξη αποτελεύ ϋνα ακόμα επιχεύρημα για
την προώθηςη τησ ςτισ χώρεσ μϋλη τησ Ε.Ε. αλλϊ και παγκόςμια.72 Εύναι λοιπόν ενδιαφϋρον να
διερευνηθεύ κατϊ πόςο το πιςτεύουν και οι ϊμεςα ωφελούμενεσ/νοι δρϊςεων κατϊρτιςησ, όπωσ
οι ςυμμετϋχοντεσ/ςεσ ςτο πρόγραμμα του ΕΣΠ.
Οι μιςού και πλϋον από τισ ερωτώμενεσ/νουσ, δηλώνουν ότι «ςυμφωνώ αρκετϊ» (41%) και
«ςυμφωνώ πολύ» (9%), με το ότι «η ΕΕΚ εύναι αναγκαύα για την οικονομικό ανϊπτυξη». την ϊλλη
πλευρϊ 26% ςυνολικϊ δεν ςυμφωνεύ καθόλου» και «ςυμφωνεύ ελϊχιςτα» για τη ςυμβολό τησ
ΕΕΚ ςτη οικονομικό ανϊπτυξη. Σϋλοσ, το 18% επιλϋγει την ουδετερότητα ςε ςχϋςη με αυτό την
ϊποψη.
Γρϊφημα 34. Η ΕΕΚ εύναι αναγκαύα για την οικονομικό ανϊπτυξη
υμφωνώ Πϊρα Δεν απϊντηςαν
πολύ
6%
9%

Δεν ςυμφωνώ
υμφωνώ
καθόλου
ελϊχιςτα
6%
20%

υμφωνώ αρκετϊ
41%
Ούτε υμφωνώ
/ούτε Διαφωνώ
18%

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Σο μεγαλύτερο ποςοςτό ςυμφωνύασ με αυτό την πρόταςη το καταγρϊφουν οι πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΣΕΙ (61%) ενώ το μικρότερο οι ϊμεςα εμπλεκόμενεσ/οι δηλαδό οι απόφοιτεσ/τοι Σεχνικού –
Επαγγελματικού Λυκεύου με 30%, οι οπούεσ/οι ϋχουν και το υψηλότερο ποςοςτό (29%)
ουδετερότητασ ςε ςχϋςη με αυτό την πρόταςη.! Οι ςυμμετϋχοντεσ/ςεσ που ϋχουν αποφοιτόςει
Από τη τρατηγικό τησ Λιςαβόνασ το 2000 ϋωσ το “New Skills agenda for Europe», το 2016, εύναι ϋνα κεντρικό
ςημεύο των ευρωπαώκών πολιτικών για την ΕΕΚ
72
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από τισ ΕΠΑ -ΟΑΕΔ ςημειώνουν το υψηλότερο ποςοςτό διαφωνύασ με την πρόταςη αυτό
δηλώνοντασ κατϊ 25% ότι «Δεν ςυμφωνώ καθόλου», ενώ από την ϊλλη «υμφωνούν αρκετϊ»
κατϊ 50%.
Γρϊφημα 34-Ε. Η ΕΕΚ εύναι αναγκαύα για την οικονομικό ανϊπτυξη, κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο,
Δημ.
Σρ.Γυμν.

Δεν απϊντηςαν
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: Οι απόψεισ των ςυμμετεχόντων για την
κατϊρτιςη ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ
Ποιεσ εύναι οι αντιλόψεισ των ωφελούμενων του προγρϊμματοσ του ΕΣΠ, ςχετικϊ με την
κατϊρτιςη ςτην οπούα ςυμμετϋχουν, αλλϊ και γενικότερα τι πιςτεύουν γι αυτόν και τη ςχϋςη τησ
με την αγορϊ εργαςύασ; Ποια εύναι, η ικανοπούηςη τουσ από το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ και
πωσ θεωρούν ότι θα εξυπηρετόςει τα επαγγελματικϊ τουσ ςχϋδια; Εύναι μερικϊ από τα
ερωτόματα που εξετϊζονται ςτη ςυνϋχεια.
Η επεξεργαςύα των απαντόςεων πραγματοποιόθηκε για κϊθε μύα από τισ εννϋα προτϊςεισ για
τισ οπούεσ ζητόθηκε να τοποθετηθούν οι ερωτώμενοι. Σα ςτοιχεύα που παρουςιϊζονται ςτη
ςυνϋχεια αφορούν τισ απαντόςεισ που δόθηκαν από το ςύνολο των ατόμων που αποκρύθηκαν
ςτην ϋρευνα, καθώσ και ςτην κατϊ φύλο ανϊλυςη τουσ. ε αυτό την περύπτωςη επιλϋχθηκε το
φύλο ωσ παρϊγοντασ περαιτϋρω διερεύνηςησ τησ ςτϊςησ των ωφελούμενων απϋναντι ςτην
κατϊρτιςη του ΕΣΠ, γιατύ όπωσ αναφϋρθηκε, το μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ εύναι γυναύκεσ και
ϊνεργεσ .
ημειώνεται ότι ϋνα ποςοςτό των ερωτώμενων, περύπου 6% δεν ανταποκρύθηκε καθόλου ςτισ
εννϋα προτϊςεισ για τισ οπούεσ ζητόθηκε η εκτύμηςό τουσ. Επύςησ, διευκρινύζεται ότι ςτα
ςυνολικϊ ποςοςτϊ που παρουςιϊζονται παρακϊτω για κϊθε μύα από τισ εννϋα προτϊςεισ,
περιλαμβϊνονται και οι απαντόςεισ που δόθηκαν από καταρτιζόμενεσ/ουσ οι οπούεσ/οι δεν ϋχουν
δηλώςει ςτο ερωτηματολόγιο που ςυμπλόρωςαν το φύλο τουσ.

5.1 Επιλογό κατϊρτιςησ ωσ υποςτόριξη από το ΕΣΠ
Για τη διερεύνηςη του ερωτόματοσ «γιατύ επιλϋξατε την επαγγελματικό κατϊρτιςη ωσ υποςτόριξη
από το πρόγραμμα ΕΣΠ;» διατυπώθηκαν (ϋντεκα) 11 προτϊςεισ οι οπούεσ ςχετύζονται γενικότερα
και ειδικότερα με τουσ ςτόχουσ του προγρϊμματοσ ΕΣΠ και ζητόθηκε από τισ/τουσ
καταρτιζόμενεσ/νουσ να επιλϋξουν ϋωσ τρεύσ απαντόςεισ (κλύμακα πολλαπλόσ επιλογόσ). Ψςτόςο,
αρκετϋσ και αρκετού επϋλεξαν και πϊνω από τρεισ απαντόςεισ, τισ οπούεσ τελικϊ ςυμπεριλϊβαμε
ςτην ανϊλυςό μασ.
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Γρϊφημα 35. Λόγοι επιλογόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ
60
50
40
30
20
10
0

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

ε αυτό την ερώτηςη απϊντηςαν 388 ϊτομα και 6 ϊτομα δεν ανταποκρύθηκαν. Με βϊςη τα
ςτοιχεύα, οι ωφελούμενεσ/οι που ςυμμετεύχαν ςτα προγρϊμματα κατϊρτιςησ του ΕΣΠ,
ςημεύωςαν περιςςότερο ςυχνϊ από όλουσ τουσ ϊλλουσ λόγουσ το "Για να πϊρω το
επύδομα"(53%). Κϊτι βϋβαια που εύναι αναμενόμενο, μετϊ από την εμπειρύα τησ απόλυςησ και
του βιώματοσ τησ ανεργύασ και μϊλιςτα ςτη διϊρκεια μιασ πρωτόγνωρησ οικονομικόσ κρύςησ, τησ
εκτόξευςησ των ποςοςτών ανεργύασ και τησ εργαςιακόσ επιςφϊλειασ.
Δεύτεροσ ςημαντικόσ λόγοσ που αναδεύχθηκε, με αρκετό διαφορϊ, όμωσ, από τον πρώτο, όταν
"Για να αποκτόςω νϋεσ δεξιότητεσ" (40%) και αμϋςωσ μετϊ ςτην τρύτη ςειρϊ ϋρχονται "Για την
πιςτοπούηςη ςτουσ Η/Τ" και «Για να αναβαθμύςω τισ δεξιότητϋσ μου» (37%).

%

Γρϊφημα 35-Υ. Λόγοι επιλογόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ ςτο πλαύςιο του ΕΣΠ, κατϊ φύλο
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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ε γενικϋσ γραμμϋσ δηλαδό κυριϊρχηςε το "ωφϋλιμο μετϊ του ωφελύμου", δηλαδό η
ςυμμετοχό ςτην κατϊρτιςη ΕΣΠ επιλϋχθηκε, αφενόσ για το επύδομα αφετϋρου, αφετϋρου για την
πιςτοπούηςη ςε Η/Τ και για την αναβϊθμιςη δεξιοτότων.
Από τα 388 ϊτομα που απϊντηςαν ςε αυτό το ερώτημα τα 13 δεν εύχαν δηλώςει το φύλο τουσ,
οπότε η κατϊ φύλο προςϋγγιςη που ακολουθεύ αφορϊ 375 ϊτομα. Η μελϋτη των απαντόςεων
δεύχνει ότι πϊνω από το μιςό ποςοςτό ανδρών και γυναικών δηλώνουν ωσ λόγο ςυμμετοχόσ ςτο
πρόγραμμα κατϊρτιςησ του ΕΣΠ "Για να πϊρω το επύδομα", 52% και 54% αντύςτοιχα. Μύα ϊλλη
ενδιαφϋρουςα διαπύςτωςη εύναι ότι οι γυναύκεσ ωφελούμενεσ ςε αρκετϊ υψηλότερο ποςοςτό
από τουσ ϊνδρεσ δηλώνουν ότι ςυμμετϋχουν για την "πιςτοπούηςη ςτουσ Η/Τ" (42%), ςε
αντύθεςη με το 28% για τουσ ϊνδρεσ, καθώσ και για την «αναβϊθμιςη των δεξιοτότων» τουσ
(40% και 32%).

5.2 Ενδιαφϋρον και ικανοπούηςη για το αντικεύμενο κατϊρτιςησ
Οι καταρτιζόμενεσ/οι που ςυμμετεύχαν ςτα προγρϊμματα κατϊρτιςησ του ΕΣΠ, δόλωςαν ςτην
πλειοψηφύα τουσ αρκετό ϋωσ πολύ ενδιαφϋρον για το αντικεύμενο εκπαύδευςησ που
παρακολουθούν.
Γρϊφημα 36. Με ενδιαφϋρει το αντικεύμενο κατϊρτιςησ που παρακολουθώ
Δεν απϊντηςαν Καθόλου Ελϊχιςτα
Μϋτρια
5%
1%
4%
11%

Πϊρα πολύ
21%

Αρκετϊ
58%

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Η κατϊ φύλο ανϊλυςη αναδεικνύει ότι οι γυναύκεσ εκφρϊζουν μια περιςςότερο θετικό ςτϊςη
απϋναντι ςτο πρόγραμμα κατϊρτιςησ του ΕΣΠ, ςε ςχϋςη με αυτό των ανδρών, αφού 60% τουσ
αρϋςει «αρκετϊ», ϋναντι 54% των ανδρών και 24% «πϊρα πολύ», ϋναντι 15,5% για τουσ ϊνδρεσ.
Από την ϊλλη, διπλϊςια από των γυναικών εύναι τα ποςοςτϊ των ανδρών που ςημειώνουν
«μϋτριο», «ελϊχιςτο» ϋωσ «καθόλου» ενδιαφϋρον για την κατϊρτιςη ςτην οπούα ςυμμετϋχουν.
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Γρϊφημα 36-Υ. Με ενδιαφϋρει το αντικεύμενο κατϊρτιςησ που παρακολουθώ, κατϊ φύλο, %
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Σα παραπϊνω επιβεβαιώνονται και από τισ απαντόςεισ ςτην ερώτηςη η οπούα αφορϊ ςτην
ικανοπούηςη των ςυμμετεχόντων ωσ προσ το περιεχόμενο κατϊρτιςησ. Και πϊλι τα ςυνολικϊ
ποςοςτϊ δεύχνουν «αρκετό» ϋωσ «πϊρα πολύ» ικανοπούηςη από το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ.
την κατϊ φύλο ανϊλυςη των ποςοςτών παρατηρεύται και πϊλι μια πιο θετικό ςτϊςη εκ μϋρουσ
των γυναικών .
Γρϊφημα 37. Εύμαι ικανοποιημϋνοσ/η από το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ
Δεν απϊντηςαν Καθόλου
Ελϊχιςτα Μϋτρια
6%
1% 2%
13%
Πϊρα πολύ
24%

Αρκετϊ
54%

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Οι γυναύκεσ με υψηλότερα ποςοςτϊ από τουσ ϊνδρεσ εύναι «αρκετϊ» και «πϊρα πολύ»
ικανοποιημϋνεσ από το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ με 56% και 25% αντύςτοιχα, ϋναντι ςτο 52%
και 22%των ανδρών.
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Γρϊφημα 37-Υ. Εύμαι ικανοποιημϋνοσ/η από το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο, %
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5.3 Κατϊρτιςη και αγορϊ εργαςύασ
5.3.1 ύνδεςη κατϊρτιςησ με αγορϊ εργαςύασ
Ϊνα από τα κρύςιμα και ενδιαφϋροντα ερωτόματα τησ ϋρευνασ όταν κατϊ πόςο οι
ςυμμετϋχουςεσ/ντεσ πιςτεύουν ότι η κατϊρτιςη που παρακολουθούν ςυνδϋεται με την αγορϊ
εργαςύασ ςτην περιοχό τουσ. Σο ενδιαφϋρον αυτό επαυξϊνεται αφού, όπωσ ϋχει αναφερθεύ, ϋνα
μϋροσ των προγραμμϊτων που προςφϋρθηκαν, βαςύςτηκε ςε προτϊςεισ που εξόχθηςαν από το
Μηχανιςμό Διϊγνωςησ των Αναγκών τησ Αγορϊσ Εργαςύασ. Από τισ απαντόςεισ των ερωτώμενων
προκύπτει ότι κϊτω από το 50% δηλώνει «Αρκετϊ» και «Πϊρα πολύ» ςύνδεςη τησ κατϊρτιςησ με
την αγορϊ εργαςύασ, 37% και 9% αντύςτοιχα. Από την ϊλλη το «Ελϊχιςτα» και «Καθόλου»
ςύνδεςη επιλϋγει να απαντόςει το 11% και το 8% αντύςτοιχα. Ϊνα αξιοςημεύωτο ποςοςτό των
ερωτώμενων, 26% επιλϋγει το «Μϋτρια» . (Γρϊφημα 38)
Γρϊφημα 38. Η κατϊρτιςη που παρακολουθώ ςυνδϋεται με την αγορϊ εργαςύασ ςτην περιοχό
μου
Δεν απϊντηςαν
9%

Πϊρα πολύ
9%

Καθόλου
8%
Ελϊχιςτα
11%
Μϋτρια
26%

Αρκετϊ
37%

Πηγό:ΕΙΕΑΔ, 2018
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Ειδικότερα, γυναύκεσ και ϊνδρεσ απαντούν ότι η κατϊρτιςη που παρακολουθούν ςυνδϋεται
«μϋτρια» (27% και 26% αντύςτοιχα) και «αρκετϊ» (39% και 34%) με την (τοπικό) αγορϊ
εργαςύασ. Σο 15% των ανδρών κρύνει ότι η κατϊρτιςη που παρακολουθεύ ςχετύζεται «ελϊχιςτα»
με την (τοπικό) αγορϊ εργαςύασ, ενώ μικρότερο εύναι το αντύςτοιχο ποςοςτό για τισ γυναύκεσ
(10%). άδια εύναι τα ποςοςτϊ μεταξύ ανδρών και γυναικών που υποςτηρύζουν ότι η κατϊρτιςη
δεν ςυνδϋεται καθόλου με την αγορϊ εργαςύασ . (Γρϊφημα 38-Υ)
Γρϊφημα 38-Υ. Η κατϊρτιςη που παρακολουθώ ςυνδϋεται με την αγορϊ εργαςύασ ςτην περιοχό
μου, κατϊ φύλο, %
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5.3.2 Δεξιότητεσ που ζητούνται από την αγορϊ εργαςύασ
Παρότι τα ποςοςτϊ που αφορούν την αντύληψη των εκπαιδευόμενων για τη ςύνδεςη κατϊρτιςησ
–αγορϊσ εργαςύασ δεύχνουν μια αμφύρροπη ςτϊςη ανϊμεςα ςτη θετικό και αρνητικό ςχϋςη, το
Γρϊφημα 39 δεύχνει ότι πϊνω από τισ/τουσ μιςϋσ/ούσ των ερωτώμενων απαντούν ότι θα
αποκτόςουν ςε ςημαντικό βαθμό τισ απαιτούμενεσ από την αγορϊ δεξιότητεσ. Σο 47% δηλώνει
«αρκετϊ» και το 11% «πϊρα πολύ», ενώ μόλισ 9% επιλϋγει ωσ απϊντηςη το «ελϊχιςτα» και 4% το
«καθόλου». Αν και δεν εύχαν τεθεύ περαιτϋρω διευκρινιςτικϋσ ερωτόςεισ, μπορεύ να υποςτηριχθεύ
ότι αυτό η αντύληψη αποδύδει ϋνα θετικό πρόςημο για το πρόγραμμα κατϊρτιςησ που
παρακολούθηςαν.

Σο γρϊφημα 39-Υ δεύχνει ότι δεν υπϊρχουν ςημαντικϋσ διαφορϋσ ςτισ

απαντόςεισ μεταξύ των δύο φύλων, με τη μεγαλύτερη διαφορϊ να ςημειώνεται ςτην απϊντηςη
«αρκετϊ», όπου οι γυναύκεσ ςυμφωνούν κατϊ 51% και οι ϊνδρεσ με 39%.
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Γρϊφημα 39. Πιςτεύω ότι με την κατϊρτιςη θα αποκτόςω τισ απαιτούμενεσ από την αγορϊ
δεξιότητεσ
Δεν απϊντηςαν
8%

Καθόλου Ελϊχιςτα
4%
9%

Πϊρα πολύ
11%

Μϋτρια
21%
Αρκετϊ
47%

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Γρϊφημα 39-Υ. Πιςτεύω ότι με την κατϊρτιςη θα αποκτόςω τισ απαιτούμενεσ από την αγορϊ
δεξιότητεσ, κατϊ φύλο , %
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

51,1
38,8
22,4
7,8

12,1
2,7

Καθόλου

20,8

12,9

8,3

Ελϊχιςτα

Μϋτρια
ΑΝΔΡΕ

Αρκετϊ

9,1

Πϊρα πολύ

6,0

8,0

Δεν
απϊντηςαν

ΓΤΝΑΙΚΕ

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

5.3.3 Εύρεςη εργαςύασ μετϊ την κατϊρτιςη
Σο 24% των ερωτηθϋντων θεωρεύ ότι οι πιθανότητεσ να βρει ευκολότερα εργαςύα μετϊ την
ολοκλόρωςη τησ κατϊρτιςησ εύναι «αρκετϋσ», ενώ το 31% εύναι περιςςότερο επιφυλακτικό
ςημειώνοντασ το «μϋτριεσ» (Γρϊφημα40). ημαντικϊ, ςε αυτό την ερώτηςη εύναι τα ποςοςτϊ
αυτών που θεωρούν ότι η κατϊρτιςη που παρακολουθούν θα τισ/τουσ βοηθόςει «ελϊχιςτα»
(18%) να βρουν εργαςύα, ενώ το 13% πιςτεύει «καθόλου». Επύςησ θα πρϋπει να ςημειωθεύ ότι
ϋνα υψηλό ςχετικϊ ποςοςτό 10% των ερωτώμενων δεν απϊντηςε ςε αυτό την ερώτηςη. 73
Οι γυναύκεσ εμφανύζονται λύγο πιο αιςιόδοξεσ από τουσ ϊνδρεσ ωσ προσ τη ςυμβολό τησ
κατϊρτιςησ ςτην εύρεςη εργαςύασ καταγρϊφοντασ ςε ποςοςτό 26,5% ότι το πιςτεύουν
«αρκετϊ», ςε αντύθεςη με το 18% των ανδρών, ενώ μόλισ 4% των γυναικών και 3% των ανδρών
το πιςτεύει «πϊρα πολύ». (Γρϊφημα40-Υ).

Εδώ βϋβαια θα πρϋπει να υπενθυμιςτεύ ότι ϋνα μϋροσ των ςυμμετεχόντων ςτα προγρϊμματα κατϊρτιςησ εύχαν όδη
βρει εργαςύα.
73
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Γρϊφημα 40. Πιςτεύω ότι θα βρω ευκολότερα εργαςύα μετϊ το τϋλοσ τησ κατϊρτιςησ
Πϊρα πολύ
4%

Δεν ϋχουν
απαντόςει
10%

Καθόλου
13%
Ελϊχιςτα
18%

Αρκετϊ
24%
Μϋτρια
31%

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Πιο απαιςιόδοξοι ωσ προσ την εύρεςη εργαςύασ μετϊ την κατϊρτιςη εμφανύζονται οι ϊνδρεσ, οι
οπούοι ςε ποςοςτό 21,6% δηλώνουν ότι δεν πιςτεύουν «καθόλου» ότι θα βρουν ευκολότερα
εργαςύα, ενώ το 14,7% το πιςτεύει «ελϊχιςτα». Σο 21% των γυναικών πιςτεύει, επύςησ
«ελϊχιςτα» ότι θα βρουν ευκολότερα εργαςύα, ενώ ϊνδρεσ και γυναύκεσ καταγρϊφουν τα ύδια
ποςοςτϊ ωσ προσ το «μϋτριεσ» πιθανότητεσ να βρουν εργαςύα μετϊ την κατϊρτιςη.
Γρϊφημα 40-Υ. Πιςτεύω ότι θα βρω ευκολότερα εργαςύα μετϊ το τϋλοσ τησ κατϊρτιςησ, κατϊ
φύλο , %
40,0
30,0

31,9 31,4
26,5
21,6

20,8

18,1

14,7

20,0

10,3

9,1
10,0

3,4 4,2

8,0

0,0
Καθόλου

Ελϊχιςτα

Μϋτρια

ΑΝΔΡΕ

Αρκετϊ

Πϊρα πολύ

Δεν
απϊντηςαν

ΓΤΝΑΙΚΕ

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Επιςημαύνεται ότι ςε ερώτηςη που τύθεται ςτη ςυνϋχεια74 ςχετικϊ με τη ςημαςύα κϊποιων
παραγόντων προκειμϋνου να βρει ϋνα ϊτομο εργαςύα, η ςυνεχόσ επαγγελματικό εκπαύδευςη και
κατϊρτιςη, ϋρχεται 9η κατϊ ςειρϊ και μύα θϋςη παραπϊνω από τον παρϊγοντα «διπλώματα πτυχύα» !

74

Βλϋπε την ανϊλυςη τησ κ. Φ. Σςιϊμα ςτο 2ο Μϋροσ τησ ϋρευνασ.
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5.3.4 χϋδιο απαςχόληςησ μετϊ την κατϊρτιςη
Από το Γρϊφημα 41 το οπούο αφορϊ ςτην ύπαρξη ό όχι ςυγκεκριμϋνου ςχεδύου που ϋχουν οι
καταρτιζόμενεσ/νοι για την απαςχόληςη τουσ μετϊ το πρόγραμμα διαπιςτώνεται ότι ϋνα 12%
αποφεύγει να απαντόςει ενώ ϋνα 46% ςυνολικϊ δεν ϋχει «καθόλου» ό «ελϊχιςτα» ϋνα ςχϋδιο
κατϊ νου.
Γρϊφημα 41. Ϊχω ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςχϋδιο για την απαςχόληςό μου μετϊ το τϋλοσ τησ
κατϊρτιςησ
Πϊρα πολύ
5%

Δεν απαντηςαν
12%
Καθόλου
30%

Αρκετϊ
17%
Μϋτρια
20%

Ελϊχιςτα
16%

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Γρϊφημα 41-Υ. Ϊχω ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςχϋδιο για την απαςχόληςό μου μετϊ το τϋλοσ τησ
κατϊρτιςησ, κατϊ φύλο, %
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

33,0
27,6

14,7

16,7

20,7 19,7

18,1 16,7
9,5

9,5

11,4

2,7
Καθόλου

Ελϊχιςτα

Μϋτρια

Αρκετϊ

ΑΝΔΡΕ

ΓΤΝΑΙΚΕ

Πϊρα πολύ

Δεν
απϊντηςαν

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Οι μιςϋσ περύπου γυναύκεσ δεν ϋχουν «καθόλου» ό «ελϊχιςτα» ϋνα ςχϋδιο εργαςύασ με 33% και
16,7% αντύςτοιχα. Οι ϊνδρεσ από την ϊλλη, απαντούν, με χαρακτηριςτικό το 9,5% ότι ναι ϋχουν
«πϊρα πολύ» ϋνα ςχϋδιο για τη μετϋπειτα επαγγελματικό τουσ πορεύα, ςε αντύθεςη με το 3%
περύπου των γυναικών. (Γρϊφημα 41-Υ)
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5.3.5 Αξιοπούηςη κατϊρτιςησ ςτην εργαςύα
Ϊνα ϊλλο ερώτημα που τϋθηκε εύναι κατϊ πόςο πιςτεύουν ότι οι γνώςεισ που αποκτούν κατϊ την
επαγγελματικό κατϊρτιςη που προςφϋρει το ΕΣΠ, θα τισ αξιοποιόςουν ςτην εργαςύα τουσ
(μελλοντικό ό παρούςα).
Γρϊφημα 42. Πιςτεύω ότι τισ γνώςεισ που αποκτώ ςτην κατϊρτιςη θα τισ αξιοποιόςω ςτην
εργαςύα μου
Δεν απϊντηςαν
8%
Πϊρα πολύ
16%

Καθόλου
Ελϊχιςτα
6%
11%
Μϋτρια
18%

Αρκετϊ
41%

Πηγό:ΕΙΕΑΔ, 2018

υνολικϊ, ϋνα ποςοςτό πϊνω από 55% απαντϊ ότι θα τισ αξιοποιόςει «αρκετϊ» ϋωσ «πϊρα
πολύ», ενώ πολύ μικρότερα εύναι τα ποςοςτϊ αυτών που δηλώνουν «ελϊχιςτα» και «καθόλου»
(11% και 6% αντύςτοιχα). Και εδώ ϋνα 8% δεν απϊντηςε ςε αυτό την ερώτηςη.
Ψσ προσ το φύλο δεν εμφανύζονται ιδιαύτερεσ διαφοροποιόςεισ αφού ϊνδρεσ και γυναύκεσ
δηλώνουν με παρόμοια ποςοςτϊ και με κυρύαρχο το "αρκετϊ" (42%) ότι οι γνώςεισ που
αποκτούν ςτην κατϊρτιςη θα τισ/τουσ βοηθόςει ςτην εργαςύα.
Γρϊφημα 42-Υ. Πιςτεύω ότι τισ γνώςεισ που αποκτώ ςτην κατϊρτιςη θα τισ αξιοποιόςω ςτην
εργαςύα μου, κατϊ φύλο , %
50,0

42,2 41,7

40,0
30,0
20,0

9,5

10,0

11,2 11,7

16,4 18,6

13,8

16,3
6,9 7,2

4,5

0,0
Καθόλου

Ελϊχιςτα

Μϋτρια

Αρκετϊ

ΑΝΔΡΕ

ΓΤΝΑΙΚΕ

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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Πϊρα πολύ

Δεν
απϊντηςαν

5.3.6 Καλύτερη αμοιβό με την κατϊρτιςη
Μια ϊλλη ϊποψη που ζητόθηκε από τουσ/τισ ωφελούμενεσ/νουσ εύναι κατϊ πόςο πιςτεύουν ότι
θα ϋχουν καλύτερη αμοιβό ςτην εργαςύα τουσ μετϊ την κατϊρτιςη που παρακολουθούν.
Γρϊφημα 43. Πιςτεύω ότι θα ϋχω καλύτερη αμοιβό ςτην εργαςύα μου μετϊ την κατϊρτιςη
Πϊρα πολύ
3%
Αρκετϊ
15%

Δεν απϊντηςαν
9%
Καθόλου
33%
Μϋτρια
17%

Ελϊχιςτα
23%

Πηγό:ΕΙΕΑΔ, 2018

Μόνο ϋνα 15% των ερωτώμενων πιςτεύει «αρκετϊ» ότι θα ϋχει καλύτερη αμοιβό μετϊ το
πρόγραμμα κατϊρτιςησ και μόλισ ϋνα 3% το πιςτεύει «πολύ»! Πϊνω από 55% των ερωτώμενων
πιςτεύει «ελϊχιςτα» ϋωσ «καθόλου» ςε αυτό την προοπτικό, ενώ το 17% βρύςκεται κϊπου
ενδιϊμεςα θεωρώντασ «μϋτρια» την πιθανότητα να ϋχει καλύτερη αμοιβό.

Γρϊφημα 43-Υ. Πιςτεύω ότι θα ϋχω καλύτερη αμοιβό ςτην εργαςύα μου μετϊ την κατϊρτιςη,
κατϊ φύλο, %
39,7
31,8

40,0

23,3 22,0

30,0

12,9

20,0

18,9

12,1

16,7
4,3 2,7

10,0

7,8 8,0

0,0
Καθόλου

Ελϊχιςτα

Μϋτρια
ΑΝΔΡΕ

Αρκετϊ

Πϊρα πολύ

Δεν
απϊντηςαν

ΓΤΝΑΙΚΕ

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Γενικϊ, υπϊρχει μια επιφυλακτικό ςτϊςη ωσ προσ τη ςύνδεςη κατϊρτιςησ και καλύτερα
αμειβόμενησ εργαςύασ. ήπωσ και να ϋχει όμωσ γι αυτό την κατηγορύα των ερωτώμενων και ςε
εποχϋσ εργαςιακόσ επιςφϊλειασ πρωταρχικόσ ςτόχοσ, εύναι η εύρεςη εργαςύασ και για αυτϋσ/ούσ
που όδη εργϊζονται η διατόρηςό τησ.
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Οι ϊνδρεσ εύναι και εδώ πιο επιφυλακτικού από τισ γυναύκεσ, δηλώνοντασ ςε μεγαλύτερο
ποςοςτό ότι δεν πιςτεύουν «καθόλου» (40%) ό πιςτεύουν «ελϊχιςτα» (23%)ςε καλύτερη αμοιβό
μετϊ την κατϊρτιςη (32% και 22% αντύςτοιχα για τισ γυναύκεσ). την ενδιϊμεςη θϋςη βρύςκονται
κυρύωσ οι γυναύκεσ οι οπούεσ πιςτεύουν «μϋτρια» (19%) και «αρκετϊ» (17%) ςε καλύτερη αμοιβό
μετϊ την κατϊρτιςη, ενώ τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ για τουσ ϊνδρεσ εύναι 13% και 12%.

5.4 Επιχειρηματικϊ ςχϋδια και κατϊρτιςη
Μύα από τισ ςημαντικϋσ δρϊςεισ του ΕΣΠ εύναι η υποςτόριξη των ςυμμετεχόντων ώςτε να
αναπτύξουν δρϊςεισ επιχειρηματικότητασ για την εργαςιακό τουσ επανϋνταξη. Η υποςτόριξη
περιελϊμβανε μεταξύ ϊλλων και δρϊςεισ κατϊρτιςησ. Οπότε εύναι ιδιαύτερα ενδιαφϋρον να
διερευνηθεύ το τι πιςτεύουν οι καταρτιζόμενεσ/νοι ςχετικϊ με τη ςυμβολό τησ κατϊρτιςησ που
παρακολουθούν ςτα επιχειρηματικϊ τουσ ςχϋδια (εφόςον βϋβαια ϋχουν) αλλϊ και εν γύνει ςτην
επιχειρηματικότητα.
Γρϊφημα 44. Πιςτεύω ότι θα με βοηθόςει ςτα επιχειρηματικϊ μου ςχϋδια
Δεν απϊντηςαν
Πϊρα πολύ 11%
5%

Καθόλου
17%

Ελϊχιςτα
18%

Αρκετϊ
26%
Μϋτρια
23%

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Ϊνα 11% των ερωτώμενων δεν απϊντηςε ςτο ςυγκεκριμϋνο ερώτημα, ϋνα 17% δόλωςε ότι
δεν θα το βοηθόςει «καθόλου» και ϋνα 18% «ελϊχιςτα». «Μϋτρια» ςυμβολό ςτα επιχειρηματικϊ
του ςχϋδια δηλώνει το 20%, 17% θεωρεύ ότι θα το υποςτηρύξει «αρκετϊ» και μόλισ ϋνα 5% «πϊρα
πολύ». (Γρϊφημα44).
Και ςε αυτό το ερώτημα οι γυναύκεσ ωφελούμενεσ καταγρϊφουν μια μικρό διαφοροπούηςη
από τουσ ϊνδρεσ υιοθετώντασ μια «ςυγκρατημϋνη αιςιοδοξύα» και απαντώντασ ςε ποςοςτό 28%
ότι η επαγγελματικό κατϊρτιςη θα ςυμβϊλλει «αρκετϊ» και 23% «μϋτρια» ςτα επιχειρηματικϊ
τουσ ςχϋδια (για τουσ ϊνδρεσ τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ εύναι 21% και 22% ).
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Γρϊφημα 44-Υ. Πιςτεύω ότι θα με βοηθόςει ςτα επιχειρηματικϊ μου ςχϋδια, κατϊ φύλο , %
28,4

30,0

24,1

25,0
20,0

15,5

18,6

22,4 23,1

20,7

16,3
11,2

15,0
10,0

11,0
2,7

5,0

6,0

0,0
Καθόλου

Ελϊχιςτα

Μϋτρια

Αρκετϊ

ΑΝΔΡΕ

ΓΤΝΑΙΚΕ

Πϊρα πολύ

Δεν
απϊντηςαν

Πηγό:ΕΙΕΑΔ, 2018

Τψηλότερα των γυναικών εύναι τα ποςοςτϊ των ανδρών που εκφρϊζουν δύο εκ δια μϋτρου
αντύθετεσ απόψεισ ςχετικϊ με αυτό την πρόταςη. Σο 11% θεωρεύ ότι η κατϊρτιςη θα τουσ
βοηθόςει «πϊρα πολύ» ςτα επιχειρηματικϊ τουσ ςχϋδια, ενώ το 24,1% πιςτεύει ότι η βοόθεια θα
εύναι «ελϊχιςτη». ήπωσ και να ϋχει βϋβαια οι απαντόςεισ που δόθηκαν ςε αυτό το ερώτημα
εξαρτώνται πολύ από τα ςχϋδια απαςχόληςησ και ειδικότερα επιχειρηματικότητασ που ϋχουν ό
διαμορφώνουν οι ωφελούμενεσ/νοι τουσ προγρϊμματοσ του ΕΣΠ.
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ΜΕΡΟ ΙΙΙ.
Παρουςύαςη αποτελεςμϊτων

Μαρύα-Φριςτύνα Σςιϊμα

/

τϋλεχοσ Δ/νςησ Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ, ΕΙΕΑΔ
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: Δεξιότητεσ ςτην εργαςύα
6.1 Ειςαγωγικϊ ςχόλια
Οι μεγϊλεσ κοινωνικοοικονομικϋσ και τεχνολογικϋσ αλλαγϋσ τησ εποχόσ μασ επηρεϊζουν καύρια
και τον κόςμο τησ εργαςύασ. Η διϊχυςη των τεχνολογιών πληροφορύασ και επικοινωνύασ (ΣΠΕ)
ςτο χώρο εργαςύασ δεν αυξϊνει μόνο τη ζότηςη για βαςικϋσ και εξειδικευμϋνεσ ψηφιακϋσ
δεξιότητεσ, αλλϊ αλλϊζει παρϊλληλα και τον τρόπο που εκτελεύται η εργαςύα. Επύςησ, με
δεδομϋνο το μεγϊλο βαθμό επύδραςησ τησ τεχνολογύασ ςτην κοινωνύα και την οικονομύα ςόμερα,
η ικανότητα των οργανιςμών για διαρκό ανανϋωςη και καινοτομύα, τόςο ςε προώόντα και
υπηρεςύεσ όςο και ςε τρόπουσ οργϊνωςησ τησ εργαςύασ ανϊγεται ςε κρύςιμο παρϊγοντα για την
μελλοντικό τουσ επιβύωςη και επιτυχύα.
Οι νϋεσ αυτϋσ τϊςεισ διαμορφώνουν, προκειμϋνου για την επαρκό και αποτελεςματικό
εκτϋλεςη τησ εργαςύασ, ϋνα διαφορετικό πλαύςιο δεξιοτότων ανϊ επϊγγελμα. Πϋρα από τισ
ειδικϋσ επαγγελματικϋσ δεξιότητεσ αναδεικνύεται και μύα ςειρϊ από προςωπικϋσ και
κοινωνικϋσ/οριζόντιεσ/μεταβιβϊςιμεσ

δεξιότητεσ

οι

οπούεσ

ςυμπληρώνουν

τισ

ειδικϋσ

επαγγελματικϋσ. Οι δεξιότητεσ αυτϋσ θεωρούνται εξύςου ςημαντικϋσ με τισ ειδικϋσ τόςο για την
ατομικό επαγγελματικό εξϋλιξη όςο και για την ανϊπτυξη των επιχειρόςεων και εν γϋνει τησ
οικονομύασ.
τη διεθνό βιβλιογραφύα δύνονται παραδεύγματα αυτών των νϋων δεξιοτότων π.χ. η μεγϊλη
ςυχνότητα τησ διαθϋςιμησ πλϋον, μϋςω των νϋων τεχνολογιών, πληροφορύασ απαιτεύ μεγαλύτερη
ικανότητα για ϋγκαιρο ςχεδιαςμό και οργϊνωςη καθώσ και γρόγορη προςαρμογό. Οι νϋεσ μορφϋσ
οργϊνωςησ τησ εργαςύασ (οριζόντιεσ μορφϋσ), οι οπούεσ ενιςχύονται από την χρόςη των νϋων
τεχνολογιών, απαιτούν μεγαλύτερη ικανότητα για ομαδικό εργαςύα και ςυνεργαςύα καθώσ και
ιςχυρϋσ ηγετικϋσ ικανότητεσ. Σο γεγονόσ τησ ευρύτερησ διϊχυςησ τησ πληροφορύασ ανϊμεςα ςε
ϋναν μεγϊλο αριθμό εργαζομϋνων αυξϊνει τη ςημαςύα τησ ικανότητασ του «διοικεύν» και τησ
ςυνεργαςύασ.75
Προκειμϋνου για την ανϊπτυξη, την καινοτομύα και την ςυνεχό ανανϋωςη των οργανιςμών
που δραςτηριοποιούνται ςτον χώρο τησ Ϊρευνασ και την Ανϊπτυξησ, κϊτι ςτο οπούο υπολογύζει
ιδιαύτερα η Ευρώπη ςόμερα, απαιτεύται πλϋον από τα ςτελϋχη η ύπαρξη κατϊλληλων ιδιοτότων
όπωσ η δεξιότητα ςυνεργαςύασ με τουσ εςωτερικούσ και εξωτερικούσ ςυνεργϊτεσ και τουσ
πελϊτεσ, η πρωτοβουλύα, ο οραματιςμόσ, η αναζότηςη ευκαιριών, η επωφελόσ υλοπούηςη ιδεών,
η επύλυςη προβλημϊτων, η ευελιξύα και γενικϊ η δεξιότητα του να επιδεικνύει κϊποιοσ
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επιχειρηματικό πνεύμα δρώντασ εντόσ του οργανιςμού. Από την ϊλλη πλευρϊ, καθώσ
αναγνωρύζεται πλϋον, ότι η ανϊπτυξη τησ δημιουργικότητασ και τησ καινοτομύασ απαιτεύ και την
κατϊλληλη διαχεύριςη του ανθρώπινου δυναμικού, από τα ϊτομα που αςκούν διούκηςη, καθώσ
και το χτύςιμο των κατϊλληλων οργανωςιακών δομών, αντιλόψεων και κλύματοσ, τονύζεται η
ανϊγκη για ϋμφαςη και επϋνδυςη ςτην ανϊπτυξη των ανϊλογων ηγετικών δεξιοτότων.76
ήλα τα παραπϊνω αποτελούν επύςησ τη βϊςη του προβληματιςμού, τησ ϋρευνασ και των
προτϊςεων πολιτικόσ των αρμοδύων οργϊνων και ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη. Επιςημαύνεται, όδη
από τισ αρχϋσ τησ προηγούμενησ δεκαετύασ και με ςυνεχώσ αυξανόμενη ϋμφαςη ότι, ολοϋνα και
περιςςότερο οι εργοδότεσ αναζητούν από τουσ υποψόφιουσ εργαζόμενουσ ϋνα μεύγμα
δεξιοτότων το οπούο να περιλαμβϊνει, πϋρα από τισ κατϊλληλεσ δεξιότητεσ που απαιτούνται για
κϊθε εργαςύα και μύα ςειρϊ από οριζόντιεσ/μεταβιβϊςιμεσ δεξιότητεσ, όπωσ η ικανότητα
ομαδικόσ εργαςύασ, η δημιουργικότητα, η ικανότητα επύλυςησ προβλημϊτων, η κριτικό ςκϋψη, η
ικανότητα για μϊθηςη, η πρωτοβουλύα, το επιχειρηματικό πνεύμα κλπ.
Σονύζεται, ιδιαύτερα η ςημαςύα τησ επιχειρηματικότητασ και ότι το ανωτϋρω μεύγμα
δεξιοτότων εύναι επύςησ απαραύτητο ςε ανθρώπουσ που αποφαςύζουν να ιδρύςουν τη δικό τουσ
επιχεύρηςη. ημειώνεται ωςτόςο, ότι ςυνόθωσ δύνεται πολύ λύγη ϋμφαςη ςτισ εν λόγω δεξιότητεσ
ςτα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα και επιςημαύνεται το κενό ςυςτηματικόσ και επύςημησ
αξιολόγηςόσ τουσ. Επιςημαύνεται ότι ϊνθρωποι με διεπιςτημονικό προφύλ, δηλαδό ϊνθρωποι που
μπορούν να ςυνδυϊζουν εργαςύα ςε διϊφορα πεδύα, αναζητούνται ολοϋνα και περιςςότερο από
τουσ εργοδότεσ.77Για τουσ λόγουσ αυτούσ θεωρόθηκε ςημαντικό να διερευνηθεύ ςτην παρούςα
ϋρευνα μια ςειρϊ Οριζόντιων δεξιοτότων.
το ερωτηματολόγιο ςυμπεριελόφθηςαν από τισ Βαςικϋσ Δεξιότητεσ, οι Ξϋνεσ Γλώςςεσ, οι
Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ, οι Βαςικϋσ και οι Προχωρημϋνεσ Χηφιακϋσ Δεξιότητεσ. ε κεύμενα τησ
Ε.Ε., τονύζεται ότι, αν και η επϊρκεια ςε ψηφιακϋσ δεξιότητεσ αποτελεύ πλϋον βαςικό εφόδιο για
την απαςχόληςη ςε όλουσ τουσ τομεύσ τησ οικονομύασ, ςημαντικό μϋροσ του πληθυςμού τησ
Ευρώπησ (περύπου ϋνασ ςτουσ δύο, ςύμφωνα με ςτοιχεύα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ) δεν
κατϋχει

ακόμα

τισ

απαραύτητεσ

ψηφιακϋσ

δεξιότητεσ

προκειμϋνου

να

λειτουργόςει

αποτελεςματικϊ και αποδοτικϊ ςτο νϋο, ψηφιακϊ εξελιγμϋνο, εργαςιακό περιβϊλλον αλλϊ και να
ςυμμετϋχει ςτην κοινωνύα γενικότερα. Αναφϋρεται δε ςυγκεκριμϋνα ότι η Ελλϊδα όπωσ και η
Ιταλύα ϋχουν μεύνει πύςω ςε αυτό τον τομϋα, ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ.78 Η Ε.Ε.
εφιςτϊ την προςοχό για την κατϊςταςη η οπούα απαιτεύ δρϊςη καθώσ ϊτομα που δεν διαθϋτουν
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επαρκεύσ δεξιότητεσ αριθμητικόσ και ψηφιακϋσ δεξιότητεσ κινδυνεύουν από ανεργύα, φτώχεια και
κοινωνικό αποκλειςμό.79

6.2 Αξιολόγηςη - αυτοαξιολόγηςη
το ερωτηματολόγιο ςυμπεριελόφθηςαν δύο ερωτόςεισ ςχετικϊ με δεξιότητεσ.

Η πρώτη

αφορούςε την αξιολόγηςη των προτεινόμενων δεξιοτότων και η δεύτερη την αυτοαξιολόγηςη
των ερωτώμενων ςτισ ύδιεσ δεξιότητεσ.
Για τη διερεύνηςη του ερωτόματοσ «Παρακαλούμε αξιολογεύςτε με βϊςη την κλύμακα από 1
ϋωσ 5 τη ςημαςύα που ϋχουν για εςϊσ οι παρακϊτω δεξιότητεσ ςτην εργαςύα» επελϋγηςαν 17
δεξιότητεσ (13 Οριζόντιεσ και 4 Βαςικϋσ) και ζητόθηκε από τισ/τουσ ερωτώμενεσ/νουσ να
ςημειώςουν για κϊθε μύα πόςο ςημαντικό θεωρεύται, ςύμφωνα με κλύμακα τύπου Likert. Η
κλύμακα περιελϊμβανε επιλογϋσ, από το «Kαθόλου ςημαντικό» ϋωσ το «Πϊρα πολύ ςημαντικό»,
με ενδιϊμεςη επιλογό το «Μϋτρια ςημαντικό». Σα ϊτομα που απϊντηςαν, ανϊ δεξιότητα,
κυμαύνονται από 365 μϋχρι 377 και 14 ϊτομα δεν απϊντηςαν ςε καμύα από τισ δεξιότητεσ.
τη διερεύνηςη του ερωτόματοσ «Παρακαλούμε αξιολογεύςτε με βϊςη την κλύμακα από 1 ϋωσ
5 ςε ποιό βαθμό ϋχετε ΕΕΙ (αυτοαξιολόγηςη) τισ παρακϊτω δεξιότητεσ» προτϊθηκαν οι ύδιεσ
δεξιότητεσ που ςυμπεριελόφθηςαν και ςτο ανωτϋρω ερώτημα και ζητόθηκε από τουσ
ερωτώμενουσ να ςημειώςουν για κϊθε μύα ςε ποιό βαθμό θεωρούν ότι την διαθϋτουν, ςύμφωνα
με κλύμακα τύπου Likert. Η κλύμακα περιελϊμβανε επιλογϋσ από το «Δεν την ϋχω καθόλου» ϋωσ
το «Σην ϋχω ςε πολύ μεγϊλο βαθμό», με ενδιϊμεςη επιλογό το «Σην ϋχω ςε μϋτριο βαθμό».
Σα ϊτομα που απϊντηςαν, ανϊ δεξιότητα, κυμαύνονται από 343 μϋχρι 355 και 34 ϊτομα δεν
απϊντηςαν ςε καμύα από τισ δεξιότητεσ. την κατϊ φύλο ανϊλυςη και ςτα δύο ερωτόματα, δεν
ελόφθηςαν υπ’ όψη οι απαντόςεισ ατόμων που δεν εύχαν δηλώςει φύλο. ήςον αφορϊ την
ανϊλυςη κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο ςημειώνεται ότι η εκπαιδευτικό ομϊδα των αποφούτων των
ΕΠΑ – ΟΑΕΔ εύναι μικρό (μόνο 4 ϊτομα ).
τη ςυνϋχεια, η παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων γύνεται και για τισ δύο ερωτόςεισ
παρϊλληλα και ανϊ δεξιότητα (αξιολόγηςη – αυτοαξιολόγηςη) .

6.2.1 Οριζόντιεσ δεξιότητεσ
ύμφωνα με τον οριςμό που δύνει το «Ευρωπαώκό Κϋντρο για την Ανϊπτυξη τησ
Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ», CEDEFOP, οι «οριζόντιεσ δεξιότητεσ» ό “soft skills”, εύναι οι
διατομεακϋσ δεξιότητεσ οι οπούεσ διαπερνούν θϋςεισ και τομεύσ εργαςύασ και αφορούν
79
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προςωπικϋσ ικανότητεσ (εμπιςτοςύνη, πειθαρχύα, αυτοδιαχεύριςη) και κοινωνικϋσ ικανότητεσ
(ομαδικό εργαςύα, επικοινωνύα, ςυναιςθηματικό νοημοςύνη). την κατεύθυνςη αυτό
κατηγοριοποιόςαμε τισ απαντόςεισ ςτα ερωτόματα που τϋθηκαν ςε κοινωνικϋσ και προςωπικϋσ
δεξιότητεσ.

Δημιουργικότητα
Η Δημιουργικότητα εκτόσ από το ότι ςυμβϊλλει ςτην προςωπικό ολοκλόρωςη αποτελεύ και
ςημαντικό πηγό καινοτομύασ, η οπούα θεωρεύται πλϋον βαςικόσ μοχλόσ για την ανϊπτυξη των
επιχειρόςεων και τησ οικονομύασ.80
Αξιολόγηςη
το ςύνολο αυτών που απϊντηςαν (95,7%) ςτο ερώτημα για τη ςημαντικότητα τησ
Δημιουργικότητασ, ωσ δεξιότητασ ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό, ςε ςυνολικό επύπεδο,
την αξιολογεύ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» (44,3%) και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 36,3% που την
θεωρεύ «Πϊρα πολύ ςημαντικό». ε ποςοςτό δηλαδό 80,6% η Δημιουργικότητα βρύςκεται ςε
υψηλϊ επύπεδα ςτην αξιολογικό κρύςη των ερωτώμενων.
Παρατηρεύται ότι οι γυναύκεσ υποςτηρύζουν, ςε ςημαντικϊ μεγαλύτερο ποςοςτό από αυτό των
ανδρών (39,5% και 29,1% αντύςτοιχα), ότι εύναι «Πϊρα πολύ ςημαντικό». Σα δύο φύλα
ςημειώνουν κοντινϊ επύπεδα (43,5% και 45,5% αντύςτοιχα) ςτον χαρακτηριςμό τησ ωσ «Αρκετϊ»
ςημαντικόσ, ενώ οι ϊνδρεσ εμφανύζουν υψηλότερα ποςοςτϊ ςτα χαμηλότερα επύπεδα
αξιολόγηςησ.
Γρϊφημα 45 –Υ. Δημιουργικότητα, κατϊ Υύλο, ςε % (αξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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Πϊρα πολύ
ςημαντικό

τισ/ςτουσ απόφοιτεσ/τουσ των περιςςότερων εκπαιδευτικών βαθμύδων υπερτερεύ ο
χαρακτηριςμόσ τησ ωσ «Αρκετϊ» ςημαντικόσ (ΙΕΚ: 52,3%, ΑΕΙ/ΣΕΙ: 51,2%, ΓΕ.Λ: 45,1%, Σεχ. Επ.
Λ.: 42,9%) και ακολουθεύ ο χαρακτηριςμόσ ωσ «Πϊρα πολύ» ςημαντικόσ (ΓΕ.Λ: 37,5,ΑΕΙ/ΣΕΙ:
36,6%, Σεχ. Επ. Λ.: 35,7%, ΙΕΚ: 29,5%).
Οι κϊτοχοι πτυχύου των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ θεωρούν τη Δημιουργικότητα, «Αρκετϊ ςημαντικό» και
«Πϊρα πολύ ςημαντικό» ςε ποςοςτό 50% -50%. Οι απόφοιτεσ/τοι του Σρ. Γυμναςύου την
αξιολογούν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ (40,5%) ωσ «Πϊρα πολύ ςημαντικό» παρϊλληλα όμωσ
δηλώνουν ςε μεγαλύτερο ποςοςτό από ότι οι ϊλλοι ότι την θεωρούν «Ελϊχιςτα ημαντικό»
(9,5%). Οι απόφοιτεσ/τοι του Δημοτικού, ξεφεύγοντασ από την γενικό τϊςη, την αξιολογούν ςτο
μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ ωσ «Μϋτρια ςημαντικό (50%)».
Γρϊφημα 45 -Ε . Δημιουργικότητα κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο, ςε % (αξιολόγηςη)
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Αυτοαξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ απϊντηςαν (90,1%) ςτην ερώτηςη αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με τον βαθμό ςτον
οπούο θεωρούν ότι διαθϋτουν την Δημιουργικότητα ωσ δεξιότητα, βλϋπουμε οι ερωτώμενοι να
πιςτεύουν ςε υψηλό επύπεδο επύ του ςυνόλου (82,4%) ότι την διαθϋτουν «Αρκετϊ» (51,8%) και
ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» (30,6%).
ε επύπεδο φύλου, οι γυναύκεσ και οι ϊνδρεσ δηλώνουν ςε πολύ κοντινϊ ποςοςτϊ ότι την
διαθϋτουν «Αρκετϊ» (45,7% και 44,9% αντύςτοιχα), ενώ οι γυναύκεσ πιςτεύουν περιςςότερο από
ότι οι ϊνδρεσ ότι την διαθϋτουν ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» (31,6% και 28% αντύςτοιχα).
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Γρϊφημα 46-Υ. Δημιουργικότητα, κατϊ Υύλο, ςε % (αυτοαξιολόγηςη)
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Παρατηρεύται ότι οι απόφοιτεσ/τοι των περιςςότερων εκπαιδευτικών βαθμύδων θεωρούν,
ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ, ότι διαθϋτουν Δημιουργικότητα «Αρκετϊ», με υψηλότερο αυτό
των αποφούτων του Σρ. Γυμναςύου (52,6%). Ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι ΓΕ.Λ.: 48,9%,
ΑΕΙ/ΣΕΙ: 47,5%, ΙΕΚ: 46,5%, Σεχ.Επ.Λ.: 39,5%, ΕΠΑ – ΟΑΕΔ: 33,3% και Δημ.: 31,3%.
Οι απόφοιτεσ/τοι των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ και του Δημοτικού εμφανύζονται να θεωρούν ςτο
μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ ότι την διαθϋτουν ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» (66,7% και 37,5%
αντύςτοιχα). Σο μεγαλύτερο ποςοςτό των ατόμων που δηλώνει ότι ϋχει τη δεξιότητα τησ
δημιουργικότητασ ςε «Μϋτριο βαθμό», ςυναντϊται ςτισ/ςτουσ κατόχουσ πτυχύου των ΙΕΚ
(27,9%) ενώ αμϋςωσ μετϊ ακολουθούν αυτϋσ/ού των ΑΕΙ/ΣΕΙ με 25%.
Επιςημαύνεται ότι μόνο οι απόφοιτεσ/τοι του Σεχ. Επ.Λ. δηλώνουν ςε ϋνα ποςοςτό τησ τϊξεωσ
του 4,9% ότι δεν ϋχουν «Καθόλου» Δημιουργικότητα.
Γρϊφημα 46-Ε. Δημιουργικότητα κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (αυτοαξιολόγηςη)
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Ικανότητα μϊθηςησ
Αξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ απϊντηςαν (94,9%) ςτο ερώτημα για την ςημαντικότητα τησ Ικανότητασ
Μϊθηςησ, ωσ δεξιότητασ ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό, ςε ςυνολικό επύπεδο, την
αξιολογεύ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» (43,3%) και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 40,4% που την θεωρεύ
«Πϊρα πολύ ςημαντικό». Η Ικανότητα Μϊθηςησ δηλαδό βρύςκεται με ποςοςτό 83,7% ςε υψηλϊ
επύπεδα ςτην αξιολογικό κρύςη των ερωτώμενων.
Εύναι αξιοςημεύωτο ότι οι γυναύκεσ την αξιολογούν, ςε ποςοςτό ςημαντικϊ μεγαλύτερο από
αυτό των ανδρών, ωσ «Πϊρα πολύ ςημαντικό» (45,1% και 26,9% αντύςτοιχα). Οι ϊνδρεσ
εμφανύζουν μεγαλύτερα ποςοςτϊ (49,1% και 41,5% αντύςτοιχα) ςτον χαρακτηριςμό τησ ωσ
«Αρκετϊ» ςημαντικόσ καθώσ και ςτα χαμηλότερα επύπεδα αξιολόγηςησ.
Γρϊφημα 47-Υ. Ικανότητα Μϊθηςησ, κατϊ Υύλο, ςε % (αξιολόγηςη)
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ημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποςοςτό ςτην αξιολόγηςη τησ δεξιότητασ αυτόσ ωσ «Πϊρα
πολύ» ςημαντικόσ εμφανύζουν οι απόφοιτεσ/τοι του ΓΕ.Λ: 45,5% και ακολουθούν ΙΕΚ: 43,2% και
Σρ. Γυμνϊςιο: 42,9% ενώ το μεγαλύτερο ποςοςτό ςτην αξιολόγηςό τησ ωσ «Αρκετϊ» ςημαντικόσ
δύνει η πλειοψηφύα των αποφούτων των ΕΠΑ- ΟΑΕΔ: 75% και των ΑΕΙ/ΣΕΙ: 51,2% και
ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι Σεχ. Επ.Λ: 47% και Δημ.: 40%. Από την ϊλλη οι απόφοιτεσ/τοι του
Δημοτικού εμφανύζουν το μεγαλύτερο ποςοςτό (33,3%) μεταξύ αυτών που θεωρούν ότι η
δεξιότητα του να «μαθαύνεισ» εύναι «Μϋτρια ημαντικό».
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Γρϊφημα 47-Ε. Ικανότητα Μϊθηςησ, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (αξιολόγηςη)
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Αυτοαξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ ϋδωςαν απϊντηςη (89,6%) ςτην ερώτηςη αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με τον βαθμό
ςτον οπούο θεωρούν ότι διαθϋτουν την Ικανότητα Μϊθηςησ ωσ δεξιότητα, βλϋπουμε ότι οι
ερωτώμενεσ/νοι πιςτεύουν ςε υψηλό επύπεδο επύ του ςυνόλου (73,8%) ότι την ϋχουν «Αρκετϊ»
(46,4%) και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» (27,4%).
ε επύπεδο φύλου, οι γυναύκεσ και οι ϊνδρεσ εμφανύζουν κοντινϊ ποςοςτϊ εκτύμηςησ ότι την
διαθϋτουν «Αρκετϊ» (52,1% και 51% αντύςτοιχα). Παρατηρεύται ότι οι γυναύκεσ δεύχνουν
μεγαλύτερη αυτοπεπούθηςη από τουσ ϊνδρεσ ςτο ότι την διαθϋτουν ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό»
(32,2% και 25% αντύςτοιχα) ενώ οι ϊνδρεσ θεωρούν ςε μεγαλύτερο ποςοςτό από τισ γυναύκεσ
ότι την ϋχουν ςε «Μϋτριο βαθμό» (20,2% και 13,6% αντύςτοιχα).
Γρϊφημα 48-Υ. Ικανότητα Μϊθηςησ, κατϊ Υύλο, ςε % (αυτοαξιολόγηςη)
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Σην ϋχω ςε
πολύ μεγϊλο
βαθμό

Οι απόφοιτεσ/τοι όλων των βαθμύδων πιςτεύουν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ ότι
διαθϋτουν «Αρκετϊ» την Ικανότητα Μϊθηςησ, εκτόσ από τουσ απόφοιτεσ/ουσ των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ
οι οπούοι θεωρούν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ (66,7%) ότι ϋχουν αυτό τη δεξιότητα ςε «Πολύ
μεγϊλο βαθμό». Οι απόφοιτεσ/τοι των ΑΕΙ/ΣΕΙ: 63,4% εμφανύζουν τον μεγαλύτερο βαθμό
πεπούθηςησ ότι την διαθϋτουν «Αρκετϊ» και ακολουθούν ΓΕ.Λ.: 56,4%, Σρ. Γυμναςύου: 54,1%,
Δημ.: 46,7%, ΙΕΚ: 46,5%, Σεχ. Επ.Λ.: 41,8%, ΕΠΑ – ΟΑΕΔ: 33,3%.
Επιςημαύνεται ότι οι απόφοιτεσ/τοι του Δημοτικού θεωρούν ςε πολύ μεγαλύτερο βαθμό
(40%) ςε ςχϋςη με τισ/τουσ υπόλοιπεσ/ουσ ότι την διαθϋτουν «Μϋτρια». Ακολουθούν οι
απόφοιτεσ/τοι του Σεχ.Επ.Λ.: 22,8%. Μόνο ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/ουσ του Σεχ.Επ.Λ. εμφανύζεται
ϋνα ποςοςτό τησ τϊξεωσ του 4,9% που θεωρεύ ότι «Δεν την ϋχω καθόλου» καθώσ και ϋνα μικρό
ποςοςτό 0,8% ςε αυτούσ του ΓΕ.Λ.
Γρϊφημα 48-Ε. Ικανότητα Μϊθηςησ, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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Πρωτοβουλύα
Αξιολόγηςη
Από όςουσ απϊντηςαν (94,4%) ςτο ερώτημα για την ςημαντικότητα τησ δεξιότητασ
«Πρωτοβουλύα» ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό των ερωτώμενων την αξιολογεύ ωσ
«Αρκετϊ ςημαντικό» (43,3%) και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 40,4% που την θεωρεύ «Πϊρα πολύ
ςημαντικό». Η Πρωτοβουλύα δηλαδό βρύςκεται ςε ποςοςτό 73,7% ςε υψηλϊ επύπεδα ςτην
αξιολογικό κρύςη των ερωτώμενων.
Ανϊμεςα ςτα δύο φύλα δεν παρουςιϊζονται ςημαντικϋσ διαφορϋσ ςτην αξιολόγηςό τησ. Οι
γυναύκεσ ςημειώνουν ϋνα μικρό προβϊδιςμα (40,8% και 38,5% αντύςτοιχα) ςτο χαρακτηριςμό
τησ ωσ «Αρκετϊ» ςημαντικόσ, ενώ οι ϊνδρεσ ςημειώνουν αντύςτοιχο προβϊδιςμα ςτον
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χαρακτηριςμό τησ ωσ «Πϊρα πολύ» ςημαντικόσ (34,9% και 32,8% αντύςτοιχα). Παρόμοιεσ
διαφορϋσ παρουςιϊζονται και ςτα χαμηλότερα επύπεδα αξιολόγηςησ.
Γρϊφημα 49-Υ. Πρωτοβουλύα, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη)
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τισ περιςςότερεσ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ υπερτερεύ ο χαρακτηριςμόσ τησ ωσ «Αρκετϊ»
ςημαντικόσ (ΙΕΚ: 50%, ΑΕΙ/ΣΕΙ: 43,9%, Σεχ.Επ.Λ.: 41%, ΓΕ.Λ: 39,9%, Δημ.: 33,3%) και ακολουθεύ
ο χαρακτηριςμόσ τησ ωσ «Πϊρα πολύ» ςημαντικόσ. Μόνο οι απόφοιτεσ/τοι του Σρ. Γυμναςύου την
θεωρούν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ (40,5%) «Πϊρα πολύ ςημαντικό». Για τισ/τουσ
απόφοιτεσ/ουσ των ΕΠΑ-ΟΑΕΔ τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ εύναι τα ύδια (33,3%). ημειώνεται ότι οι
απόφοιτεσ/οι του Δημοτικού την αξιολογούν ςε μεγϊλο ποςοςτό ωσ «Μϋτρια ςημαντικό»
(26,7%) και «Ελϊχιςτα ημαντικό» (13,3%).
Γρϊφημα 49-Ε. Πρωτοβουλύα κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αξιολόγηςη)
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50

Αυτοαξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ ϋδωςαν απϊντηςη (89,6%) ςτην ερώτηςη αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με τον βαθμό
ςτον οπούο θεωρούν ότι διαθϋτουν την Πρωτοβουλύα ωσ δεξιότητα, βλϋπουμε οι ερωτώμενεσ/οι
να πιςτεύουν ςε ποςοςτό (68,8%) επύ του ςυνόλου ότι την διαθϋτουν «Αρκετϊ» (40,5%) και ςε
«Πολύ μεγϊλο βαθμό» (28,3%).
Οι ϊνδρεσ δηλώνουν ςε μεγαλύτερο ποςοςτό από τισ γυναύκεσ ότι την ϋχουν «Αρκετϊ» (42,9%
και 39,1% αντύςτοιχα). Οι γυναύκεσ από την μύα ςημειώνουν μεγαλύτερο βαθμό πεπούθηςησ, ςε
ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ, ότι την ϋχουν ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» (29,4% και 25,7% αντύςτοιχα) ενώ
από την ϊλλη θεωρούν ςε ποςοςτό ςχεδόν διπλϊςιο από τουσ ϊνδρεσ ότι την ϋχουν «Λύγο»
(10,2% και 5,7% αντύςτοιχα).
Γρϊφημα 50-Υ. Πρωτοβουλύα, κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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Σο μεγαλύτερο ποςοςτό των ερωτώμενων ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ θεωρούν ότι
διαθϋτουν «Αρκετϊ» την δεξιότητα τησ Πρωτοβουλύασ. Ανϊμεςϊ τουσ το προβϊδιςμα ϋχουν οι
απόφοιτεσ/τοι των ΑΕΙ/ΣΕΙ: 48,8% και ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι του Σρ.Γυμναςύου: 47,4%,
ΓΕ.Λ.: 41%, ΙΕΚ: 39,5%, Σεχ.Επ.Λ.: 37,2%, ΕΠΑ – ΟΑΕΔ: 33,3% και Δημ.: 20%.
Σο μεγαλύτερο βαθμό πεπούθηςησ ότι την διαθϋτουν ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» ςημειώνουν οι
απόφοιτεσ/τοι του Σρ. Γυμναςύου: 36,8% με επόμενεσ/ουσ τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ του ΓΕ.Λ.:
34,3%. Οι απόφοιτεσ/οι των ΑΕΙ/ΣΕΙ και ΙΕΚ ςε αντύθεςη με τισ υπόλοιπεσ εκπαιδευτικϋσ
βαθμύδεσ εύναι επιφυλακτικϋσ/ού ςτο να δηλώςουν ότι την ϋχουν ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό»
(14,6% και 18,6% αντύςτοιχα). Από την ϊλλη οι απόφοιτεσ/οι των ΑΕΙ/ΣΕΙ και ΙΕΚ δηλώνουν ςε
μεγαλύτερο ποςοςτό από τισ υπόλοιπεσ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ ότι την ϋχουν ςε «Μϋτριο
βαθμό» (31,7% και 27,9% αντύςτοιχα) ακολουθούμενοι από τουσ αποφούτουσ του Σεχ.Επ.Λ.:
25,6%. Επιςημαύνεται ότι ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των αποφούτων του Δημοτικού (40%) αναφϋρει
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ότι διαθϋτει «Λύγο» τη δεξιότητα τησ πρωτοβουλύασ, με επόμενουσ επύςησ διςτακτικούσ τουσ
αποφούτουσ των ΙΕΚ: 14%.
Γρϊφημα 50-Ε: Πρωτοβουλύα, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη )
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Επιχειρηματικότητα
Οι επιχειρηματικϋσ δεξιότητεσ, θεωρούνται πλϋον αρκετϊ ςημαντικϋσ, μεταξύ των οριζόντιων
δεξιοτότων, για δύο κυρύωσ λόγουσ: πρώτον γιατύ δύνανται να ςυμβϊλλουν ςτην
απαςχοληςιμότητα των νϋων, κϊτι το οπούο εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό ςε περιόδουσ υψηλόσ
νεανικόσ ανεργύασ, και δεύτερον γιατύ βοηθούν ςτη δημιουργύα και ανϊπτυξη νϋων επιχειρόςεων,
το οπούο αποτελεύ μϋροσ τησ ςύγχρονησ ευρωπαώκόσ πολιτικόσ για μια οικονομύα ανταγωνιςτικό
βαςιζόμενη ςτη γνώςη και την καινοτομύα.81 Τποςτηρύζεται ότι η επιχειρηματικό δραςτηριότητα
πρϋπει να αποτελεύ εναλλακτικό των ϊλλων μορφών επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ για όλα τα
επύπεδα εκπαύδευςησ.82 Παρόλα αυτϊ, πολύ λύγα ϊτομα διαθϋτουν επιχειρηματικό νοοτροπύα και
τισ δεξιότητεσ που χρειϊζονται για να δημιουργόςουν τη δικό τουσ επιχεύρηςη.83
Αξιολόγηςη
Από

όςεσ/ουσ

απϊντηςαν

(93,1%)

ςτο

ερώτημα

για

τη

ςημαντικότητα

τησ

«Επιχειρηματικότητασ», ωσ δεξιότητασ ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό 33,2%, ςε
ςυνολικό επύπεδο, την αξιολογεύ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 25,1% που
την θεωρεύ «Μϋτρια ςημαντικό». Ψσ «Πϊρα πολύ ςημαντικό» την αξιολογεύ ϋνα μικρότερο
81

Ευρώπη 2020
Menzel, Aaltio, Ulijn, 2007
83
Ευρωπαώκό Επιτροπό, 2016
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ποςοςτό (18,5%). Παρατηρεύται ότι τα δύο υψηλότερα επύπεδα αξιολόγηςησ ςυγκεντρώνουν
μόλισ ϋνα ποςοςτό 51,8%. ε ςχϋςη με ϊλλεσ δεξιότητεσ, παρουςιϊζει αρκετϊ υψηλότερα
ποςοςτϊ ςτα χαμηλϊ επύπεδα αξιολόγηςησ, «Ελϊχιςτα ςημαντικό» (13,9%) και «Καθόλου
ςημαντικό» (9,3%).
Γρϊφημα 51-Υ. Επιχειρηματικότητα, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη )
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Σο φύλο των ερωτώμενων αναδεικνύει κϊποιεσ διαφοροποιόςεισ, όπου ςτο χαρακτηριςμό τησ
επιχειρηματικότητασ ωσ «Αρκετϊ» ςημαντικόσ οι γυναύκεσ καταγρϊφουν υψηλότερα ποςοςτϊ
ϋναντι των ανδρών (36% και 26,2% αντύςτοιχα). Οι ϊνδρεσ ςημειώνουν προβϊδιςμα ςτο
χαρακτηριςμό τησ ωσ «Πϊρα πολύ» ςημαντικόσ (20,6% και 17,0% αντύςτοιχα) καθώσ και ςτον
χαρακτηριςμό τησ ωσ «Μϋτρια» ςημαντικόσ (27,1% και 24,7% αντύςτοιχα). Παραδόξωσ, οι
ϊνδρεσ ςε μεγαλύτερο ποςοςτό από τισ γυναύκεσ θεωρούν ότι η επιχειρηματικότητα εύναι
«Ελϊχιςτα ςημαντικό» (19,6% και 11.3% αντύςτοιχα), αν και οι γυναύκεσ εμφανύζουν
προβϊδιςμα ςτην αξιολόγηςό τησ ωσ «Καθόλου» ςημαντικόσ (10,9% και 6,5% αντύςτοιχα).
ε όλεσ ςχεδόν τισ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ υπερτερεύ ο χαρακτηριςμόσ «Αρκετϊ ςημαντικό»
με μεγαλύτερο ποςοςτό αυτό των αποφούτων του ΓΕ.Λ: 36,7% και επόμενο των ΙΕΚ: 34,1%. Οι
απόφοιτεσ/τοι ΕΠΑ-ΟΑΕΔ δύνουν το ύδιο ποςοςτό (33,3%) ςε τρύα επύπεδα αξιολόγηςησ. Σο
μεγαλύτερο ποςοςτό εκτύμηςησ ότι εύναι «Πϊρα πολύ ςημαντικό» η δεξιότητα τησ
επιχειρηματικότητασ ςημειώνεται από τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ του Δημοτικού (26,7%), ύςωσ
γιατύ επιλϋγουν πιο πολύ από τισ/τουσ ϊλλεσ/ϊλλουσ να εργαςθούν ωσ ελεύθεροι επαγγελματύεσ.
Οι απόφοιτεσ/τοι των ΑΕΙ/ΣΕΙ δηλώνουν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ (36,6%) ότι την
θεωρούν «Μϋτρια ςημαντικό» που εύναι και το μεγαλύτερο ποςοςτό ανϊμεςα ςε όλεσ τισ
εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ ςτο ςυγκεκριμϋνο επύπεδο αξιολόγηςησ, ενώ ωσ «Πϊρα πολύ ςημαντικό»
την αξιολογούν μόνο ςε ϋνα ποςοςτό 9,8% που εύναι και το μικρότερο ςτο ςυγκεκριμϋνο επύπεδο
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αξιολόγηςησ. Σο μεγαλύτερο ποςοςτό ανϊμεςα ςε αυτϋσ/ούσ που την θεωρούν «Ελϊχιςτα
ημαντικό» ςημειώνουν οι απόφοιτεσ/τοι των ΙΕΚ: 20,5% και ακολουθούν οι του Σρ. Γυμναςύου
με 19% οι οπούοι ςημειώνουν και το μεγαλύτερο ποςοςτό (14,3%) μεταξύ αυτών που την
χαρακτηρύζουν «Καθόλου ημαντικό».
Γρϊφημα 51-Ε. Επιχειρηματικότητα, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αξιολόγηςη)
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Αυτοαξιολόγηςη
ήςεσ/οι απϊντηςαν (88,6%) ςτην ερώτηςη αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με τον βαθμό που
πιςτεύουν ότι διαθϋτουν τη δεξιότητα τησ «Επιχειρηματικότητασ», ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό
τουσ δόλωςαν, ςε αντύθεςη με τισ υπόλοιπεσ δεξιότητεσ, ότι την διαθϋτουν ςε «Μϋτριο βαθμό»
(30,4%). Ακολουθούν αυτϋσ και αυτού που θεωρούν ότι την ϋχουν «Αρκετϊ» (26,6%) και «Λύγο»
(18,1%). Μόνο το 16% θεωρεύ ότι την ϋχει ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό».
ε επύπεδο φύλου οι γυναύκεσ πιςτεύουν ςε μεγαλύτερο βαθμό από τουσ ϊνδρεσ ότι την
διαθϋτουν «Αρκετϊ» (26,7% και 23,1% αντύςτοιχα). Οι ϊνδρεσ δηλώνουν ςε μεγαλύτερο βαθμό
από τισ γυναύκεσ ότι την ϋχουν ςε «Μϋτριο βαθμό» (33,7% και 29,7% αντύςτοιχα). ήμωσ από τουσ
ερωτώμενουσ που απϊντηςαν ότι την «Σην ϋχω ςε πολύ μεγϊλο βαθμό» οι ϊνδρεσ ςημειώνουν
ςημαντικϊ μεγαλύτερο ποςοςτό ςε ςχϋςη με τισ γυναύκεσ (22,1% και 13,4% αντύςτοιχα) ενώ οι
γυναύκεσ ςημειώνουν ςημαντικϊ μεγαλύτερο βαθμό πεπούθηςησ ςε ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ ότι δεν
την ϋχουν «Καθόλου» (11,6% και 3,8% αντύςτοιχα). Οι γυναύκεσ δηλαδό, αν και την θεωρούν
ςημαντικό ωσ δεξιότητα, ςε μεγϊλο βαθμό πιςτεύουν ότι δεν την διαθϋτουν.
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Γρϊφημα 52-Υ. Επιχειρηματικότητα, κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη )
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Αξιοςημεύωτο εύναι ότι αυτϋσ και αυτού που δηλώνουν ςτην αυτοαξιολόγηςη ότι διαθϋτουν
αυτό τη δεξιότητα ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» εύναι οι απόφοιτεσ/τοι του Δημοτικού: 40% και
ακολουθούν οι απόφοιτεσ/οι Σρ. Γυμναςύου: 31.6% και Σεχ.Επ.Λ.: 23,4%. Ανϊμεςα ςε όλεσ τισ
εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ το υψηλότερο ποςοςτό πεπούθηςησ ότι την διαθϋτουν «Αρκετϊ»
εμφανύζουν οι απόφοιτεσ/τοι του Σεχ.Επ.Λ.: 33,8%, με επόμενουσ τουσ αποφούτουσ ΓΕ.Λ.: 27,5%.
ε «Μϋτριο βαθμό» ςημειώνουν ότι την ϋχουν περιςςότερο οι απόφοιτεσ/τοι ΕΠΑ-ΟΑΕΔ:
66,7%, ΑΕΙ/ΣΕΙ: 43,9% και με χαμηλότερα ποςοςτϊ οι απόφοιτεσ/τοι ΓΕ.Λ.: 34,4% και ΙΕΚ:
32,6%.
Οι απόφοιτεσ/τοι ΙΕΚ θεωρούν ςε μεγαλύτερο βαθμό ςε ςχϋςη με τισ/τουσ ϊλλεσ/ϊλλουσ ότι
την διαθϋτουν «Λύγο» (30,2%) και ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι του Σρ. Γυμναςύου: 18,4% και
ΑΕΙ/ΣΕΙ: 17,1%. Παρατηρεύται ότι, ςτο ςύνολο όλων των εκπαιδευτικών βαθμύδων, το ποςοςτό
αυτών που πιςτεύουν ότι δεν διαθϋτουν «Καθόλου» δεξιότητεσ Επιχειρηματικότητασ ό τισ
διαθϋτουν «Λύγο» εύναι αυξημϋνο ςε ςχϋςη με ϊλλεσ δεξιότητεσ.
Γρϊφημα 52-Ε. Επιχειρηματικότητα, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη )
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Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα
Αξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ απϊντηςαν ςτο ερώτημα (94,4%) για τη ςημαντικότητα τησ «Ικανότητασ
Εργαςύασ ςε Ομϊδα», ωσ δεξιότητασ ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό την αξιολογεύ ωσ
«Πϊρα πολύ ςημαντικό» (47,6%) και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 34,4% που την θεωρεύ «Αρκετϊ
ςημαντικό». ε ποςοςτό δηλαδό 82% η Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα βρύςκεται ςε υψηλϊ
επύπεδα ςτην αξιολογικό κρύςη των ερωτώμενων.
Εύναι αξιοςημεύωτο ότι οι γυναύκεσ αξιολογούν την Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα ωσ «Πϊρα
πολύ ςημαντικό» ςε ποςοςτό ςημαντικϊ υψηλότερο από αυτό των ανδρών (52,4% και 39,3%
αντύςτοιχα). Οι ϊνδρεσ εμφανύζουν προβϊδιςμα, μικρότερο όμωσ από το προηγούμενο, ςτο
επύπεδο τησ αξιολόγηςόσ τησ ωσ «Αρκετϊ» ςημαντικόσ (39,3% και 32,1% αντύςτοιχα) καθώσ και
ςτα χαμηλότερα επύπεδα αξιολόγηςησ τησ ωσ «Ελϊχιςτα» ςημαντικόσ (5,6% και 2% αντύςτοιχα)
και «Καθόλου» ςημαντικόσ (4,7% και 2,4% αντύςτοιχα).
Γρϊφημα 53-Υ. Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη )
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Γρϊφημα 53-Ε. Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αξιολόγηςη )
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60,0

ημειώνεται ότι αν και ςτισ περιςςότερεσ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ υπερτερεύ ςημαντικϊ ο
χαρακτηριςμόσ τησ ωσ «Πϊρα πολύ» ςημαντικόσ δεξιότητασ (ΓΕ.Λ: 53,5%, Σρ. Γυμνϊςιο: 51,2%,
ΙΕΚ: 50%, ΕΠΑ-ΟΑΕΔ 50%, Σεχ.Επ.Λ.: 41,5%, Δημ.: 40%), ςτην περύπτωςη των ΑΕΙ/ΣΕΙ
υπερτερεύ η αξιολόγηςό τησ ωσ «Αρκετϊ» ςημαντικόσ με ποςοςτό 46,3% και επόμενη την
αξιολόγηςό τησ ωσ «Πϊρα πολύ» ςημαντικόσ με 36,6%.
Αυτοαξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ ϋδωςαν απϊντηςη (88,8%) ςτην ερώτηςη αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με το βαθμό
ςτον οπούο θεωρούν ότι διαθϋτουν ωσ δεξιότητα την Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα, βλϋπουμε
ότι πιςτεύουν ςε υψηλό ποςοςτό επύ του ςυνόλου (84,6%) ότι την διαθϋτουν ςε «Πολύ μεγϊλο
βαθμό» (44,6%) και «Αρκετϊ» (40%).
Παρατηρεύται ότι οι γυναύκεσ εμφανύζουν ςημαντικϊ μεγαλύτερο ποςοςτό αυτοπεπούθηςησ ςε
ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ ότι την ϋχουν ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» (48,7% και 35,9% αντύςτοιχα).
Ωνδρεσ και γυναύκεσ δηλώνουν ςε κοντινϊ ποςοςτϊ ότι την διαθϋτουν «Αρκετϊ» (41,7% και
39,3% αντύςτοιχα) ενώ οι ϊνδρεσ ςημειώνουν μεγαλύτερα ποςοςτϊ ςτα χαμηλότερα επύπεδα
αυτοαξιολόγηςησ.
Γρϊφημα 54-Υ. Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα, κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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Οι απόφοιτεσ/τοι των περιςςότερων εκπαιδευτικών βαθμύδων, εκτόσ από τισ/τουσ
απόφοιτεσ/ουσ του Δημοτικού και των ΑΕΙ/ΣΕΙ που θεωρούν κατϊ 53,3% και 52,5% αντύςτοιχα
ότι την ϋχουν «Αρκετϊ», πιςτεύουν ςε υψηλότερα ποςοςτϊ ότι την διαθϋτουν ςε «Πολύ μεγϊλο
βαθμό». Σο υψηλότερο ποςοςτό μεταξύ αυτών που πιςτεύουν ότι την διαθϋτουν ςε «Πολύ
μεγϊλο βαθμό» το καταγρϊφουν οι απόφοιτεσ/τοι ΕΠΑ – ΟΑΕΔ: 66,7%. Ακολουθούν οι
απόφοιτεσ/τοι ΓΕ.Λ.: 50,4%, Σρ. Γυμναςύου: 47,4%, ΙΕΚ: 46,5% και Σεχ.Επ.Λ: 42,9%.
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Γρϊφημα 54-Ε. Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε %
(Αυτοαξιολόγηςη )
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Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ
Αξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ απϊντηςαν ςτο ερώτημα (94,2%) για την ςημαντικότητα τησ Ικανότητασ
Αυτόνομησ Εργαςύασ, ωσ δεξιότητασ ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό, ςε ςυνολικό επύπεδο,
την αξιολογεύ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» (39,4%) και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 27,5% που την
θεωρεύ «Πϊρα πολύ ςημαντικό». Η Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ βρύςκεται δηλαδό ςε
ποςοςτό 66,8% ςε υψηλϊ επύπεδα ςτην αξιολογικό κρύςη των ερωτώμενων.
Παρατηρεύται ότι ςε όλα τα επύπεδα αξιολόγηςησ τα ποςοςτϊ ανδρών και γυναικών δεν
διαφϋρουν ςε ςημαντικό βαθμό.
Γρϊφημα 55-Υ. Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη)
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Πάρα πολφ
ςημαντική

τισ περιςςότερεσ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ υπερτερεύ ο χαρακτηριςμόσ τησ ωσ «Αρκετϊ»
ςημαντικόσ (ΑΕΙ/ΣΕΙ: 48,8%, ΓΕ.Λ: 40,8%, Σεχ. Επ. Λ.: 39% και ΙΕΚ: 38,6%) εκτόσ από τισ
περιπτώςεισ των αποφούτων του Σρ. Γυμναςύου, οι οπούεσ/οι ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ
(38,1%) την θεωρούν «Πϊρα πολύ ςημαντικό», των αποφούτων ΕΠΑ – ΟΑΕΔ που δύνουν την
ύδια βαρύτητα (50% - 50%) ςτα δύο ανώτερα επύπεδα αξιολόγηςησ και του Δημοτικού (46,7%)
που δηλώνουν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ ότι την αξιολογούν ωσ «Μϋτρια ςημαντικό».
Γρϊφημα 55-Ε. Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αξιολόγηςη)
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Αυτοαξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ ϋδωςαν απϊντηςη (88,6%) ςτην ερώτηςη αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με το βαθμό
ςτον οπούο θεωρούν ότι διαθϋτουν την Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ ωσ δεξιότητα,
παρατηρεύται ότι ςυνολικϊ 66,5% δηλώνει ότι τη διαθϋτει «αρκετϊ» (40,7%) και «ςε πολύ
μεγϊλο βαθμό» (25,8%).
ε όλα τα επύπεδα αυτοαξιολόγηςησ τα ποςοςτϊ ανδρών και γυναικών δεν διαφϋρουν ςε
ςημαντικό βαθμό.
Παρατηρεύται ότι οι απόφοιτεσ/τοι όλων των εκπαιδευτικών βαθμύδων, με εξαύρεςη των ΙΕΚ,
θεωρούν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ ότι διαθϋτουν «Αρκετϊ» την Ικανότητα αυτόνομησ
εργαςύασ. Σο μεγαλύτερο ποςοςτό ανϊμεςϊ τουσ το εμφανύζουν οι απόφοιτεσ/τοι ΕΠΑ – ΟΑΕΔ:
66,7% και ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι του Σρ. Γυμναςύου: 47,4%, Σεχ. Επ.Λ.: 45,5%, ΑΕΙ/ΣΕΙ:
45%, ΓΕ.Λ.: 40,9%, ΙΕΚ: 25,6%, και Δημ.: 26,7%. Ϊνα αξιοςημεύωτο ποςοςτό των αποφούτων του
Δημοτικού (26,7%) θεωρεύ ότι την διαθϋτει «Λύγο» και ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι του ΓΕ.Λ.:
12,1 και των ΙΕΚ: 11,6%.
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Γρϊφημα 56-Υ. Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ, κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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Γρϊφημα 56-Ε. Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε %
(Αυτοαξιολόγηςη)
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Ηγετικϋσ Ικανότητεσ
Αξιολόγηςη
Σο μεγαλύτερο ποςοςτό όςων απϊντηςαν ςτο ερώτημα (93,9%) για τη ςημαντικότητα των
Ηγετικών Ικανοτότων, ωσ δεξιότητασ ςτην εργαςύα, την αξιολογεύ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» (37%)
και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 25,9% που την θεωρεύ «Μϋτρια ςημαντικό». Μόνο ϋνα 18,4% τη
θεωρεύ «Πϊρα Πολύ ςημαντικό». Παρατηρεύται δηλαδό ότι τα δύο υψηλότερα επύπεδα
αξιολόγηςησ ςυγκεντρώνουν ϋνα ποςοςτό 55,4%. ε ςχϋςη με ϊλλεσ δεξιότητεσ, όπωσ
επιςημϊνθηκε παραπϊνω και ςτην Επιχειρηματικότητα, τα ποςοςτϊ αυτών που την θεωρούν
«Ελϊχιςτα ςημαντικό» (10,5%) και «Καθόλου ςημαντικό» (8,1%) εύναι αρκετϊ υψηλότερα.
Οι ϊνδρεσ και οι γυναύκεσ την θεωρούν ςε κοντινϊ ποςοςτϊ «Αρκετϊ ςημαντικό» (38,3%
και 36% αντύςτοιχα). Εύναι αξιοςημεύωτο ότι οι ϊνδρεσ εκτιμούν τισ Ηγετικϋσ Ικανότητεσ ωσ
«Πϊρα πολύ ςημαντικό» δεξιότητα ςε υπερδιπλϊςιο ποςοςτό από αυτό των γυναικών (31,8%
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και 12,8% αντύςτοιχα) ενώ οι γυναύκεσ θεωρούν τισ Ηγετικϋσ Ικανότητεσ ωσ «Μϋτρια ημαντικό»
δεξιότητα ςε ςχεδόν διπλϊςιο ποςοςτό από τουσ ϊνδρεσ (30,8% και 16,8% αντύςτοιχα). Επύςησ
οι γυναύκεσ την αξιολογούν ςε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ςε ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ ωσ «Καθόλου
ςημαντικό» (10,4% και 3,7% αντύςτοιχα)».
Γρϊφημα 57-Υ. Ηγετικϋσ Ικανότητεσ, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη )
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τισ περιςςότερεσ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ υπερτερεύ ο χαρακτηριςμόσ των ηγετικών
ικανοτότων ωσ «Αρκετϊ ςημαντικόσ» δεξιότητασ (ΙΕΚ: 50%, Σεχ.Επ.Λ.: 37,8%, ΑΕΙ/ΣΕΙ: 36,6%,
ΓΕ.Λ: 35,9%, Σρ. Γυμνϊςιο: 35,7) εκτόσ από τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ του Δημοτικού που ςτο
μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ (46,7%) την θεωρούν «Μϋτρια ςημαντικό».
Σο υψηλότερο ποςοςτό αξιολόγηςόσ τησ ωσ «Ελϊχιςτα» ςημαντικόσ, εκτόσ από τισ/τουσ
απόφοιτεσ/ουσ των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ που δύνουν το ύδιο ποςοςτό ςε περιςςότερεσ βαθμύδεσ, το
ςημειώνουν οι απόφοιτεσ/τοι των ΑΕΙ/ΣΕΙ: 14,6%. Σο μεγαλύτερο ποςοςτό εκτύμηςόσ τησ ωσ
«Καθόλου» ςημαντικόσ το ςημειώνουν οι απόφοιτεσ/τοι του ΓΕ.Λ.: 12%.
Γρϊφημα 57-Ε. Ηγετικϋσ Ικανότητεσ, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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50,0

Αυτοαξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ ϋδωςαν απϊντηςη (88,8%) ςτην ερώτηςη αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με τον βαθμό
ςτον οπούο θεωρούν ότι διαθϋτουν τη δεξιότητα «Ηγετικϋσ Ικανότητεσ» ςυνολικϊ ϋνα 66,9%
θεωρεύ ότι την ϋχει «Αρκετϊ» (36%) και ςε «Μϋτριο βαθμό» (30,9%). Λύγοι εύναι αυτού που
δηλώνουν ότι διαθϋτουν Ηγετικϋσ Ικανότητεσ ςε «Μεγϊλο βαθμό» (15,4%). Σο 11,1% πιςτεύει
ότι τισ ϋχει «Λύγο» και το 6,6% θεωρεύ ότι δεν τισ ϋχει «Καθόλου».
Γρϊφημα 58-Υ. Ηγετικϋσ Ικανότητεσ, κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη )
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Παρατηρεύται ότι ςτα υψηλότερα επύπεδα αυτοαξιολόγηςησ τα ποςοςτϊ των ανδρών εύναι
ςημαντικϊ υψηλότερα από αυτϊ των γυναικών, «Αρκετϊ» (41,3% και 34,3% αντύςτοιχα) και
«Πολύ (24% και 10,7% αντύςτοιχα). Αντύθετα τα ποςοςτϊ των γυναικών εύναι υψηλότερα ςτα
χαμηλϊ επύπεδα αυτοαξιολόγηςησ, «Λύγο» (14,2% και 3,8% αντύςτοιχα) καθώσ και «Καθόλου»
(9,4% και 1% αντύςτοιχα).
Γρϊφημα 58-Ε. Ηγετικϋσ Ικανότητεσ, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη )
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Οι απόφοιτεσ/τοι των περιςςότερων εκπαιδευτικών βαθμύδων θεωρούν ςε μεγαλύτερο
ποςοςτό ότι διαθϋτουν «Αρκετϊ» Ηγετικϋσ ικανότητεσ, εκτόσ από τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ ΙΕΚ
(37,2%) και Δημοτικού (33,3%) που θεωρούν ότι τισ ϋχουν ςε «Μϋτριο» βαθμό. Σο μεγαλύτερο
ποςοςτό ανϊμεςα ςε αυτϋσ/ούσ που πιςτεύουν ότι τισ διαθϋτουν «Αρκετϊ» εμφανύζεται
ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/τουσ του Σρ. Γυμναςύου: 44,7% και ακολουθούν Σεχ. Επ.Λ.: 42,9%,
ΑΕΙ/ΣΕΙ: 40% και ΓΕ.Λ.: 33,8%.
ημειώνεται ότι ϋνα ςεβαςτό ποςοςτό των αποφούτων των ΙΕΚ (25,6%) και του Δημοτικού
(20%) δηλώνει ότι τισ διαθϋτει «Λύγο».

Ευελιξύα
Αξιολόγηςη
Σο μεγαλύτερο ποςοςτό αυτών που απϊντηςαν ςτο ερώτημα (94,2%) για την ςημαντικότητα
τησ Ευελιξύασ, ωσ δεξιότητασ ςτην εργαςύα την αξιολογεύ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» (38,3%) και
«Πϊρα πολύ ςημαντικό» 30,5%. Η Ευελιξύα θεωρεύται δηλαδό από τισ/τουσ ερωτώμενεσ/νουσ ςε
ποςοςτό 68,8% αρκετϊ ςημαντικό για την εργαςύα.
Παρατηρεύται ότι αν και ςτο ςύνολο των δύο υψηλότερων επιπϋδων αξιολόγηςησ δεν
ςημειώνεται ιδιαύτερη διαφορϊ ανϊμεςα ςτα δύο φύλα, οι ϊνδρεσ, ςε αρκετϊ μεγαλύτερο
ποςοςτό από ότι οι γυναύκεσ (42,6% και 36,4% αντύςτοιχα), αξιολογούν την Ευελιξύα ωσ «Αρκετϊ
ςημαντικό» δεξιότητα, ενώ οι γυναύκεσ δύνουν ϋμφαςη ςτον χαρακτηριςμό τησ ωσ «Πϊρα πολύ
ςημαντικό» δεξιότητα ςε αρκετϊ μεγαλύτερο βαθμό από τουσ ϊνδρεσ (33,2% και 25%
αντύςτοιχα).
Γρϊφημα 59-Υ. Ευελιξύα, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη )
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τισ περιςςότερεσ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ υπερτερεύ ο χαρακτηριςμόσ «Αρκετϊ ςημαντικό»
δεξιότητα, με μεγαλύτερο ποςοςτό αυτό των αποφούτων Δημοτικού: 46,7% και ακολουθούν Σεχ.
Επ. Λ.: 46,3%, ΑΕΙ/ΣΕΙ: 41,5%, ΙΕΚ: 36,4% ΓΕ.Λ: 35,5%. Εξαύρεςη αποτελούν οι απόφοιτεσ/τοι Σρ.
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Γυμναςύου που ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ (42,9%) την αξιολογούν ωσ «Πϊρα πολύ
ςημαντικό» και των αποφούτων ΕΠΑ – ΟΑΕΔ που δύνουν τα ύδια ποςοςτϊ (50% - 50%) ςτα δύο
ανώτερα επύπεδα αξιολόγηςησ.
Γρϊφημα 59-Ε . Ευελιξύα, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αξιολόγηςη)
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Αυτοαξιολόγηςη
Σο 69,2% από αυτϋσ και αυτούσ που απϊντηςαν ςτην ερώτηςη, θεωρεύ ότι διαθϋτει την Ευελιξύα
ωσ δεξιότητα «Αρκετϊ» (42,7%) και ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» (26,5%).
Ψσ προσ το φύλο δεν ςημειώνονται ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ.
Γρϊφημα 60-Υ. Ευελιξύα, κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη )
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Παρατηρεύται ότι ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ, εκτόσ ΕΠΑ-ΟΑΕΔ και Δημοτικού το
μεγαλύτερο ποςοςτό των ατόμων θεωρεύ ότι διαθϋτει «Αρκετϊ» Ευελιξύα, με υψηλότερα
ποςοςτϊ να ςημειώνονται ςτα ΙΕΚ: 53,5%, ΑΕΙ/ΣΕΙ: 45%, ΓΕ.Λ.: 43,3%, Σεχ.Επ.Λ.: 41,6% και Σρ.
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Γυμναςύου: 40,5% Ϊνα ποςοςτό των αποφούτων του Σεχ.Επ.Λ. θεωρεύ ότι διαθϋτει τη δεξιότητα
τησ ευελιξύασ ςε «Μϋτριο βαθμό» (28,6%) με επόμενουσ τουσ αποφούτουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ: 25% και ΙΕΚ:
23,3%.
Γρϊφημα 60-Ε. Ευελιξύα, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη )
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Προςαρμοςτικότητα
Αξιολόγηςη
Από όςουσ απϊντηςαν ςτο ερώτημα (94,2%) για την ςημαντικότητα τησ Προςαρμοςτικότητασ,
ωσ δεξιότητασ ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό, ςε ςυνολικό επύπεδο, την αξιολογεύ ωσ
«Αρκετϊ ςημαντικό» (42%) και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 38,8% που την θεωρεύ «Πϊρα πολύ
ςημαντικό». Η Προςαρμοςτικότητα βρύςκεται δηλαδό ςε ποςοςτό 80,9% ςε υψηλϊ επύπεδα ςτην
αξιολογικό κρύςη των ερωτώμενων.
Γρϊφημα 61-Υ. Προςαρμοςτικότητα, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη )
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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Πϊρα πολύ
ςημαντικό

Επιςημαύνεται ότι εμφανύζεται ςημαντικό διαφορϊ ανϊμεςα ςτα δύο φύλα ςτο ςύνολο των
δύο υψηλότερων επιπϋδων αξιολόγηςησ. Σο ςυνολικό ποςοςτό των γυναικών που την θεωρούν
«Αρκετϊ ςημαντικό» και «Πϊρα πολύ ςημαντικό» ανϋρχεται ςτο 86%, ενώ το αντύςτοιχο για τουσ
ϊνδρεσ εύναι 69,2%. Η διαφορϊ ενώ δεν εύναι μεγϊλη μεταξύ των γυναικών και των ανδρών που
την θεωρούν «Αρκετϊ ςημαντικό» (43% και 40,2% αντύςτοιχα), εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό
μεταξύ των γυναικών και των ανδρών που την αξιολογούν ωσ «Πϊρα πολύ ςημαντικό» (43% και
29% αντύςτοιχα).
Από την ϊλλη πλευρϊ τα ποςοςτϊ των ανδρών εύναι μεγαλύτερα ςτο χαμηλότερα επύπεδα
αξιολόγηςησ και ιδύωσ ςτο χαρακτηριςμό τησ ωσ «Μϋτρια» ςημαντικόσ όπου οι ϊνδρεσ
εμφανύζουν ϋνα ποςοςτό 21,5% και οι γυναύκεσ ϋνα 10,4%.
τισ περιςςότερεσ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ υπερτερεύ ο χαρακτηριςμόσ «Αρκετϊ ςημαντικό»
με μεγαλύτερο ποςοςτό αυτό των αποφούτων ΑΕΙ/ΣΕΙ: 51,2% και ακολουθούν ΙΕΚ: 50%, ΕΠΑ –
ΟΑΕΔ: 50%, Σρ.Γυμνϊςιο: 43,9% και Σεχ.Επ.Λ.: 39%, εκτόσ από τισ περιπτώςεισ των αποφούτων
ΓΕ.Λ που ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ (44,8%) την αξιολογούν ωσ «Πϊρα πολύ ςημαντικό» και
των αποφούτων Δημοτικού που δύνουν τα ύδια ποςοςτϊ (33,3% - 33,3%) ςτα δύο ανώτερα
επύπεδα αξιολόγηςησ.
Αξιοςημεύωτο εύναι ότι ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των αποφούτων του Δημοτικού: 26,7% θεωρεύ την
Προςαρμοςτικότητα «Ελϊχιςτα ημαντικό» δεξιότητα.
Γρϊφημα 61-Ε. Προςαρμοςτικότητα, ςε % (Αξιολόγηςη - ανϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Αυτοαξιολόγηςη
Από όςουσ ϋδωςαν απϊντηςη (89,1%) ςτην ερώτηςη αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με τον βαθμό
ςτον οπούο θεωρούν ότι διαθϋτουν την Προςαρμοςτικότητα ωσ δεξιότητα, βλϋπουμε οι
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ερωτώμενεσ/οι να πιςτεύουν ςε ποςοςτό (83,2%), επύ του ςυνόλου, ότι «Σην ϋχω αρκετϊ»
(43,6%) και «Σην ϋχω ςε πολύ μεγϊλο βαθμό» (39,6%).
Παρατηρεύται ότι οι ϊνδρεσ θεωρούν ςε ςημαντικϊ μεγαλύτερο ποςοςτό από τισ γυναύκεσ ότι
«Σην ϋχω αρκετϊ» (52,9% και 38,5% αντύςτοιχα), ενώ οι γυναύκεσ ςε ςημαντικϊ μεγαλύτερο
ποςοςτό δηλώνουν «Σην ϋχω ςε πολύ μεγϊλο βαθμό» (45,7% και 27,9% αντύςτοιχα).
Γρϊφημα 62-Υ. Προςαρμοςτικότητα, κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Παρατηρεύται ότι οι απόφοιτεσ/τοι ΑΕΙ/ΣΕΙ εμφανύζουν το μεγαλύτερο βαθμό πεπούθηςησ
(55%) ότι την διαθϋτουν «Αρκετϊ» και ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι Δημ.: 53,3%, Σεχ. Επ.Λ.:
46,8%, ΙΕΚ: 41,9% ενώ το μεγαλύτερο βαθμό αυτοπεπούθηςησ ότι την ϋχουν ςε «Πολύ μεγϊλο
βαθμό» το ςημειώνουν οι απόφοιτεσ/τοι ων ΕΠΑ – ΟΑΕΔ (100%), και ακολουθούν ΓΕ.Λ.: 46,3%
και Σρ. Γυμνϊςιο: 44,7%. Ϊνα μεγϊλο ποςοςτό των αποφούτων ΙΕΚ: 25,6% θεωρεύ ότι την
διαθϋτει ςε «Μϋτριο βαθμό» με επόμενουσ τουσ αποφούτουσ Δημ.: 20%.
Γρϊφημα 62-Ε. Προςαρμοςτικότητα, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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Κριτικό κϋψη
Αξιολόγηςη
Από όςουσ απϊντηςαν ςτο ερώτημα (94,4%) για την ςημαντικότητα τησ Κριτικόσ κϋψησ, ωσ
δεξιότητασ ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό, ςε ςυνολικό επύπεδο, την αξιολογεύ ωσ
«Αρκετϊ ςημαντικό» (46,2%) και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 26,1% που την θεωρεύ «Πϊρα πολύ
ςημαντικό». Η Κριτικό κϋψη βρύςκεται δηλαδό ςε ποςοςτό 72,3% ςε υψηλϊ επύπεδα ςτην
αξιολογικό κρύςη των ερωτώμενων.
Παρατηρεύται ότι οι γυναύκεσ πιςτεύουν περιςςότερο ςτην ςημαντικότητα τησ Κριτικόσ
κϋψησ από ότι οι ϊνδρεσ. Η διαφορϊ μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν εύναι μεγϊλη ςτο επύπεδο
χαρακτηριςμού τησ ωσ «Αρκετϊ» ςημαντικόσ δεξιότητασ (46,2% και 43,5% αντύςτοιχα), εύναι
όμωσ ςημαντικό ςτο επύπεδο αξιολόγηςόσ τησ ωσ «Πϊρα πολύ» ςημαντικόσ (29,9% και 19,4%
αντύςτοιχα). Από την ϊλλη πλευρϊ τα ποςοςτϊ των ανδρών εύναι μεγαλύτερα ςτο χαμηλότερα
επύπεδα αξιολόγηςησ τησ και ιδύωσ ωσ «Μϋτρια» ςημαντικόσ όπου οι ϊνδρεσ εμφανύζουν ϋνα
ποςοςτό 27,8% και οι γυναύκεσ ϋνα 16,7%.
Γρϊφημα 63-Υ. Κριτικό κϋψη, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
ε όλεσ τισ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ υπερτερεύ ο χαρακτηριςμόσ ότι η Κριτικό κϋψη εύναι
«Αρκετϊ ςημαντικό» με μεγαλύτερο ποςοςτό αυτό των αποφούτων του Σρ. Γυμναςύου: 54,8%
και ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι των ΑΕΙ-ΣΕΙ: 53,7%, ΕΠΑ - ΟΑΕΔ: 50%, ΙΕΚ: 47,7%, Σεχ.Επ.Λ.:
43,9%, ΓΕ.Λ.: 43% και Δημ.: 40%. Σο μεγαλύτερο ποςοςτό ανϊμεςα ςε όςουσ την αξιολογούν ωσ
«Πϊρα πολύ ςημαντικό» ςημειώνεται ςτουσ αποφούτουσ των ΙΕΚ: 29,5% και ακολουθούν οι
απόφοιτεσ/τοι ΓΕ.Λ.: 28.2%.
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Ϊνα μεγϊλο ποςοςτό των αποφούτων του Δημοτικού: 26,7%, των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ: 25% και
Σεχ.Επ.Λ.: 23,2% την θεωρεύ «Μϋτρια ημαντικό», ενώ ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των αποφούτων
Δημοτικού: 26,7% την αξιολογεύ ωσ «Ελϊχιςτα ημαντικό».
Γρϊφημα 63-Ε. Κριτικό κϋψη, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αξιολόγηςη )
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Αυτοαξιολόγηςη
Από όςουσ ϋδωςαν απϊντηςη (88,3%) ςτην ερώτηςη αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με τον βαθμό
ςτον οπούο θεωρούν ότι διαθϋτουν την Κριτικό κϋψη ωσ δεξιότητα, προκύπτει ότι πιςτεύουν ςε
ποςοςτό 74,4%, επύ του ςυνόλου, ότι «Σην ϋχω αρκετϊ» (48,9%) και «Σην ϋχω ςε πολύ μεγϊλο
βαθμό» (25,6%).
Γρϊφημα 64-Υ. Κριτικό κϋψη, κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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Οι γυναύκεσ ςε αυτό το ερώτημα πιςτεύουν ςε μεγαλύτερο βαθμό από τουσ ϊνδρεσ ότι την
διαθϋτουν «Αρκετϊ» (52,6% και 36,9% αντύςτοιχα), ενώ οι ϊνδρεσ εμφανύζουν ϋνα μικρό

-126-

προβϊδιςμα εμπιςτοςύνησ ςτον εαυτό τουσ ότι την ϋχουν ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» (27,2% και
25,9% αντύςτοιχα). Οι ϊνδρεσ εμφανύζουν μεγαλύτερα ποςοςτϊ από τισ γυναύκεσ ςτα
χαμηλότερα επύπεδα αυτοαξιολόγηςησ και κυρύωσ ςτο επύπεδο του «Σην ϋχω ςε μϋτριο βαθμό»
(25,2% και 15,1% αντύςτοιχα).
Παρατηρεύται ότι το μεγαλύτερο ποςοςτό, μεταξύ αυτών που θεωρούν ότι την διαθϋτουν
«Αρκετϊ», το ςημειώνουν οι απόφοιτεσ/τοι ΙΕΚ: 62,8% και ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι του
Σεχ. Επ.Λ.: 51,3% και των ΑΕΙ/ΣΕΙ: 51,2%, Σρ. Γυμναςύου: 48,6%, ΓΕ.Λ: 44,7% και Δημ.: 33,3%. Σο
μεγαλύτερο ποςοςτό μεταξύ αυτών που θεωρούν ότι ϋχουν την Κριτικό κϋψη ςε «Πολύ μεγϊλο
βαθμό», εκτόσ από τουσ αποφούτουσ των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ (66,7%), ςημειώνουν οι απόφοιτεσ/τοι
του ΓΕ.Λ.: 31,8%.
Ϊνα μεγϊλο ποςοςτό των αποφούτων του Δημοτικού και των ΕΠΑ - ΟΑΕΔ (33,3% και 33,3%
αντύςτοιχα) θεωρεύ ότι «Σην ϋχω ςε μϋτριο βαθμό» με επόμενο αυτό του Σεχ. Επ. Λ.: 21,1% και
των ΑΕΙ/ΣΕΙ:19,5%.
Γρϊφημα 64-Ε. Κριτικό κϋψη, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη )
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Οργανωτικότητα
Αξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ απϊντηςαν ςτο ερώτημα (93,9%) για την ςημαντικότητα τησ Οργανωτικότητασ,
ωσ δεξιότητασ ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό, ςε ςυνολικό επύπεδο, την αξιολογεύ ωσ
«Πϊρα πολύ ςημαντικό» (48,9%) και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 38,9% που την θεωρεύ «Αρκετϊ
ςημαντικό». Η Οργανωτικότητα βρύςκεται δηλαδό ςε ποςοςτό 87,8% ςε υψηλϊ επύπεδα ςτην
αξιολογικό κρύςη των ερωτώμενων.
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Παρατηρεύται ότι οι γυναύκεσ την αξιολογούν ςε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι ϊνδρεσ ωσ
«Πϊρα πολύ ςημαντικό» (52% και 43,9% αντύςτοιχα) ενώ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» την
αξιολογούν ςτον ύδιο βαθμό περύπου (38,8% για τισ γυναύκεσ και 38,3% για τουσ ϊνδρεσ). Από
την ϊλλη πλευρϊ τα ποςοςτϊ των ανδρών εύναι μεγαλύτερα ςτο χαμηλότερα επύπεδα
αξιολόγηςησ.
Γρϊφημα 65-Υ. Οργανωτικότητα, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη )
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Οι

απόφοιτεσ/τοι

των

περιςςότερων

εκπαιδευτικών

βαθμύδων

αξιολογούν

την

Οργανωτικότητα ωσ «Πϊρα πολύ ςημαντικό» με μεγαλύτερο ποςοςτό αυτό των αποφούτων του
Σρ. Γυμναςύου: 56,1% και ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι ΓΕ.Λ.: 55,6%, ΕΠΑ - ΟΑΕΔ: 50%, ΙΕΚ:
50% και ΑΕΙ-ΣΕΙ: 48,8%, ενώ οι απόφοιτεσ/τοι του Σεχ.Επ.Λ. και του Δημοτικού την
χαρακτηρύζουν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» (47,6% και 46,7%
αντύςτοιχα).
Γρϊφημα 65-Ε. Οργανωτικότητα, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αξιολόγηςη )
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60,0

Αυτοαξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ ϋδωςαν απϊντηςη (89,1%) ςτην ερώτηςη αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με τον βαθμό
ςτον οπούο θεωρούν ότι διαθϋτουν την Οργανωτικότητα ωσ δεξιότητα, η ςυντριπτικό
πλειοψηφύα (85,5%) δηλώνει ότι την ϋχει «ςε πολύ μεγϊλο βαθμό» (47,3%) και «αρκετϊ»
(38,2%).
Γρϊφημα 66-Υ. Οργανωτικότητα, κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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ημειώνεται ότι ςτο ςύνολο των δύο υψηλότερων βαθμύδων αυτοαξιολόγηςησ οι γυναύκεσ
εμφανύζουν μεγαλύτερα ποςοςτϊ από τουσ ϊνδρεσ (88,1% και 81,6% αντύςτοιχα). Οι γυναύκεσ
θεωρούν ςε αρκετϊ υψηλότερο ποςοςτό από τουσ ϊνδρεσ ότι διαθϋτουν Οργανωτικότητα ςε
«Πολύ μεγϊλο βαθμό» (56,2% και 31,1% αντύςτοιχα), ενώ οι ϊνδρεσ, επιλϋγουν περιςςότερο από
τισ γυναύκεσ το Αρκετϊ» (50,5% και 31,9% αντύςτοιχα).
Γρϊφημα 66-Ε. Οργανωτικότητα, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

-129-

Σο μεγαλύτερο ποςοςτό αυτοπεπούθηςησ ότι την διαθϋτουν ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» το
εμφανύζουν οι απόφοιτεσ/τοι ΕΠΑ - ΟΑΕΔ (66,7%) και ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι του Σρ.
Γυμναςύου: 59,5%, ΓΕ.Λ: 56,4% και ΑΕΙ/ΣΕΙ: 46,3. Σο μεγαλύτερο ποςοςτό εκτύμηςησ ότι την
διαθϋτουν «Αρκετϊ» το ςημειώνουν οι απόφοιτεσ/τοι των ΙΕΚ: 51,2%, Δημ.: 33,3% και Σεχ. Επ.Λ.:
44,2%.

Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων
Αξιολόγηςη
Από όςουσ απϊντηςαν ςτο ερώτημα (94,2%) για την ςημαντικότητα τησ Ικανότητασ Επύλυςησ
Προβλημϊτων, ωσ δεξιότητασ ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό, ςε ςυνολικό επύπεδο, την
αξιολογεύ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» (44,7%) και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 35,3% που την θεωρεύ
«Πϊρα πολύ ςημαντικό». Η Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων βρύςκεται δηλαδό ςε ποςοςτό
80,1% ςε υψηλϊ επύπεδα ςτην αξιολογικό κρύςη των ερωτώμενων.
Παρατηρεύται ότι οι γυναύκεσ θεωρούν περιςςότερο από τουσ ϊνδρεσ ότι η δεξιότητα αυτό
εύναι «Αρκετϊ ςημαντικό» (47% και 40,2% αντύςτοιχα) ενώ ωσ

προσ το «Πϊρα πολύ

ςημαντικόσ» τα ποςοςτϊ εύναι πολύ κοντϊ (35,5% για τισ γυναύκεσ και 33,6% για τουσ ϊνδρεσ).
Από την ϊλλη τα ποςοςτϊ των ανδρών που θεωρούν μϋτρια ϋωσ καθόλου ςημαντικό τη
δεξιότητα αυτό εύναι υψηλότερα από αυτϊ των γυναικών.
Γρϊφημα 67-Υ. Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη )
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Οι απόφοιτεσ/τοι των περιςςότερων εκπαιδευτικών βαθμύδων αξιολογούν, ςτο μεγαλύτερο
ποςοςτό τουσ, την Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» δεξιότητα με
μεγαλύτερο ποςοςτό αυτό των αποφούτων των ΑΕΙ-ΣΕΙ: 56,1%, ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι
των ΙΕΚ: 50%, Σεχ.Επ.Λ.: 48,8% και ΓΕ.Λ.: 47,2%, ενώ οι απόφοιτοι των ΕΠΑ - ΟΑΕΔ: 50% και
του Σρ. Γυμναςύου: 40,5% την χαρακτηρύζουν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ ωσ «Πϊρα πολύ
-130-

ςημαντικό». Οι απόφοιτεσ/τοι του Δημοτικού την θεωρούν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ
(33,3%) «Μϋτρια ημαντικό».
Γρϊφημα 67-Ε. Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε %
(Αξιολόγηςη )
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Αυτοαξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ ϋδωςαν απϊντηςη (88,8%) ςτην ερώτηςη αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με τον βαθμό
ςτον οπούο θεωρούν ότι διαθϋτουν την Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων ωσ δεξιότητα,
βλϋπουμε οι ερωτώμενοι να δηλώνουν ςε ποςοςτό 79,4%, επύ του ςυνόλου, ότι «Σην ϋχω
αρκετϊ» (51,7%) και «Σην ϋχω ςε πολύ μεγϊλο βαθμό» (27,7%).
Παρατηρεύται ότι οι γυναύκεσ θεωρούν ςε μεγαλύτερο ποςοςτό από τουσ ϊνδρεσ ότι την
διαθϋτουν «Αρκετϊ» (53,8% και 48,5% αντύςτοιχα), ενώ οι ϊνδρεσ εμφανύζουν ϋνα μικρό
προβϊδιςμα ςτην πεπούθηςη ότι την ϋχουν ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» (28,2% και 26,9%
αντύςτοιχα). Οι ϊνδρεσ εμφανύζουν λύγο μεγαλύτερα ποςοςτϊ από τισ γυναύκεσ ςτα χαμηλότερα
επύπεδα αυτοαξιολόγηςησ.
Γρϊφημα 68-Υ. Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων, κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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Σην ϋχω ςε
πολύ μεγϊλο
βαθμό

Παρατηρεύται ότι οι απόφοιτεσ/οι ΑΕΙ/ΣΕΙ εμφανύζουν τον μεγαλύτερο βαθμό εκτύμηςησ
(58,5%) ότι την διαθϋτουν «Αρκετϊ» και ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι των ΙΕΚ: 58,1%, ΓΕ.Λ:
52,3%, Σεχ. Επ.Λ.: 50,6% και Σρ. Γυμναςύου: 47,4%. Σο μεγαλύτερο ποςοςτό αυτοπεπούθηςησ ότι
την διαθϋτουν ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» το εμφανύζουν οι απόφοιτεσ/τοι των ΕΠΑ - ΟΑΕΔ
(66,7%). Οι απόφοιτεσ/τοι του Δημοτικού δύνουν τα ύδια ποςοςτϊ και ςτα δύο ανώτερα επύπεδα
αυτοαξιολόγηςησ (33,3% - 33,3%).
ημειώνεται ότι οι απόφοιτεσ/τοι των ΙΕΚ παρουςιϊζουν το μικρότερο ποςοςτό εκτύμηςησ ότι
την ϋχουν ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» (16,3%) και παρϊλληλα το μεγαλύτερο ότι την ϋχουν ςε
«Μϋτριο βαθμό» (25,6%).
Γρϊφημα 68-Ε. Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε %
(Αυτοαξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ
Αξιολόγηςη
Από όςουσ απϊντηςαν ςτο ερώτημα (94,2%) για τη ςημαντικότητα των Επικοινωνιακών
δεξιοτότων ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό, την αξιολογεύ ωσ «Πϊρα πολύ ςημαντικό»
δεξιότητα (48%) και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 33,7% που την θεωρεύ «Αρκετϊ ςημαντικό». Οι
Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ βρύςκονται δηλαδό ςε ποςοςτό 81,7% ςε υψηλϊ επύπεδα ςτην
αξιολογικό κρύςη των ερωτώμενων.
ημειώνεται ότι οι γυναύκεσ την αξιολογούν ωσ «Πϊρα πολύ ςημαντικό» δεξιότητα ςε
ςημαντικϊ μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι ϊνδρεσ (52,6% και 36,4%). Σα ποςοςτϊ των ανδρών
εύναι υψηλότερα, όχι όμωσ ςτο βαθμό τησ ανωτϋρω διαφορϊσ, ςτο επύπεδο αξιολόγηςόσ τησ ωσ
«Αρκετϊ ςημαντικό» (37,4% και 31,9%) και «Μϋτρια ςημαντικό» (18,7% και 11,6% αντύςτοιχα)
καθώσ και ςτα χαμηλότερα επύπεδα αξιολόγηςησ.
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Γρϊφημα 69-Υ. Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη)
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Οι απόφοιτεσ/τοι των περιςςότερων εκπαιδευτικών βαθμύδων αξιολογούν, ςτο μεγαλύτερο
ποςοςτό τουσ, τισ Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ ωσ «Πϊρα πολύ ςημαντικό» δεξιότητα ςτην
εργαςύα. Σο μεγαλύτερο ποςοςτό ςημειώνουν οι απόφοιτεσ/τοι του Σρ. Γυμναςύου (54,8%) και
ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι ΓΕ.Λ.: 54,2%, Σεχ.Επ.Λ.: 42,7% και ΙΕΚ: 43,2%. Οι απόφοιτεσ/τοι
των ΑΕΙ-ΣΕΙ την θεωρούν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ «Αρκετϊ ςημαντικό» (46,3%). Οι
απόφοιτεσ/τοι των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ δύνουν ςτουσ δύο χαρακτηριςμούσ το ύδιο ποςοςτό: 50%-50%.
ημειώνεται ότι οι απόφοιτεσ/τοι του Δημοτικού την χαρακτηρύζουν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό
τουσ (46,7%) «Μϋτρια ημαντικό».
Γρϊφημα 69-Ε. Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αξιολόγηςη )
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Αυτοαξιολόγηςη
Από όςουσ ϋδωςαν απϊντηςη (88,8%) ςτην ερώτηςη αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με τον βαθμό
ςτον οπούο θεωρούν ότι διαθϋτουν Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ, οι ερωτώμενοι δηλώνουν ςε
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ποςοςτό 83,1% επύ του ςυνόλου ότι την ϋχουν ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» (42%) και «Αρκετϊ»
(41,1%).
Οι γυναύκεσ δεύχνουν μεγαλύτερο βαθμό εμπιςτοςύνησ ςτον εαυτό τουσ όςον αφορϊ ςτισ
επικοινωνιακϋσ τουσ δεξιότητεσ. ήπωσ φαύνεται, θεωρούν ςε αξιοςημεύωτα μεγαλύτερο ποςοςτό
από τουσ ϊνδρεσ ότι τισ διαθϋτουν ςε «πολύ μεγϊλο βαθμό» (47,2% και 30,8% αντύςτοιχα) ενώ οι
ϊνδρεσ πιςτεύουν ςε μεγαλύτερο ποςοςτό από τισ γυναύκεσ ότι τισ ϋχουν «Αρκετϊ» (45,2% και
39,1% αντύςτοιχα). Οι ϊνδρεσ εμφανύζουν επύςησ μεγαλύτερα ποςοςτϊ ςτα χαμηλότερα επύπεδα
αυτοαξιολόγηςησ.
Γρϊφημα 70-Υ. Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ, κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
45,2

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

47,2

39,1
30,8

16,3
2,9 ,4
Δεν την ϋχω
καθόλου

4,8 2,6
Σην ϋχω λύγο

10,7

Σην ϋχω ςε
μϋτριο βαθμό

ΑΝΔΡΕ

Σην ϋχω
αρκετϊ

Σην ϋχω ςε
πολύ μεγϊλο
βαθμό

ΓΤΝΑΙΚΕ

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Γρϊφημα 70-Ε. Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε %
(Αυτοαξιολόγηςη)
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Σο μεγαλύτερο ποςοςτό μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι διαθϋτουν Επικοινωνιακϋσ
δεξιότητεσ ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό» ςημειώνεται ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/ουσ των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ:
100% και ακολουθούν ΓΕ.Λ: 45,5% Σρ. Γυμνϊςιο: 43,6%, Σεχ. Επ.Λ.: 40,3%, ΙΕΚ: 39,5%. Σο
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μεγαλύτερο ποςοςτό μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι διαθϋτουν «Αρκετϊ» Επικοινωνιακϋσ
δεξιότητεσ καταγρϊφεται ςτισ/ςτουσ απόφοιτεσ/τουσ ΑΕΙ/ΣΕΙ: 52,5% και ακολουθούν οι
απόφοιτεσ/τοι του Δημοτικού: 46,7%.

6.2.2 Βαςικϋσ δεξιότητεσ
Φρόςη Ξϋνων Γλωςςών
Αξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ απϊντηςαν ςτο ερώτημα (94,2%) για τη ςημαντικότητα τησ Φρόςησ Ξϋνων
Γλωςςών ωσ δεξιότητασ ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό, την αξιολογεύ ωσ «Αρκετϊ
ςημαντικό» (33,2%) και ακολουθούν ϋνα ποςοςτό 22,9% που την θεωρεύ «Πϊρα πολύ
ςημαντικό» καθώσ και ϋνα ποςοςτό επύςησ 22,9% που την θεωρεύ «Μϋτρια ςημαντικό».
Οι γυναύκεσ περιςςότερο από τουσ ϊνδρεσ θεωρούν ότι η χρόςη ξϋνων γλωςςών εύναι «Αρκετϊ
ςημαντικό» (36,1% και 27,4% αντύςτοιχα) και «Πϊρα πολύ ςημαντικό» (24,6% και 18,9%
αντύςτοιχα) για την εργαςύα. Αντύθετα οι ϊνδρεσ καταγρϊφουν υψηλότερα ποςοςτϊ από τισ
γυναύκεσ ςτο μϋτρια ϋωσ καθόλου ςημαντικό τη χρόςη ξϋνων γλωςςών ςτην εργαςύα.
Γρϊφημα 71-Υ . Φρόςη Ξϋνων Γλωςςών, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη)
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Οι απόφοιτεσ/τοι των περιςςότερων εκπαιδευτικών βαθμύδων αξιολογούν, ςτο μεγαλύτερο
ποςοςτό τουσ, την Φρόςη Ξϋνων Γλωςςών ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» δεξιότητα ςτην εργαςύα. Σο
μεγαλύτερο ποςοςτό ςημειώνουν οι απόφοιτεσ/τοι των ΑΕΙ-ΣΕΙ: 46,3% και ακολουθούν οι
απόφοιτεσ/τοι

ΙΕΚ: 38,6%, Σεχ.Επ.Λ.: 34,1%, Δημοτικού: 33,3% και του ΓΕ.Λ.: 32,2%. Οι

απόφοιτεσ/τοι του Σρ. Γυμναςύου την χαρακτηρύζουν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ (29,3%) ωσ
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«Μϋτρια ςημαντικό». Παρατηρεύται ότι ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των ερωτώμενων θεωρεύ την
ςυγκεκριμϋνη δεξιότητα «Μϋτρια ςημαντικό» (ΙΕΚ: 29,5%, Σεχ.Επ.Λ.: 28%, ΑΕΙ/ΣΕΙ: 24,4%, Δημ.:
20%). ήςον δε αφορϊ ςτην ομϊδα των ΕΠΑ-ΟΑΕΔ, ϋνα ποςοςτό 75% επύ του ςυνόλου των
ερωτώμενων, την κατατϊςςει ςτα επύπεδα «Μϋτρια ςημαντικό» και χαμηλότερα.
Γρϊφημα 71-Ε. Φρόςη Ξϋνων Γλωςςών, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Αυτοαξιολόγηςη
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ςτην

ερώτηςη

αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με τον βαθμό ςτον οπούο θεωρούν ότι διαθϋτουν την Φρόςη Ξϋνων
Γλωςςών ωσ δεξιότητα ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ δηλώνει ότι την ϋχει ςε
μϋτριο βαθμό τη δεξιότητα αυτό (32,9%). Ϊνα μικρότερο ποςοςτό 27,4% θεωρεύ ότι την ϋχει
«Αρκετϊ» και ακολουθεύ ϋνα 16,3% που δηλώνει ότι «Σην ϋχω λύγο». Μόνο το 13,1% πιςτεύει ότι
την ϋχει ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό».
Γρϊφημα 72-Υ. Φ ρόςη Ξϋνων Γλωςςών, κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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Παρατηρεύται ότι ανϊμεςα ςτα δύο φύλα οι διαφορϋσ δεν εύναι μεγϊλεσ ςτα διϊφορα επύπεδα
αυτοαξιολόγηςησ και ότι ϊνδρεσ – γυναύκεσ εναλλϊςςονται ςτο προβϊδιςμα. Μόνο ςτο επύπεδο
αυτοαξιολόγηςησ «Σην ϋχω αρκετϊ» ςημειώνεται μεγαλύτερη διαφορϊ, με προβϊδιςμα των
ανδρών ϋναντι των γυναικών (33% και 24,8% αντύςτοιχα).
Γρϊφημα 72-Ε. Φρόςη Ξϋνων Γλωςςών, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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Σο μεγαλύτερο ποςοςτό αυτών που δηλώνουν ότι κατϋχουν Ξϋνεσ Γλώςςεσ ςε «Μϋτριο
βαθμό» εύναι οι απόφοιτεσ/τοι Δημοτικού (40%) και απόφοιτεσ/τοι ΙΕΚ 39,5%, Σεχ. Επ.Λ. 39%
και ΓΕ.Λ 29,3%. Οι πτυχιούχεσ ΑΕΙ/ΣΕΙ ςημειώνουν το μεγαλύτερο ποςοςτό (36,6%) ανϊμεςα ςε
εκεύνουσ που δηλώνουν ότι διαθϋτουν «Αρκετϊ» τη ςυγκεκριμϋνη δεξιότητα. Από την ϊλλη, ϋνα
μεγϊλο ποςοςτό των αποφούτων του Σρ. Γυμναςύου και του Δημοτικού δηλώνουν ότι «Δεν την
ϋχω καθόλου» (25% και 20% αντύςτοιχα)

Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ
Ο ραγδαύοσ ψηφιακόσ μεταςχηματιςμόσ τησ οικονομύασ, ςυνεπϊγεται ότι ςχεδόν όλεσ οι θϋςεισ
εργαςύασ απαιτούν πλϋον κϊποιο επύπεδο ψηφιακών δεξιοτότων, όπωσ και η ςυμμετοχό ςτην
κοινωνύα γενικότερα.84 Δεν εύναι τυχαύο λοιπόν ότι ϋνασ ςημαντικόσ ϊξονασ των προγραμμϊτων
κατϊρτιςησ του ΕΣΠ περιελϊμβανε την επιμόρφωςη και την πιςτοπούηςη βαςικών δεξιοτότων
Πληροφορικόσ για τισ/τουσ πρώην εργαζόμενεσ/ουσ του .Μ Λϊριςα.
Αξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ απϊντηςαν ςτο ερώτημα (94,4%) για τη ςημαντικότητα των Βαςικών Δεξιοτότων
Πληροφορικόσ ωσ δεξιότητασ ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό, ςε ςυνολικό επύπεδο, την
84

Ευρωπαώκό Επιτροπό, 2016
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αξιολογεύ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» (35,2%) και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 34,9% που την θεωρεύ
«Πϊρα πολύ ςημαντικό». Οι Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ βρύςκονται δηλαδό ςε ποςοςτό
70,2% ςε υψηλϊ επύπεδα ςτην αξιολογικό κρύςη των ερωτώμενων.
Παρατηρεύται ότι οι γυναύκεσ εμφανύζουν μικρό προβϊδιςμα ϋναντι των ανδρών ςτα δύο
υψηλότερα επύπεδα αξιολόγηςόσ τησ, «Αρκετϊ ςημαντικό» (36,3% και 34,3% αντύςτοιχα) και
«Πϊρα πολύ ςημαντικό» (36,3% και 29,6% αντύςτοιχα). Σα ποςοςτϊ των ανδρών εύναι
υψηλότερα ςτα χαμηλότερα επύπεδα αξιολόγηςησ.
Γρϊφημα 73-Υ. Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Γρϊφημα 73-Ε. Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε %
(Αξιολόγηςη)
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Οι απόφοιτεσ/τοι των περιςςότερων εκπαιδευτικών βαθμύδων αξιολογούν, ςτο μεγαλύτερο
ποςοςτό τουσ, τισ Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» δεξιότητα ςτην
εργαςύα με μεγαλύτερο ποςοςτό αυτό των αποφούτων ΙΕΚ: 43,2% και ακολουθούν οι
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απόφοιτεσ/τοι του Σεχ.Επ.Λ.: 37,8%, ΓΕ.Λ.: 35,2% και Δημοτικού: 33,3%, ενώ οι απόφοιτεσ/τοι
των ΑΕΙ-ΣΕΙ και του Σρ. Γυμναςύου την θεωρούν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ «Πϊρα πολύ
ςημαντικό» (43,9% και 38,1% αντύςτοιχα). Οι απόφοιτεσ/τοι των ΕΠΑ-ΟΑΕΔ ςημειώνουν το
μεγαλύτερο ποςοςτό (50%) τουσ ςτο χαρακτηριςμό τησ ωσ «Ελϊχιςτα» ςημαντικόσ.
Αυτοαξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ ϋδωςαν απϊντηςη (88,6%) ςτην ερώτηςη αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με το βαθμό
ςτον οπούο θεωρούν ότι διαθϋτουν Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ ωσ δεξιότητα ςτην
εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό δηλώνει «Αρκετϊ» (30,4%) και «Πολύ» 21,8% ενώ ϋνα 26,6%
θεωρεύ ότι τισ διαθϋτει ςε «Μϋτριο βαθμό».
Παρατηρεύται ότι ςτα δύο υψηλότερα επύπεδα αξιολόγηςησ οι ϊνδρεσ παρουςιϊζουν
υψηλότερο ποςοςτό ςε ςχϋςη με τισ γυναύκεσ, ενώ οι γυναύκεσ παρουςιϊζουν υψηλότερα
ποςοςτϊ ςτα χαμηλότερα επύπεδα αξιολόγηςησ.
Γρϊφημα 74-Υ. Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ, κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Οι απόφοιτεσ/τοι των ΙΕΚ ςημειώνουν το μεγαλύτερο ποςοςτό (41,9%) μεταξύ αυτών που
δηλώνουν ότι την διαθϋτουν «Αρκετϊ» και ακολουθούν οι απόφοιτεσ/τοι του Σεχ. Επ.Λ.: 33,8%,
ΑΕΙ/ΣΕΙ: 32,5% και ΓΕ.Λ: 28,8%. Οι απόφοιτεσ/τοι του Σρ. Γυμναςύου δηλώνουν ςτο μεγαλύτερο
ποςοςτό τουσ (27%) ότι την διαθϋτουν «Λύγο» ενώ οι απόφοιτεσ/τοι του Δημοτικού θεωρούν
ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ (33,3%) ότι δεν ϋχουν καθόλου αυτό τη δεξιότητα .
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Γρϊφημα 74-Ε. Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε %
(Αυτοαξιολόγηςη)
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Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ
Αξιολόγηςη
Σο μεγαλύτερο ποςοςτό των ερωτώμενων αξιολογεύ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» (26,9%) τισ
προχωρημϋνεσ δεξιότητεσ πληροφορικόσ για την εργαςύα και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 26,4% που
την θεωρεύ «Πϊρα πολύ ςημαντικό». Παρατηρεύται ότι τα δύο υψηλότερα επύπεδα αξιολόγηςησ
ςυγκεντρώνουν ςυνολικϊ μόνο ϋνα ποςοςτό 53,3% ενώ ϋνα ποςοςτό 24,2% την χαρακτηρύζει
«Μϋτρια ημαντικό».
Δεν παρατηρούνται ιδιαύτερεσ διαφορϋσ ωσ προσ τη ςτϊςη ανδρών και γυναικών απϋναντι
ςτο ερώτημα αυτό. Μια διαφορϊ που θα μπορούςε να επιςημανθεύ εύναι ότι ςτο ςύνολο των δύο
υψηλότερων βαθμύδων αξιολόγηςησ οι γυναύκεσ εμφανύζουν ϋνα προβϊδιςμα ςε ςχϋςη με τουσ
ϊνδρεσ (54,8% και 48,6% αντύςτοιχα).
Γρϊφημα 75-Υ. Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη)
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

24,0

25,7 27,6

Μϋτρια
ςημαντικό

Αρκετϊ
ςημαντικό

26,7

10,5

22,9

27,2

14,3 14,4
6,8

Καθόλου
ςημαντικό

Ελϊχιςτα
ςημαντικό

ΑΝΔΡΕ

ΓΤΝΑΙΚΕ

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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Πϊρα πολύ
ςημαντικό

Οι απόφοιτεσ/τοι των ΙΕΚ: 36,4%, Σεχ.Επ.Λ.: 35,4% και ΑΕΙ-ΣΕΙ: 29,3%

αξιολογούν, ςτο

μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ, τισ Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό»
δεξιότητα ςτην εργαςύα, ενώ ωσ «Πϊρα πολύ ςημαντικό» την θεωρούν, ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό
τουσ, οι απόφοιτεσ/τοι των ΓΕ.Λ.: 29,1% και του Σρ. Γυμναςύου: 30%. ημειώνεται ότι οι
απόφοιτεσ/τοι

του Δημοτικού θεωρούν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ (33,3%) ότι εύναι

«Μϋτρια ςημαντικό» ενώ οι απόφοιτεσ/τοι των ΕΠΑ-ΟΑΕΔ δηλώνουν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό
(50%) τουσ ότι εύναι «Ελϊχιςτα ςημαντικό».
Γρϊφημα 75-Ε. Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε %
(Αξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Αυτοαξιολόγηςη
ε αυτό το ερώτημα εύναι ενδιαφϋρον ότι αρκετϋσ και αρκετού από τισ ερωτώμενεσ/νουσ ςτην
αυτοαξιολόγηςό τουσ δηλώνουν ότι διαθϋτουν «προχωρημϋνεσ δεξιότητεσ πληροφορικόσ». το
ςύνολο των απαντόςεων οι ερωτώμενεσ/οι δηλώνουν ςε ποςοςτό 26,1% ότι διαθϋτουν ςε
«Μϋτριο βαθμό», «προχωρημϋνεσ δεξιότητεσ πληροφορικόσ», ενώ μικρότερο εύναι το ποςοςτό
αυτών που θεωρεύ ότι τισ ϋχει «Αρκετϊ» 23,3%. Μόνο το 15,5%, επύ του ςυνόλου, δηλώνει ότι τισ
ϋχει ςε «πολύ μεγϊλο βαθμό».
Ψσ προσ την κατϊ φύλο αξιολόγηςη, διαπιςτώνεται ότι οι γυναύκεσ δηλώνουν περιςςότερο
από τουσ ϊνδρεσ ότι διαθϋτουν «λύγο» τισ προχωρημϋνεσ δεξιότητεσ πληροφορικόσ (21% και
15% αντύςτοιχα), ενώ οι ϊνδρεσ περιςςότερο από τισ γυναύκεσ δηλώνουν ότι τισ ϋχουν «αρκετϊ»
(27% και 21% αντύςτοιχα).
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Γρϊφημα 76-Υ. Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ, κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Ϊνα μεγϊλο ποςοςτό (40%), των αποφούτων του Δημοτικού και των αποφούτων του ΓΕ.Λ.
(22,1%) δηλώνουν ότι δεν ϋχουν «καθόλου» προχωρημϋνεσ δεξιότητεσ πληροφορικόσ. Αντύθετα
οι απόφοιτεσ/τοι ΑΕΙ-ΣΕΙ, δηλώνουν ςε ποςοςτό 32% ότι τισ διαθϋτουν «αρκετϊ» και ςε 17%
«πϊρα πολύ», ενώ ςε παρόμοια αυτοαξιολόγηςη καταλόγουν και οι κϊτοχοι πτυχύου Σεχ. Επ.Λ.
με 29% «αρκετϊ» και 14% πϊρα πολύ. Ψςτόςο, τόςο οι απόφοιτεσ/οι Σεχ. Επ.Λ όςο και ΙΕΚ ςτο
μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ υποςτηρύζουν ότι τισ διαθϋτουν ςε «Μϋτριο βαθμό» 35,%, και 33,%
αντύςτοιχα. Σα ποςοςτϊ που καταγρϊφουν ςτην αυτοαξιολόγηςό τουσ οι απόφοιτεσ/τοι του
ΓΕ.Λ. ςε ςχϋςη με αυτό τη δεξιότητα εύναι τα περιςςότερο μοιραςμϋνα ανϊμεςα ςτισ διϊφορεσ
διαβαθμύςεισ που κυμαύνονται από το 22% για το «δεν την ϋχω καθόλου» ϋωσ 16% «την ϋχω ςε
πολύ μεγϊλο βαθμό».
Γρϊφημα 76-Ε. Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε %
(Αυτοαξιολόγηςη)
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Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ
Αξιολόγηςη
Από όςουσ απϊντηςαν ςτο ερώτημα (92,6%) για την ςημαντικότητα των Αριθμητικών
δεξιοτότων, ωσ δεξιότητασ ςτην εργαςύα, το μεγαλύτερο ποςοςτό ςε ςυνολικό επύπεδο την
αξιολογεύ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» (37,8%) και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό 25,2% που την θεωρεύ
«Μϋτρια ημαντικό». Και ςτα δύο ςυγκεκριμϋνα επύπεδα ϊνδρεσ και γυναύκεσ ςημειώνουν
κοντινϊ ποςοςτϊ. Μόνο ϋνα ποςοςτό 20,5% επύ του ςυνόλου την χαρακτηρύζει «Πϊρα πολύ
ςημαντικό» ςτο οπούο οι γυναύκεσ ςημειώνουν μικρό προβϊδιςμα ςε ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ
(22,2% και 18,3% αντύςτοιχα).
Γρϊφημα 77-Υ. Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ, κατϊ Υύλο, ςε % (Αξιολόγηςη)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Γρϊφημα 77-Ε. Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αξιολόγηςη)
Δημ.
Σρ. Γυμνϊςιο
Πϊρα Πολύ ημαντικό

ΕΠΑ-ΟΑΕΔ

Αρκετϊ ημαντικό

Σεχ.Επ.Λ.

Μϋτρια ημαντικό

ΓΕ.Λ.

Ελϊχιςτα ημαντικό

ΙΕΚ

Καθόλου ημαντικό

ΑΕΙ/ΣΕΙ
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Οι απόφοιτεσ/τοι των ΙΕΚ, Σεχ.Επ.Λ. και ΓΕ.Λ. αξιολογούν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ τισ
Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ ωσ «Αρκετϊ ςημαντικό» δεξιότητα ςτην εργαςύα, (50%, 43,2%, 37,9%
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αντύςτοιχα) ενώ ωσ «Μϋτρια ςημαντικό» την θεωρούν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ (35%) οι
απόφοιτεσ/τοι των ΑΕΙ-ΣΕΙ, του Σρ. Γυμναςύου και του Δημοτικού. Οι απόφοιτεσ/τοι των ΕΠΑΟΑΕΔ ςημειώνουν το μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ (50%) ςτο επύπεδο αξιολόγηςόσ τησ ωσ «Πϊρα
πολύ ςημαντικό».
Αυτοαξιολόγηςη
Από όςεσ/ουσ απϊντηςαν (87,1%) ςτην ερώτηςη αυτοαξιολόγηςησ ςχετικϊ με τον βαθμό ςτον
οπούο θεωρούν ότι διαθϋτουν τισ Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ ωσ δεξιότητα ςτην εργαςύα, ςτο
μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ (39,9%) δηλώνουν ότι τισ ϋχουν «Αρκετϊ» και ακολουθεύ ϋνα ποςοςτό
26,2% που θεωρεύ ότι τισ ϋχει ςε «Μϋτριο βαθμό». Μόνο το 17,8% δηλώνει ότι τισ ϋχει ςε «Πολύ
μεγϊλο βαθμό».
τα διϊφορα επύπεδα αυτοαξιολόγηςησ δεν εμφανύζονται ιδιαύτερεσ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτα
δύο φύλα. ημειώνεται, ωςτόςο ότι ςτο ςύνολο των δύο υψηλότερων βαθμύδων
αυτοαξιολόγηςησ οι ϊνδρεσ εμφανύζουν ϋνα μικρό προβϊδιςμα ςε ςχϋςη με τισ γυναύκεσ (61% και
56,5% αντύςτοιχα).
Γρϊφημα 78-Υ. Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ κατϊ Υύλο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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μϋτριο βαθμό

ΑΝΔΡΕ

Σην ϋχω
αρκετϊ

17,0
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ΓΤΝΑΙΚΕ

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Η κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο ανϊλυςη τησ αυτοαξιολόγηςησ των ερωτώμενων ωσ προσ τισ
αριθμητικϋσ δεξιότητεσ που διαθϋτουν δεύχνει ότι ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικϋσ βαθμύδεσ εκτόσ
αποφούτων ΕΠΑ-ΟΑΕΔ και Δημοτικού, κυριαρχεύ το διαθϋτουν «Αρκετϊ» με υψηλότερα
ποςοςτϊ των αποφούτων του Σεχ. Επ.Λ. 44 %, ΓΕ.Λ. 42%, ΙΕΚ 40,5% και ΑΕΙ/ΣΕΙ: 38,5%. Οι
απόφοιτεσ/τοι

του Δημοτικού πιςτεύουν ςτο μεγαλύτερο ποςοςτό τουσ (33,3%) ότι τισ
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διαθϋτουν «Λύγο» και οι απόφοιτεσ/τοι των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ δηλώνουν ςε ποςοςτό 66,7% ότι τισ
ϋχουν ςε «Πολύ μεγϊλο βαθμό».
Γρϊφημα 78-Ε. Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ, κατϊ Εκπαιδευτικό Επύπεδο, ςε % (Αυτοαξιολόγηςη)
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Σην ϋχω λύγο

ΓΕ.Λ.

Δεν την ϋχω καθόλου

ΙΕΚ
ΑΕΙ/ΣΕΙ
0,0

20,0

40,0

60,0

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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80,0

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7: Παρϊγοντεσ εύρεςησ εργαςύασ
Για τη διερεύνηςη του ερωτόματοσ «Παρακαλούμε αξιολογεύςτε με βϊςη την κλύμακα από 1 ϋωσ
5 τη ςημαςύα που ϋχουν για εςϊσ οι παρακϊτω παρϊγοντεσ προκειμϋνου να βρει κϊποιοσ/α
εργαςύα» διατυπώθηκαν (δεκαπϋντε) 15 παρϊγοντεσ/προτϊςεισ και ζητόθηκε από τουσ
ερωτώμενουσ να ςημειώςουν για κϊθε ϋναν πόςο ςημαντικό τον θεωρούν, ςύμφωνα με κλύμακα
τύπου Likert. Η κλύμακα περιελϊμβανε επιλογϋσ, από το «Kαθόλου ςημαντικό» ϋωσ το «Πϊρα
πολύ ςημαντικό», με ενδιϊμεςη επιλογό το «Μϋτρια ςημαντικό».
Σα ϊτομα που απϊντηςαν, ανϊ παρϊγοντα, κυμαύνονται από 366 μϋχρι 377 και 12 ϊτομα δεν
απϊντηςαν ςε κανϋναν από τουσ παρϊγοντεσ. την κατϊ φύλο ανϊλυςη δεν ελόφθηςαν υπ’ όψη
τα ϊτομα που δεν εύχαν δηλώςει φύλο. ήςον αφορϊ την ανϊλυςη κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο
υπενθυμύζεται ότι η εκπαιδευτικό ομϊδα των αποφούτων των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ εύναι εξαιρετικϊ
μικρό (μόνο 4 ϊτομα).
Γενικϊ, μεταξύ των παραγόντων που τϋθηκαν ςτο ερωτηματολόγιο και λαμβϊνοντασ υπ’ όψη
ςυνολικϊ το τι θεωρούν «Αρκετϊ ςημαντικό» και «Πϊρα πολύ ςημαντικό» για να βρει κϊποια/οσ
εργαςύα διαπιςτώνεται ότι οι ερωτώμενεσ/οι δύνουν το υψηλότερο ποςοςτό ςτισ Κοινωνικϋσ
επαφϋσ με 92,6%. Οι επόμενοι παρϊγοντεσ, που ακολουθούν ωςτόςο με αρκετό διαφορϊ από τον
πρώτο, εύναι οι Επαγγελματικϋσ γνώςεισ (84,4%) και η Επαγγελματικό Εμπειρύα (84%). Οι
ερωτώμενεσ/οι θεωρούν ότι την μικρότερη ςημαςύα, από όλουσ τουσ παρϊγοντεσ, για να βρει
κϊποιοσ/α εργαςύα ϋχουν ο Σόποσ διαμονόσ (59,8%) και το Υύλο (56,9%).
Γρϊφημα 79. ημαςύα παραγόντων, ςε % (υνολικϊ)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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68

59,8 56,9

Η ςειρϊ αξιολόγηςησ τησ ςημαςύασ των παραγόντων για την εύρεςη εργαςύασ, παρουςιϊζει
κϊποιεσ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτα δύο φύλα. Λαμβϊνοντασ και πϊλι υπ’ όψη το ςύνολο των δύο
υψηλότερων επιπϋδων αξιολόγηςησ («Αρκετϊ ςημαντικό» και «Πϊρα πολύ ςημαντικό»),
διαπιςτώνεται καταρχόν ότι οι γυναύκεσ αξιολογούν, όπωσ και οι ϊνδρεσ, ωσ πιο ςημαντικό
παρϊγοντα προκειμϋνου να βρει κϊποιοσ/α εργαςύα τισ Κοινωνικϋσ επαφϋσ (93,3% και 91,9%
αντύςτοιχα). την ςυνϋχεια όμωσ η βαρύτητα την οπούα αποδύδει κϊθε φύλο ςτουσ διϊφορουσ
παρϊγοντεσ διαφοροποιεύται.
Γρϊφημα 79-Γ. ημαςύα παραγόντων για τισ Γυναύκεσ, ςε %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Γρϊφημα 79-Α. ημαςύα παραγόντων για τουσ Ωνδρεσ, ςε %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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54,6 54,1 51,4

Πύνακασ 4: Πιο ςημαντικού παρϊγοντεσ για την εύρεςη εργαςύασ, ςε %
Ωνδρεσ
Γυναύκεσ
Οι Κοινωνικϋσ Επαφϋσ

91,9%

Οι Κοινωνικϋσ Επαφϋσ

93,3%

Οι επαγγελματικϋσ του γνώςεισ

84,5%

Η επαγγελματικό εμπειρύα τησ

85,9%

Οι ςυγγενεύσ και οι φύλοι

81,8%

Οι επαγγελματικϋσ του γνώςεισ

83,5%

Οι δεξιότητϋσ του

79,8%

Η ηλικύα τησ

83%

Η επαγγελματικό εμπειρύα του

78,7%

Η πληροφόρηςη που ϋχει

82,7%

Η ηλικύα του

78,2%

Οι ςυγγενεύσ και οι φύλοι

81,9%

Η ικανότητϊ του να
παρουςιϊζει τον εαυτό του

73,4%

Οι δεξιότητϋσ τησ

81,5%

Η κατϊςταςη ςτην αγορϊ
εργαςύασ
Σα διπλώματϊ του

71,6%

81%

Η ςυνεχόσ επαγγελματικό
εκπαύδευςη
Σο παρουςιαςτικό του

68,8%
66,1%

Η ικανότητϊ τησ να παρουςιϊζει
τον εαυτό τησ
Η ςυνεχόσ επαγγελματικό
εκπαύδευςη
Η κατϊςταςη ςτην αγορϊ
εργαςύασ
Σα διπλώματϊ τησ

Η πληροφόρηςη που ϋχει

60,6%

Σο παρουςιαςτικό τησ

76,5%

70,4%

80,6%
80,4%
78,7%

Η τύχη

54,6%

Η τύχη

73,3%

Σο φύλο του

54,1%

Ο τόποσ διαμονόσ τησ

62,8%

Ο τόποσ διαμονόσ του

51,4%

Σο φύλο τησ

58,1%

Γενικϊ, παρατηρεύται ότι οι γυναύκεσ αποδύδουν μεγαλύτερη ςημαςύα από τουσ ϊνδρεσ ςε
όλουσ τουσ παρϊγοντεσ που προτϊθηκαν με το ερωτηματολόγιο, εκτόσ από τον παρϊγοντα
Επαγγελματικϋσ γνώςεισ όπου οι ϊνδρεσ δύνουν λύγο μεγαλύτερη βαρύτητα ςε ςχϋςη με τισ
γυναύκεσ (84,5% και 83,5% αντύςτοιχα). Η βαρύτητα που δύνουν οι γυναύκεσ ςε ςχϋςη με τουσ
ϊνδρεσ ςε κϊποιουσ παρϊγοντεσ ξεπερνϊ το 10%, ςυγκεκριμϋνα ςτην Πληροφόρηςη που ϋχει
(82,7% και 60,6% αντύςτοιχα), ςτην Σύχη (73,3% και 54,6% αντύςτοιχα), ςτη υνεχό
Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη (80,6% και 68,8% αντύςτοιχα) ςτον Σόπο
διαμονόσ του (95,2% και 88,5% αντύςτοιχα) και ςτο Παρουςιαςτικό του (76,5% και 66,1%
αντύςτοιχα). Οι διαφορϋσ ανϊμεςα ςε γυναύκεσ και ϊνδρεσ, ςτουσ τϋςςερεισ από τουσ πϋντε
αυτούσ παρϊγοντεσ, εντοπύζονται τόςο ςτο επύπεδο αξιολόγηςησ τουσ ωσ «Πϊρα πολύ»
ςημαντικού όςο και ςτο επύπεδο αξιολόγηςόσ τουσ ωσ «Αρκετϊ» ςημαντικού. την περύπτωςη του
παρϊγοντα το Παρουςιαςτικό η διαφορϊ εμφανύζεται κυρύωσ ςτο επύπεδο «Πϊρα πολύ»
ςημαντικόσ.
Οι γυναύκεσ αποδύδουν μεγαλύτερη ςημαςύα από τουσ ϊνδρεσ, ςε ποςοςτϊ που κυμαύνονται
μεταξύ 7,2% και 8,8%, ςτισ περιπτώςεισ των παραγόντων η Κατϊςταςη ςτην Αγορϊ Εργαςύασ
(80,4% και 71,6% αντύςτοιχα), τα Διπλώματα (78,7% και 70,4% αντύςτοιχα), η Ικανότητα να
παρουςιϊζει τον εαυτό τησ/του (81% και 73,4% αντύςτοιχα) και η Επαγγελματικό εμπειρύα
(85,9% και 78,7% αντύςτοιχα).
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ημειώνεται ότι οι γυναύκεσ αξιολογούν τον παρϊγοντα Υύλο, ωσ αυτόν που ϋχει

τη

μικρότερη ςημαςύα για την εύρεςη εργαςύασ με ποςοςτό (58,1%), παρ’ όλο που, όπωσ προκύπτει
από τα αποτελϋςματα τησ παρούςασ ϋρευνασ, ο αριθμόσ των γυναικών που παραμϋνουν ϊνεργεσ,
κατϊ την διενϋργειϊ τησ εύναι ςημαντικϊ μεγαλύτεροσ από των ανδρών.
Γρϊφημα 80. Παρϊγοντασ : Η πληροφόρηςη που ϋχει, κατϊ Υύλο, ςε %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Γρϊφημα 81. Παρϊγοντασ: Η Σύχη, κατϊ Υύλο, ςε %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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Γρϊφημα 82. Παρϊγοντασ: Η υνεχόσ Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη, κατϊ Υύλο,
ςε %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Γρϊφημα 83. Παρϊγοντασ: Ο τόποσ διαμονόσ του/τησ, κατϊ Υύλο, ςε %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Για τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ των ΑΕΙ/ΣΕΙ την μεγαλύτερη βαρύτητα για να βρει κϊποιοσ
εργαςύα ϋχουν οι Κοινωνικϋσ Επαφϋσ (97,5%) και ακολουθούν η Ικανότητα του να
παρουςιϊζει τον εαυτό του (92,7%), ενώ δύνουν την μικρότερη βαρύτητα ςτο Υύλο (39%) και
αμϋςωσ μετϊ ςτον Σόπο διαμονόσ (50%). Για τισ/τουσ κατόχουσ πτυχύου ΙΕΚ τη μεγαλύτερη
ςημαςύα, όπωσ και για τισ/τουσ πτυχιούχεσ/ουσ των ΑΕΙ/ΣΕΙ, ϋχουν οι Κοινωνικϋσ Επαφϋσ
(93,2%) και ακολουθούν οι Δεξιότητεσ και οι Επαγγελματικϋσ Γνώςεισ με το ύδιο ποςοςτό
(86,4%). Ση μικρότερη βαρύτητα δύνουν ςτον Σόπο διαμονόσ (50%) και ςτο Υύλο (52,3%). Οι
απόφοιτεσ/τοι του ΓΕ.Λ. θεωρούν επύςησ ότι τη μεγαλύτερη ςημαςύα ϋχουν οι Κοινωνικϋσ
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Επαφϋσ (92,4%) και ακολουθούν οι υγγενεύσ και οι Υύλοι (85,2%). Ση μικρότερη ςημαςύα
δύνουν ςτο Υύλο (57,9%) και αμϋςωσ μετϊ ςτον Σόπο διαμονόσ (63,3%).
Οι απόφοιτεσ/τοι του Σεχ.Επ.Λ. ξεχωρύζουν ωσ πιο ςημαντικϋσ τισ Επαγγελματικϋσ Γνώςεισ
(90,2%) και ακολουθούν οι Κοινωνικϋσ Επαφϋσ (89,3%). Ση μικρότερη ςημαςύα δύνουν ςτο
Υύλο (59,8%) και

ςτον

Σόπο διαμονόσ (63%). Οι απόφοιτεσ/τοι

των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ

αποδύδουν, ςε ποςοςτό 100%, μεγϊλη ςημαςύα ςε περιςςότερουσ από ϋναν παρϊγοντεσ, ςτισ
Δεξιότητεσ, ςτισ Επαγγελματικϋσ Γνώςεισ, ςτην Ικανότητα του να παρουςιϊζει τον εαυτό
του, ςτην Κατϊςταςη ςτην Αγορϊ Εργαςύασ, ςτην Επαγγελματικό εμπειρύα, ςτην Ηλικύα.
Εύναι ενδιαφϋρον ότι για την ςυγκεκριμϋνη εκπαιδευτικό ομϊδα δεν ϋχουν τόςο μεγϊλη ςημαςύα,
όςο για τισ ϊλλεσ, οι κοινωνικϋσ γνωριμύεσ.
Οι απόφοιτεσ/τοι του Σρ. Γυμναςύου, θεωρούν και μϊλιςτα ςε ποςοςτό μεγαλύτερο από ότι
οι ϊλλεσ ομϊδεσ που δύνουν την ύδια προτεραιότητα, ότι την μεγαλύτερη ςημαςύα ϋχουν οι
Κοινωνικϋσ Επαφϋσ (97,7%) και ακολουθεύ η Επαγγελματικό Εμπειρύα (85,4%). Σην
μικρότερη ςημαςύα δύνουν ςτον Σόπο διαμονόσ (58,5%) και αμϋςωσ επόμενα, με το ύδιο
ποςοςτό, την Σύχη και το Υύλο (65,9%).
Για τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ του Δημοτικού το πιο ςημαντικό, όπωσ και για τισ περιςςότερεσ
εκπαιδευτικϋσ ομϊδεσ, εύναι οι Κοινωνικϋσ Επαφϋσ (86,7%) με επόμενο το υγγενεύσ και
Υύλοι(85,7%). Ση μικρότερη ςημαςύα αποδύδουν ςε αρκετούσ παρϊγοντεσ, με το ύδιο ποςοςτό,
ςυγκεκριμϋνα ςτα Διπλώματϊ του, την υνεχό Επαγγελματικό Εκπαύδευςη, το Υύλο του, το
Παρουςιαςτικό του και τον Σόπο Διαμονόσ του.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8: ημαντικού παρϊγοντεσ για την
παρούςα ό μελλοντικό εργαςύα
Για τη διερεύνηςη του ερωτόματοσ «Παρακαλούμε αξιολογεύςτε με βϊςη την κλύμακα από 1 ϋωσ
5 τη ςημαςύα που ϋχουν οι παρακϊτω παρϊγοντεσ για την παρούςα ό μελλοντικό εργαςύα ςασ»
διατυπώθηκαν (ϋντεκα) 11 παρϊγοντεσ/προτϊςεισ και ζητόθηκε από τισ/τουσ ερωτώμενεσ/νουσ
να ςημειώςουν για κϊθε ϋναν πόςο ςημαντικό τον θεωρούν, ςύμφωνα με κλύμακα τύπου Likert.
Η κλύμακα περιελϊμβανε επιλογϋσ, από το «Kαθόλου ςημαντικό» ϋωσ το «Πϊρα πολύ ςημαντικό»,
με ενδιϊμεςη επιλογό το «Μϋτρια ςημαντικό».
Σα ϊτομα που απϊντηςαν, ανϊ παρϊγοντα, κυμαύνονται από 365 μϋχρι 378 και 13 ϊτομα δεν
απϊντηςαν ςε κανϋναν από τουσ παρϊγοντεσ. την κατϊ φύλο ανϊλυςη δεν ελόφθηςαν υπ’ όψη
τα ϊτομα που δεν εύχαν δηλώςει φύλο. ήςον αφορϊ την ανϊλυςη κατϊ εκπαιδευτικό επύπεδο
υπενθυμύζεται ότι η εκπαιδευτικό ομϊδα των αποφούτων των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ εύναι πολύ μικρό
(μόνο 4 ϊτομα).
Γενικϊ μεταξύ των παραγόντων που τϋθηκαν με το ερωτηματολόγιο, οι ερωτώμενεσ/οι δύνουν
τη μεγαλύτερη ςημαςύα για την παρούςα ό μελλοντικό εργαςύα τουσ ςε τϋςςερεισ παρϊγοντεσ.
Λαμβϊνοντασ υπ’ όψη την αξιολόγηςη αθροιςτικϊ για τα επύπεδα Αρκετϊ ςημαντικό και Πϊρα
πολύ ςημαντικό διαπιςτώνεται ότι αξιολογούν ωσ ςημαντικότερη, με μικρό προβϊδιςμα, την
Εργαςιακό αςφϊλεια με ποςοςτό 93% και ακολουθούν ο Καλόσ μιςθόσ με 92%, οι Καλϋσ
ςχϋςεισ με τουσ ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ με 91% και οι Καλϋσ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ με
90%.
Ση μικρότερη ςημαςύα για την παρούςα ό την μελλοντικό εργαςύα τουσ, οι ερωτώμενεσ/οι
την δύνουν ςτην Δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό με ποςοςτό 27,4%, την οπούα ςτην
πλειοψηφύα τουσ (51,8%) θεωρούν ότι ωσ Καθόλου ςημαντικό (30,4%) και Ελϊχιςτα ςημαντικό
(21,4%).
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Γρϊφημα 84. ημαςύα των παραγόντων, ςε % (υνολικϊ)
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Λαμβϊνοντασ και πϊλι υπ’ όψη το ςύνολο των δύο υψηλότερων επιπϋδων αξιολόγηςησ
(Αρκετϊ ςημαντικό και Πϊρα πολύ ςημαντικό), βλϋπουμε ότι η ςειρϊ αξιολόγηςησ τησ ςημαςύασ
των παραγόντων για την παρούςα ό μελλοντικό εργαςύα, ανϊμεςα ςτα δύο φύλα, παρουςιϊζει
κϊποιεσ διαφορϋσ. Οι γυναύκεσ αξιολογούν ωσ πιο ςημαντικό παρϊγοντα για την παρούςα ό
μελλοντικό εργαςύα τουσ τον Καλό μιςθό με ποςοςτό (95,2%) και αμϋςωσ μετϊ, με μικρό
διαφορϊ,

την

Εργαςιακό

Αςφϊλεια

με

94%,

τισ

Καλϋσ

ςχϋςεισ

ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ, 91,5% και τισ Καλϋσ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ, 89,6%.
Γρϊφημα 84-Γ. ημαςύα των παραγόντων, για τισ Γυναύκεσ, ςε %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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με

τουσ

Από την ϊλλη, οι ϊνδρεσ αξιολογούν ωσ πιο ςημαντικό παρϊγοντα για

την παρούςα ό

μελλοντικό εργαςύα τουσ τισ Καλϋσ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ με ποςοςτό (91.7%) και

ςτη

ςυνϋχεια με μικρό διαφορϊ, την Εργαςιακό Αςφϊλεια: 90,9%, τισ Καλϋσ ςχϋςεισ με τουσ
ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ: 89,9% και τον Καλό μιςθό: 88,5%.
Γρϊφημα 84-Α. ημαςύα των παραγόντων για τουσ Ωνδρεσ, ςε %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Πύνακασ 5: Πιο ςημαντικού παρϊγοντεσ για την εργαςύα, ςε %
Γυναύκεσ

Ωνδρεσ

Καλόσ Μιςθόσ

95,2%

Καλϋσ Εργαςιακϋσ υνθόκεσ

91,7%

Εργαςιακό Αςφϊλεια

94%

Εργαςιακό Αςφϊλεια

90,9%

Καλϋσ χϋςεισ με τουσ
ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ

91,5%

Καλϋσ χϋςεισ με τουσ
ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ

89,9%

Καλϋσ Εργαςιακϋσ υνθόκεσ

89,6%

Καλόσ Μιςθόσ

88,5%

Ευϋλικτο Ψρϊριο Εργαςύασ

85,1%

Επαγγελματικό Εξϋλιξη

78,2%

Βελτύωςη των Δεξιοτότων μου

83,1%

ύγχρονα Εργαλεύα Εργαςύασ

76,4%

υνεχιζόμενη Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςη

81%

Ευϋλικτο Ψρϊριο Εργαςύασ

75%

ύγχρονα Εργαλεύα Εργαςύασ

78,2%

Επαγγελματικό Αναγνώριςη

74,3%

Επαγγελματικό Αναγνώριςη

78,1%

Βελτύωςη των Δεξιοτότων μου

73,4%

Επαγγελματικό Εξϋλιξη

76%

67%

Δυνατότητα Εργαςύασ ςτο
Εξωτερικό

25,4%

υνεχιζόμενη Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςη
Δυνατότητα Εργαςύασ ςτο
Εξωτερικό

Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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30,3%

Ψσ προσ την κατϊ φύλο ανϊλυςη παρατηρεύται ότι οι γυναύκεσ αποδύδουν μεγαλύτερη
ςημαςύα από τουσ ϊνδρεσ ςτουσ περιςςότερουσ από τουσ παρϊγοντεσ που προτϊθηκαν με το
ερωτηματολόγιο. Οι γυναύκεσ

προκρύνουν περιςςότερο από τουσ ϊνδρεσ τη υνεχιζόμενη

Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη (81% και 67% αντύςτοιχα), το Ευϋλικτο Ψρϊριο Εργαςύασ
(85,1% και 75% αντύςτοιχα), τη Βελτύωςη των Δεξιοτότων μου (83,1% και 73,4% αντύςτοιχα)
και τον Καλό Μιςθό (95,2% και 88,5% αντύςτοιχα).
Η μεγαλύτερη ςημαςύα που δύνουν οι γυναύκεσ, ςε ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ ςτουσ παρϊγοντεσ
υνεχιζόμενη Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη και Ευϋλικτο Ψρϊριο Εργαςύασ αποτυπώνεται
ςτην αξιολόγηςό τουσ ωσ «Αρκετϊ» ςημαντικών, ενώ ςτο επύπεδο του «Πϊρα πολύ» ςημαντικών
και τα δύο φύλα δύνουν την ύδια ςχεδόν βαρύτητα.
Γρϊφημα 85. Παρϊγοντασ: υνεχιζόμενη εκπαύδευςη και κατϊρτιςη, κατϊ Υύλο, ςε %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Γρϊφημα 86. . Παρϊγοντασ: Ευϋλικτο Ψρϊριο Εργαςύασ, κατϊ Υύλο, ςε %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018
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Πϊρα πολύ
ςημαντικό

τον παρϊγοντα Βελτύωςη των Δεξιοτότων μου οι γυναύκεσ ςημειώνουν την διαφορϊ ςε
ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ κυρύωσ ςτο επύπεδο του «Αρκετϊ» ςημαντικόσ και δευτερευόντωσ ςτο
επύπεδο του «Πϊρα πολύ» ςημαντικόσ.
Γρϊφημα 87. . Παρϊγοντασ: Βελτύωςη των δεξιοτότων μου, κατϊ Υύλο, ςε %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Ενώ ςτον παρϊγοντα Καλόσ μιςθόσ η βαρύτητα που του αποδύδουν οι γυναύκεσ, ςε ςχϋςη με
τουσ ϊνδρεσ, αποτυπώνεται κυρύωσ ςτο επύπεδο του «Πϊρα πολύ» ςημαντικόσ.
Γρϊφημα 88. . Παρϊγοντασ: Καλόσ μιςθόσ, κατϊ Υύλο, ςε %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

ήςον αφορϊ τον παρϊγοντα Δυνατότητα Εργαςύασ ςτο Εξωτερικό, οι ϊνδρεσ θεωρούν ςε
λύγο μεγαλύτερο βαθμό από τισ γυναύκεσ ότι εύναι «Πϊρα πολύ» ςημαντικόσ (12,8 και 9,4%
αντύςτοιχα) και «Αρκετϊ» ςημαντικόσ (17,4% και 16% αντύςτοιχα).

-156-

Γρϊφημα 89. . Παρϊγοντασ: Δυνατότητα Εργαςύασ ςτο Εξωτερικό, κατϊ Υύλο, ςε %
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Πηγό: ΕΙΕΑΔ, 2018

Για τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ των ΑΕΙ/ΣΕΙ τη μεγαλύτερη βαρύτητα για την παρούςα ό
μελλοντικό εργαςύα ϋχουν εξύςου ο Καλόσ Μιςθόσ και οι Καλϋσ Εργαςιακϋσ υνθόκεσ (με
95,1% και για τουσ δύο παρϊγοντεσ) και ακολουθούν με ελϊχιςτη διαφορϊ οι Καλϋσ χϋςεισ με
τουσ ςυναδϋλφουσ (95%). Παρατηρεύται ότι δύνουν ϋμφαςη εκτόσ από τον καλό μιςθό και ςτην
ποιότητα του εργαςιακού περιβϊλλοντοσ.
Για τισ/τουσ απόφοιτεσ/ουσ των ΙΕΚ και του Σεχ. Επ. Λ. τη μεγαλύτερη ςημαςύα ϋχει ο Καλόσ
Μιςθόσ (95,3% και 93,1% αντύςτοιχα) με επόμενο την Εργαςιακό Αςφϊλεια (93% και 91,7%
αντύςτοιχα).
Για τισ απόφοιτεσ/τουσ του ΓΕ.Λ. τη μεγαλύτερη ςημαςύα ϋχουν η Εργαςιακό Αςφϊλεια και
οι Καλϋσ χϋςεισ με τουσ ςυναδϋλφουσ με 93% και για τουσ δύο παρϊγοντεσ. ήςον αφορϊ
τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ του Σρ. Γυμναςύου

η Εργαςιακό Αςφϊλεια παραμϋνει ο

ςημαντικότεροσ παρϊγοντασ με 98% αντύςτοιχα και ακολουθεύ ο Καλόσ Μιςθόσ με 96%).
Για τισ απόφοιτεσ/τουσ του Δημοτικού το πιο ςημαντικό εύναι οι Καλϋσ χϋςεισ με τουσ
ςυναδϋλφουσ (86.7%) και επόμενο η Εργαςιακό Αςφϊλεια (80%). Οι απόφοιτεσ/τοι των
ΕΠΑ – ΟΑΕΔ αποδύδουν ςε ποςοςτό 100% μεγϊλη ςημαςύα ςε περιςςότερουσ από ϋναν
παρϊγοντεσ.
ε όλεσ τισ εκπαιδευτικϋσ κατηγορύεσ τη μικρότερη ςημαςύα για την παρούςα ό μελλοντικό
εργαςύα ϋχει η Δυνατότητα Εργαςύασ ςτο εξωτερικό, με μικρότερο όλων το ποςοςτό του
Δημοτικού (14,3%) και των ΙΕΚ (18,6%).
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ήςον αφορϊ τουσ υπόλοιπουσ παρϊγοντεσ, την μεγαλύτερη ςημαςύα, μεταξύ των αποφούτων
όλων των εκπαιδευτικών βαθμύδων, αποδύδουν :
ςτο Ευϋλικτο Ψρϊριο Εργαςύασ, οι απόφοιτεσ/τοι ΙΕΚ με ποςοςτό 90,7% και επόμενοι οι
απόφοιτεσ/τοι του Σρ. Γυμναςύου (86,4%),
ςτην Επαγγελματικό Εξϋλιξη, εκτόσ από τουσ αποφούτουσ των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ(100%), οι
απόφοιτεσ/τοι του Σεχ. Επ. Λ. (85,7%),
ςτην Βελτύωςη των δεξιοτότων μου, εκτόσ από τουσ αποφούτουσ των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ (100%),
οι απόφοιτεσ/τοι ΑΕΙ/ΣΕΙ (90,2%),
ςτην Επαγγελματικό Αναγνώριςη, εκτόσ από τουσ αποφούτουσ των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ(100%), οι
απόφοιτεσ/τοι του Σρ. Γυμναςύου (81,8%),
ςτην υνεχιζόμενη Εκπαύδευςη, εκτόσ από τουσ αποφούτουσ των ΕΠΑ – ΟΑΕΔ (100%), οι
απόφοιτεσ/τοι ΑΕΙ/ΣΕΙ (85,4%),
ςτα ύγχρονα Εργαλεύα Εργαςύασ, οι απόφοιτεσ/τοι των ΑΕΙ/ΣΕΙ (85,4%) και επόμενοι οι
απόφοιτεσ/τοι των ΙΕΚ (81,4%),
ςτην Δυνατότητα Εργαςύασ ςτο Εξωτερικό, οι απόφοιτεσ/τοι του Σεχ.Επ.Λ. και του Σρ.
Γυμναςύου με ποςοςτό 35,7%, και οι δύο ομϊδεσ, και επόμενοι οι απόφοιτεσ/τοι
ΓΕ.Λ.(25.5%).
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του

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Η οικονομικό παγκοςμιοπούηςη και η επιτϊχυνςη των τεχνολογικών εξελύξεων θϋτουν το
ανθρώπινο κεφϊλαιο ςτο επύκεντρο των προςπαθειών για (δύκαιη) ανϊπτυξη, απαςχόληςη και
ανταγωνιςτικότητα. Οι ευρωπαώκϋσ και εθνικϋσ πολιτικϋσ και χρηματοδοτόςεισ επενδύουν με
αυξανόμενουσ ρυθμούσ ςτο ανθρώπινο δυναμικό προκειμϋνου να διαμορφώςουν ανταγωνιςτικό
πλεονϋκτημα ςε ςχϋςη με ϊλλεσ οικονομύεσ και κοινωνύεσ. Μϋροσ των επενδύςεων αυτών
αποτελεύ η επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη, η οπούα προωθεύται ωσ βαςικό εργαλεύο
ςτη διαμόρφωςη γνώςεων, ταλϋντων, εμπειριών και δεξιοτότων ενόσ ατόμου, προκειμϋνου να
ανταποκριθεύ ςε εργαςύεσ μεγαλύτερησ ϋνταςησ γνώςησ και δεξιοτότων.
το πλαύςιο αυτό το Ευρωπαώκό Σαμεύο Προςαρμογόσ ςτην Παγκοςμιοπούηςη (ΕΣΠ), εύναι μια
ιδιαύτερη περύπτωςη, αφού επενδύει ςτην επανεκπαύδευςη, επανϋνταξη, «ςτρατηγικών
αναζότηςησ εξόδου από την ανεργύα», 85 ενόσ ανθρώπινου δυναμικού το οπούο βρϋθηκε,
βύαια,86λόγω απόλυςησ, εκτόσ αγορϊσ εργαςύασ. Η μελϋτη που παρουςιϊςθηκε ςτισ προηγούμενεσ
ςελύδεσ, αφορϊ μια τϋτοια κατηγορύα πρώην εργαζομϋνων- ςε φϊςη εργαςιακόσ μετϊβαςησ -για
τισ/τουσ οπούεσ/ουσ το ΕΣΠ χρηματοδότηςε δρϊςεισ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ με ςτόχο την
εργαςιακό επανϋνταξό τουσ.
τη μελϋτη ϋγινε προςπϊθεια να αποτυπωθούν ποικύλα χαρακτηριςτικϊ και αντιλόψεισ των
ατόμων που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα και να εξεταςτεύ, τόςο η εμπειρύα τουσ από τη ςυμμετοχό
ςτο πρόγραμμα κατϊρτιςησ του ΕΣΠ, όςο και οι γενικότερεσ αντιλόψεισ τουσ για την
επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη (ΕΕΚ). Η ςυνδυαςτικό αυτό προςϋγγιςη ανϋδειξε τουσ
πολλαπλούσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν αφενόσ, τισ απόψεισ που διαμορφώνονται για την ΕΕΚ
αφετϋρου την αποτελεςματικότητα τησ.
Ανακεφαλαιώνοντασ, κϊποια βαςικϊ ςυμπερϊςματα που προκύπτουν από την ανϊλυςη που
προηγόθηκε εύναι.


Σα ϊτομα που επλόγηςαν από τισ μαζικϋσ απολύςεισ του .Μ Λϊριςα εύναι ςτην πλειοψηφύα
γυναύκεσ, με χαμηλϊ-μεςαύα προςόντα, (απόφοιτεσ/οι Γενικού Λυκεύου, Σεχνικού Λυκεύου,
ΙΕΚ και Σριτϊξιου Γυμνϊςιου), μϋςησ ηλικύασ (35-45 ετών), με πολλϊ χρόνια εργαςύασ ςτην
επιχεύρηςη (11-20 χρόνια) και χωρύσ ιδιαύτερη εξειδύκευςη.

85
86

Ν. Παναγιωτόπουλοσ, 2013, ςελ.37
ο.π.
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Οι παρϊγοντεσ αυτού ςε ςυνδυαςμό με την πληττόμενη από την κρύςη τοπικό οικονομύα
ςυντελούν ςτη δυςκολύα εύρεςησ νϋασ εργαςύασ. Δυςκολύα, όμωσ που εύναι ακόμα πιο μεγϊλη
για τισ γυναύκεσ. ήπωσ διαπιςτώθηκε, ϋνα μικρό ποςοςτό γυναικών πρώην εργαζόμενων ςτο
.Μ εργαζόταν εκ νϋου,87 ςε αντύθεςη με τουσ ϊνδρεσ ςυναδϋλφουσ τουσ.88Ψςτόςο, η ϋρευνα
ϋδειξε ότι οι γυναύκεσ απολυμϋνεσ, δεν αντιλαμβϊνονται το φύλο τουσ ωσ ϋνα αρνητικό ό
θετικό (ανϊλογα) παρϊγοντα προκειμϋνου να βρει κϊποιοσ/α εργαςύα. Σον αξιολογούν, με
βϊςη τα ςτοιχεύα τησ ϋρευνασ, ωσ τον τελευταύο ςημαντικό παρϊγοντα για εύρεςη εργαςύασ,
ςε ϋνα ςύνολο 15 παραγόντων που τουσ προτϊθηκαν.89



Ϊνα ϊλλο ςτοιχεύο που καταγρϊφηκε από τη μελϋτη εύναι ότι η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των
πρώην εργαζόμενων ςτο .Μ Λϊριςα εύχε ενταχθεύ ςτην πρώτη του εργαςύα μϋςα ςτον
πρώτο χρόνο από την ολοκλόρωςη του ανώτερου επιπϋδου ςπουδών του. Σο υψηλότερο
ποςοςτό από αυτϋσ και αυτούσ, εύναι ϊνδρεσ, απόφοιτεσ/τοι

Σεχνικόσ δευτεροβϊθμιασ

εκπαύδευςησ. Οι γυναύκεσ και οι απόφοιτεσ/τοι ΑΕΙ/ΣΕΙ, ειςόλθαν λύγο αργότερα. Η εργαςύα
αυτό δεν εύχε ςχϋςη με το αντικεύμενο ςπουδών τουσ, τόςο για τισ/τουσ απόφοιτεσ/του του
τεχνικού όςο και του γενικού λυκεύου. Αντύθετα, οι κϊτοχοι πτυχύου ΑΕΙ/ΣΕΙ δόλωςαν ςε
υψηλότερα ποςοςτϊ, ςυνϊφεια πτυχύου και εργαςύασ.


Ϊνα εύρημα, ενδιαφϋρον για περαιτϋρω μελϋτη, εύναι ότι η πλειοψηφύα των ωφελούμενων
του προγρϊμματοσ βρόκε τόςο την αρχικό απαςχόληςη ςτο .Μ. Λϊριςα όςο και τη
μετϋπειτα, μετϊ την απόλυςη, μϋςω του ϊτυπου ςυγγενικού και φιλικού δικτύου του. Η
ςυμβολό δημόςιων υπηρεςιών εύρεςησ εργαςύασ ό ϊλλων προγραμμϊτων κατϊρτιςησ, εύναι
εξαιρετικϊ περιοριςμϋνη. Εξϊλλου, ο παρϊγοντασ «κοινωνικϋσ επαφϋσ», αξιολογεύται από
τισ/τουσ ωφελούμενεσ/νουσ του ΕΣΠ, ωσ ο πιο ςημαντικόσ παρϊγοντασ για να βρει
κϊποια/οσ ςόμερα εργαςύα.



Σο επύδομα ανεργύασ και η/ο ςύζυγοσ αποτελούν τισ βαςικϋσ πηγϋσ οικονομικόσ υποςτόριξησ
μετϊ την απόλυςη. Σο πόςο ςημαντικό κρύνεται η κϊθε μια από αυτϋσ τισ δύο πηγϋσ ςτον
προώπολογιςμό του νοικοκυριού, εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμό από το φύλο. Οι γυναύκεσ ςε
υψηλϊ ποςοςτϊ πϊνω από 60% δηλώνουν τον «ϊνδρα» τουσ ωσ πηγό ειςοδόματοσ, (ύςωσ

άςωσ και εδώ να ιςχύει ότι ςε τϋτοιεσ καταςτϊςεισ (απολύςεων) «ο ϊνδρασ βρύςκεται αντιμϋτωποσ με τον
ςτερεοτυπικό ρόλο του φύλου του (για εύρεςη εργαςύασ), η γυναύκα με την πύεςη του περιβϊλλοντοσ να επανϋλθει ςτο
ςπύτι». (Αλεξ. Κορωναύου-Αλεξ. ακελλαρύου, 2017)
88 Ϊνασ επιπρόςθετοσ λόγοσ εύναι ότι οι γυναύκεσ εργαζόμενεσ ςε αντύθεςη με τουσ ϊνδρεσ δεν εύχαν κϊποια ιδιαύτερη
εξειδύκευςη ςτα .Μ, π.χ. εργαςύα ςτο κρεοπωλεύο, ςτα τυριϊ-αλλαντικϊ κλπ, εξειδύκευςη που όταν ςημαντικό για
εξεύρεςη τησ νϋασ εργαςύασ ςτουσ ϊνδρεσ.
89 Ο παρϊγοντασ φύλο βρύςκεται πιο κϊτω ακόμα και από τον παρϊγοντα «τύχη» ό το «παρουςιαςτικό» !
87
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γιατύ εύναι και ςε πολύ μεγαλύτερο ποςοςτό από τουσ ϊνδρεσ ακόμα ϊνεργεσ). Οι ϊνδρεσ, από
την ϊλλη, δόλωςαν ωσ πηγϋσ, το επύδομα ανεργύασ και τισ αποταμιεύςεισ τουσ.


Κατϊ την περύοδο τησ ανεργύασ ϋνα ςημαντικό ποςοςτό ανδρών και γυναικών απευθύνθηκε
ςτον ΟΑΕΔ αρχικϊ και ςε υπηρεςύεσ του Δόμου ωσ δεύτερη επιλογό για εύρεςη εργαςύασ.
ήμωσ, όπωσ διαπιςτώθηκε, οι περιςςότερεσ/οι που βρόκαν τελικϊ εργαςύα πριν την ϋναρξη
του προγρϊμματοσ του ΕΣΠ, το οφεύλουν ςτο δύκτυο των φύλων και ςυναδϋλφων τουσ. Αξύζει
να ςημειωθεύ εδώ ότι τα υψηλότερα ποςοςτϊ απορρόφηςησ ςε νϋεσ εργαςύεσ εμφανύζουν οι
απόφοιτεσ/οι Σεχνικού Λυκεύου και ΑΕΙ/ΣΕΙ. Μϊλιςτα, ςύμφωνα με τα ςτοιχεύα που
ςυγκεντρώθηκαν οι προςλόψεισ ϋγιναν με ςυμβϊςεισ αορύςτου χρόνου, με μεγαλύτερο
ποςοςτό τϋτοιων ςυμβϊςεων να καταγρϊφεται για απόφοιτεσ/τουσ ΙΕΚ και με μικρότερο για
το επύπεδο εκπαύδευςησ Δημοτικού.



Η γεωγραφικό κινητικότητα/μετανϊςτευςη εύτε εντόσ Ελλϊδασ, εύτε εκτόσ δεν εντϊςςεται
ςτα ςχϋδια των περιςςότερων ωφελούμενων. Οι πιο ϋνθερμοι ςε αυτό την ιδϋα εύναι οι
ϊνδρεσ, οι νϋοι ςε ηλικύα και οι ποιο μορφωμϋνοι. Από όςεσ και όςουσ απαντούν θετικϊ ςτη
γεωγραφικό κινητικότητα, το μεγαλύτερο ποςοςτό επιλϋγει Ελλϊδα. Κϊτι λιγότερο από το
1/3 δηλώνει ϊλλη ευρωπαώκό χώρα και ϋνα ελϊχιςτο ποςοςτό, χώρα ϊλλησ ηπεύρου.

Β. Ενδιαφϋρον και αντιλόψεισ για την επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη


Η μελϋτη ϋδειξε ότι οι ωφελούμενεσ/οι ϋχουν ενδιαφϋρον για προγρϊμματα κατϊρτιςησ και
τα αναζητούν. Μεγαλύτερο ενδιαφϋρον δεύχνουν οι γυναύκεσ, (ςε πολύ μεγαλύτερο ποςοςτό
από τουσ ϊνδρεσ), καθώσ επύςησ και τα ςχετικϊ ώριμα ςε ηλικύα ϊτομα, 33-44 ετών. Σο
επύπεδο εκπαύδευςησ δεν φαύνεται να επηρεϊζει ιδιαύτερα την αναζότηςη προγραμμϊτων.
Αντύθετα, η κατϊςταςη απαςχόληςησ επηρεϊζει ϊμεςα την αναζότηςη προγραμμϊτων
κατϊρτιςησ, όπου οι ϊνεργεσ/οι καταγρϊφουν πολύ υψηλότερα ποςοςτϊ αναζότηςησ από ότι
οι εργαζόμενεσ/νοι.



Σο μοντϋλο αναζότηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ εύναι διαφορετικό από αυτό τησ
αναζότηςησ εργαςύασ. Ο ΟΑΕΔ, το διαδύκτυο και τα ΚΕΚ εύναι οι πιο ςημαντικού τρόποι. Οι
γυναύκεσ και οι με χαμηλϊ προςόντα πρώην εργαζόμενεσ/νοι του . Μ χρηςιμοποιούν πιο
ςυχνϊ τον ΟΕΑΔ και τα ΚΕΚ. Οι ϊνδρεσ και οι νϋεσ/νϋοι αξιοποιούν τισ δυνατότητεσ του
διαδικτύου.
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Σα εμπόδια που αναφϋρονται περιςςότερο από τισ/τουσ ωφελούμενεσ/νουσ για τη μη
ςυμμετοχό τουσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ εύναι η ϋλλειψη ενημϋρωςησ,90η μη προςφορϊ
προγραμμϊτων και ςε μικρότερο βαθμό η ϋλλειψη χρόνου. Σα ϊτομα που δηλώνουν
περιςςότερο από όλα ϋλλειψη ενημϋρωςησ ϋχουν ςχετικϊ χαμηλό εκπαιδευτικό επύπεδο.



Οι ωφελούμενεσ/νοι του προγρϊμματοσ ϋχουν γενικϊ μια θετικό εικόνα για την
επαγγελματικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη. Πολλϋσ και πολλού εξϊλλου ϋχουν ιδύα εμπειρύα.
Δεν την θεωρούν ωσ δεύτερη κατηγορύασ εκπαύδευςη ό εκπαύδευςη που απευθύνεται ςε
αυτϋσ και αυτούσ που απϋτυχαν ςτη γενικό εκπαύδευςη. Δηλώνουν, ςε ςχετικϊ υψηλϊ
ποςοςτϊ ότι μϋςα από την ΕΕΚ δύνεται πρϊγματι μια ολοκληρωμϋνη γνώςη για το
αντικεύμενο εργαςύασ. Επύςησ, διαφωνούν ςε μεγϊλο βαθμό με την ϊποψη ότι η ΕΕΚ
απευθύνεται ςε περιοριςμϋνο «κοινό» τεχνικών, όπωσ ςυνεργεύα αυτοκινότων και
βιομηχανύεσ.



Ψςτόςο, όταν ερωτούνται για το εϊν οι απόφοιτεσ/τοι ΕΕΚ εντϊςςονται πιο γρόγορα ςτην
αγορϊ εργαςύασ από τισ/τουσ απόφοιτεσ/τουσ ΓΕΛ τότε οι απαντόςεισ εύναι αρνητικϋσ, ενώ
αμόχανη εύναι η ςτϊςη τουσ απϋναντι ςτη δυνατότητα που προςφϋρει η ΕΕΚ για εργαςιακό
εξϋλιξη.



χετικϊ με την ςυμβολό τησ ΕΕΚ ςτην οικονομύα και ςυγκεκριμϋνα ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ
ϋνα αρκετϊ ςημαντικό ποςοςτό θεωρεύ ότι δεν ςυμβϊλλει, αν και θεωρεύ την επαγγελματικό
εκπαύδευςη και κατϊρτιςη αναγκαύα για την οικονομικό ανϊπτυξη.

Γ. Η κατϊρτιςη ςτο πλαύςιο του ΕΤΠ


Σο επύδομα κατϊρτιςησ εμφανύζεται ωσ το πιο ςυχνό κύνητρο για τη ςυμμετοχό των πρώην
εργαζόμενων του Μ. Λϊριςα ςτο πρόγραμμα κατϊρτιςησ. Η απόκτηςη νϋων ό αναβϊθμιςη
δεξιοτότων λειτούργηςε επύςησ παρακινητικϊ για ϊνδρεσ και γυναύκεσ ωσ προσ την
παρακολούθηςη τησ κατϊρτιςησ. ε αυτό ϋπαιξε ιδιαύτερο ρόλο η δυνατότητα εκμϊθηςησ και
πιςτοπούηςησ των γνώςεων ςτουσ Η/Τ, κύνητρο που αναφϋρεται τρύτο κατϊ ςειρϊ ςτισ
απαντόςεισ των ωφελούμενων. ε ςχϋςη με αυτό την παρατόρηςη τα απολογιςτικϊ ςτοιχεύα

90τα

ςυμπερϊςματα που εξϊγει το CEDEFOP, 2017 ςτην ευρωπαώκό ϋρευνα γνώμησ για την ΕΕΚ, αναφϋρεται ότι
υπϊρχει μια ιςχυρό ςυςχϋτιςη ανϊμεςα ςτην πληροφόρηςησ που ϋχουν τα ϊτομα και ςτη ςυμμετοχό τουσ ςε
προγρϊμματα κατϊρτιςησ
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του προγρϊμματοσ, αναφϋρουν ότι από τισ/τουσ 431 καταρτιςθεύςεσ/ντεσ πιςτοποιόθηκαν
ςτουσ Η/Τ οι 415.91


τα κύνητρα ςυμμετοχόσ ςτην κατϊρτιςη του ΕΣΠ, οι προοπτικϋσ για απαςχόληςη ό για
ϊνοιγμα επιχεύρηςησ δεν ςυγκεντρώνουν υψηλϊ ποςοςτϊ απαντόςεων. Αυτό ςυνδϋεται και
με το γεγονόσ ότι μικρόσ αριθμόσ ωφελούμενων, δηλώνει να ϋχει ϋνα ςχϋδιο απαςχόληςησ
μετϊ την κατϊρτιςη, ςε μεγϊλο βαθμό οι γυναύκεσ. 92 Εντούτοισ, ϊνδρεσ και γυναύκεσ
απαντούν ότι θα αξιοποιόςουν ςτην παρούςα ό μελλοντικό εργαςύα τουσ την κατϊρτιςη που
παρακολουθούν, αν και η πλειοψηφύα πιςτεύει ότι δεν θα ϋχει καλύτερο μιςθό με αυτό.



Λιγότερεσ/οι από τισ/τουσ μιςϋσ/ούσ απαντούν ότι η κατϊρτιςη που παρακολουθούν
ςυνδϋεται με τισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ.93Ψςτόςο, αρκετϊ μεγαλύτερα ποςοςτϊ
δηλώνουν ότι με την κατϊρτιςη θα αποκτόςουν τισ απαιτούμενεσ από την αγορϊ
δεξιότητεσ.94



Πϊνω από το 50% των ωφελούμενων, κυρύωσ γυναύκεσ, απαντούν αρκετϊ ϋωσ πολύ
ικανοποιημϋνεσ/οι από το αντικεύμενο και το περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ. Και αυτό, παρότι,
ότι οι ωφελούμενεσ/οι εύναι επιφυλακτικϋσ/οι ωσ προσ το κατϊ πόςο θα ςυμβϊλλει ςτην
εύρεςη εργαςύασ, με τισ γυναύκεσ και εδώ να εύναι και πϊλι πιο αιςιόδοξεσ από ότι οι ϊνδρεσ.

Δ. Δεξιότητεσ, αξιολόγηςη και αυτοαξιολόγηςη


Η «Οργανωτικότητα» αξιολογεύται από τισ/τουσ ωφελούμενεσ/νουσ του προγρϊμματοσ ωσ η
πιο ςημαντικό («Πϊρα πολύ» και «Αρκετϊ») δεξιότητα. Με αρκετό διαφορϊ ακολουθούν η
Ικανότητα Μϊθηςησ, η Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα, οι Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ, η
Προςαρμοςτικότητα, η Δημιουργικότητα και η Ικανότητα Επύλυςησ Προβλημϊτων. Οι
Ηγετικϋσ Ικανότητεσ και η Επιχειρηματικότητα εμφανύζεται να ϋχουν αρκετϊ μικρότερη
ςημαςύα ςτην αξιολογικό κρύςη των ερωτώμενων από τισ υπόλοιπεσ.
ε επύπεδο φύλου παρατηρεύται ότι οι γυναύκεσ αξιολογούν ωσ αρκετϊ πιο ςημαντικϋσ, ςε
ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ, τισ περιςςότερεσ από τισ δεξιότητεσ. Ενδιαφϋρον εύναι ότι ςτισ
περιπτώςεισ τησ Ικανότητασ Μϊθηςησ και των Επικοινωνιακών δεξιοτότων η διαφορϊ

91Απολογιςτικό

ϋκθεςη 2018
το ποςοςτό των ανδρών που υποςτηρύζουν ότι ϋχουν ςε μεγϊλο βαθμό ςχϋδιο απαςχόληςησ εύναι διπλϊςιο των
γυναικών.
93 ήπωσ ϋχει αναφερθεύ, ϋνα μϋροσ των προγραμμϊτων που προςφϋρθηκαν, βαςύςτηκαν ςε προτϊςεισ που εξόχθηςαν
από το Μηχανιςμό Διϊγνωςησ.
94άςωσ το γεγονόσ ότι τα αντικεύμενα κατϊρτιςησ όταν ςυναφό με τα αντικεύμενα εργαςύασ που αςκούςαν πριν την
απόλυςό τουσ, εξηγεύ εν μϋρει αυτό την ςτϊςη .
92Ενώ
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μεταξύ γυναικών και ανδρών αγγύζει το 10,7% και αυξϊνεται ακόμα περιςςότερο ςτην
περύπτωςη τησ Κριτικόσ κϋψησ και τησ Προςαρμοςτικότητασ. Από την ϊλλη οι ϊνδρεσ
εμφανύζεται να δύνουν λύγο μεγαλύτερη βαρύτητα από τισ γυναύκεσ ςτην Ικανότητα
Αυτόνομησ Εργαςύασ, ενώ ςτισ Ηγετικϋσ Ικανότητεσ δύνουν ςημαντικϊ μεγαλύτερη ςημαςύα
καθώσ εμφανύζουν μύα διαφορϊ πϊνω από 20%.
ημειώνεται ότι ςτισ περιπτώςεισ τησ Ευελιξύασ και τησ Προςαρμοςτικότητασ, που ςυνόθωσ
ςυνδϋονται ωσ δεξιότητεσ, η ςτϊςη των ερωτώμενων δεν εύναι ύδια. Η διαφορϊ που
εμφανύζεται ανϊμεςα ςτισ δύο δεξιότητεσ, ςε ςυνολικό επύπεδο, εύναι περύπου 12%. Επύςησ,
ενώ ςτην πρώτη γυναύκεσ και ϊνδρεσ δύνουν περύπου την ύδια βαρύτητα, ςτην δεύτερη η
διαφορϊ μεταξύ γυναικών και ανδρών εύναι ςημαντικό, όπωσ ςημειώθηκε παραπϊνω.
Από τισ Βαςικϋσ δεξιότητεσ βλϋπουμε οι Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ, ςε ςυνολικό
επύπεδο, να εμφανύζουν την μεγαλύτερη ςημαςύα («Πϊρα πολύ» και «Αρκετϊ») για τισ/τουσ
ερωτώμενεσ/ουσ, με ςημαντικό διαφορϊ από τισ υπόλοιπεσ. Οι γυναύκεσ, και ςε αυτό την
ομϊδα δεξιοτότων, αξιολογούν όλεσ τισ δεξιότητεσ ωσ πιο ςημαντικϋσ ςε ςχϋςη με τουσ
ϊνδρεσ. Η διαφορϊ εύναι μικρό ςτισ Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ, όμωσ ςτη Φρόςη των Ξϋνων
Γλωςςών φθϊνει το 15%.


τισ ερωτόςεισ «αυτοαξιολόγηςησ», μεταξύ των προτεινόμενων από το ερωτηματολόγιο
Οριζόντιων δεξιοτότων, βλϋπουμε ότι οι ερωτώμενεσ/οι να πιςτεύουν ότι διαθϋτουν ςε
μεγαλύτερο βαθμό από όλεσ τισ δεξιότητεσ («Πϊρα πολύ» και «Αρκετϊ»), την
Οργανωτικότητα (85,5%), η οπούα, όπωσ ςημειώθηκε και παραπϊνω αναδεικνύεται ωσ η
δεξιότητα που αξιολογούν και ωσ πιο ςημαντικό. Ακολουθούν κατϊ ςειρϊ, με πολύ μικρϋσ
διαφορϋσ, τόςο από την πρώτη όςο και μεταξύ τουσ, η Ικανότητα Εργαςύασ ςε Ομϊδα, η
Προςαρμοςτικότητα, οι Επικοινωνιακϋσ Δεξιότητεσ και η Ικανότητα Μϊθηςησ.
Αξύζει να ςημειωθεύ, ότι οι ερωτώμενεσ/οι θεωρούν ότι διαθϋτουν ςε πολύ χαμηλό βαθμό, ςε
ςχϋςη με τισ υπόλοιπεσ δεξιότητεσ, τισ Ηγετικϋσ Ικανότητεσ (51,4%) και ακόμα λιγότερο την
Επιχειρηματικότητα (42,7%).
ε επύπεδο φύλου

οι γυναύκεσ

θεωρούν ότι διαθϋτουν πολλϋσ από τισ δεξιότητεσ ςε

μεγαλύτερο βαθμό ςε ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ. ημειώνεται ότι ςτισ περιπτώςεισ τησ
Ικανότητασ Εργαςύασ ςε Ομϊδα και των Επικοινωνιακών δεξιοτότων η διαφορϊ αγγύζει το
10,3% και αυξϊνει και ϊλλο ςτην περύπτωςη τησ Κριτικόσ κϋψησ (14,3%).
Αντύθετα οι ϊνδρεσ εμφανύζεται να πιςτεύουν περιςςότερο από τισ γυναύκεσ, ότι διαθϋτουν
την δεξιότητα του «επιχειρεύν» (Επιχειρηματικότητα) και Ηγετικϋσ Ικανότητεσ, με το
ποςοςτό ςε αυτό την περύπτωςη να αγγύζει τη διαφορϊ του 20%. ημειώνεται ότι τα δύο
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φύλα πιςτεύουν ςτον ύδιο περύπου βαθμό ότι διαθϋτουν τισ δεξιότητεσ Πρωτοβουλύα,
Ευελιξύα και Ικανότητα Αυτόνομησ Εργαςύασ.


ήςον αφορϊ τισ Βαςικϋσ δεξιότητεσ παρατηρεύται ότι το ποςοςτό των ερωτώμενων οι οπούοι
θεωρούν ότι τισ διαθϋτουν ςε «Πϊρα πολύ μεγϊλο βαθμό» και «Αρκετϊ» δεν εύναι μεγϊλο.
Μεταξύ των τεςςϊρων παραγόντων, οι ερωτώμενεσ/οι δηλώνουν ςε μεγαλύτερο ποςοςτό
ότι διαθϋτουν τισ Αριθμητικϋσ Δεξιότητεσ. Λιγότερεσ/οι θεωρούν ότι κατϋχουν ικανοποιητικϊ
τισ Βαςικϋσ Δεξιότητεσ Πληροφορικόσ και ακόμα λιγότερεσ/οι τισ Προχωρημϋνεσ Δεξιότητεσ
Πληροφορικόσ. To ςτοιχεύο αυτό εύναι ςύμφωνο με τα ςχετικϊ δεδομϋνα τα οπούα ϋχουν τεθεύ
από την Ευρωπαώκό Επιτροπό και τουσ προβληματιςμούσ των αρμοδύων οργϊνων τησ Ε.Ε.
ςχετικϊ με την ϋλλειψη επαρκών ψηφιακών δεξιοτότων ςτο εργατικό δυναμικό τησ Ευρώπησ,
όπωσ ςχολιϊςτηκε και ςτην ειςαγωγό. την χρόςη Ξϋνων Γλωςςών δεν ςημειώνεται, επύςησ,
ψηλό ποςοςτό κατοχόσ τησ ωσ δεξιότητασ ςε ικανοποιητικό βαθμό.

Ε. Παρϊγοντεσ για να βρει κϊποιοσ εργαςύα-Παρϊγοντεσ για την παρούςα και μελλοντικό
εργαςύα


ύμφωνα με τισ απαντόςεισ που ςυγκεντρώθηκαν, οι «κοινωνικϋσ επαφϋσ» εύναι ο πιο
ςημαντικόσ παρϊγοντασ για να βρει κϊποια/οσ εργαςύα. Διαπιςτώνεται δηλαδό ότι, τα
κοινωνικϊ δύκτυα και οι κατϊλληλεσ γνωριμύεσ εκτιμώνται ωσ το βαςικότερο εργαλεύο ςτην
εύρεςη εργαςύασ. Αποτυπώθηκε και ςε προηγούμενεσ ερωτόςεισ. Επόμενοι παρϊγοντεσ ςτην
ςειρϊ αξιολόγηςησ εμφανύζονται οι Επαγγελματικϋσ Γνώςεισ και η Επαγγελματικό Εμπειρύα.
Παρατηρεύται επύςησ ότι, παρ’ όλο που η ςειρϊ αξιολόγηςησ τησ ςημαςύασ των παραγόντων
παρουςιϊζει κϊποιεσ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτα δύο φύλα και τα εκπαιδευτικϊ επύπεδα, ο
παρϊγοντασ Κοινωνικϋσ Επαφϋσ παραμϋνει ςταθερϊ πρώτοσ και για τα δύο φύλα, όπωσ και
για τα περιςςότερα εκπαιδευτικϊ επύπεδα.
Αξύζει να ςημειωθεύ ότι ο παρϊγοντασ «υνεχιζόμενη Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη», δεν εύναι
ςε ιδιαύτερα υψηλό θϋςη, βρύςκεται ςτη 10η θϋςη μεταξύ των 15 παραγόντων που κρύνονται
ωσ ςημαντικού για την εύρεςη εργαςύασ.



την ερώτηςη αξιολόγηςησ ςχετικϊ με τουσ παρϊγοντεσ που θεωρούνται ςημαντικού («Πϊρα
πολύ» και «Αρκετϊ») για την παρούςα ό μελλοντικό εργαςύα, ςτο ςύνολο των ερωτώμενων,
δύνεται ϋμφαςη, με την ύδια περύπου βαρύτητα, ςτη ςημαςύα τησ Εργαςιακόσ Αςφϊλειασ,
ςτον Καλό Μιςθό, ςτισ Καλϋσ ςχϋςεισ με τουσ υναδϋλφουσ και ςτισ Καλϋσ Εργαςιακϋσ
υνθόκεσ.
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Διαπιςτώνεται ότι, πϋρα από τουσ παρϊγοντεσ που θεωρούνται βαςικού για την εργαςύα, οι
ερωτώμενοι δύνουν εξύςου μεγϊλη ςημαςύα ςτην ποιότητα του εργαςιακού περιβϊλλοντοσ. Η
μικρότερη ςημαςύα, με εντυπωςιακό διαφορϊ από τουσ υπόλοιπουσ παρϊγοντεσ, δύνεται ςτη
Δυνατότητα Εργαςύασ ςτο Εξωτερικό. Σο αποτϋλεςμα αυτό, ϋρχεται να ενιςχύςει, τη
διαπύςτωςη που εξόχθηκε ςε προηγούμενο ερώτημα και αφορούςε ςτην περιοριςμϋνη
πρόθεςη γεωγραφικόσ κινητικότητασ των ερωτώμενων προκειμϋνου να εργαςτούν. Επύςησ,
ςημειώνεται ότι η ςειρϊ αξιολόγηςησ τησ ςημαςύασ των παραγόντων παρουςιϊζει μύα
ςχετικό διαφοροπούηςη ανϊμεςα ςτισ γυναύκεσ και ςτουσ ϊνδρεσ, όπωσ επύςησ και ςτα
διϊφορα εκπαιδευτικϊ επύπεδα.
ημειώνεται τϋλοσ ότι ο παρϊγοντασ «υνεχιζόμενη Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη», βρύςκεται
ςτη 7η θϋςη ςημαντικότητασ μεταξύ των 11 παραγόντων που αξιολογούνται ωσ ςημαντικού
για την εργαςύα.
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4. Σόποσ Κατοικύασ
Περιφϋρεια ……………………………………
Δόμοσ…………………………………………….
5. Εκπαιδευτικό επύπεδο (ημειώςτε με ϋνα Χ ςτη δεξιϊ ςτόλη τον ανώτερο τύτλο ςπουδών
που ϋχετε)
Μεταπτυχιακό δύπλωμα
Πτυχύο ΑΕΙ/ΣΕΙ
Πτυχύο Ανωτϋρασ Επαγγελματικόσ χολόσ
Δύπλωμα Ι.Ε.Κ.
Απολυτόριο Γενικού Λυκεύου
Απολυτόριο Σεχνικού-Επαγγελματικού Λυκεύου
Απολυτόριο ΕΠΑ-ΟΑΕΔ- Μαθητεύα
Απολυτόριο Γυμναςύου (τριτϊξιο)
Απολυτόριο Δημοτικού
Κϊποιεσ τϊξεισ του Δημοτικού
Ωλλο
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
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6. Μετϊ την ολοκλόρωςη των ςπουδών ςασ (αφορϊ κϊθε επύπεδο εκπαύδευςησ)
πόςοσ χρόνοσ, περύπου, χρειϊςτηκε για να βρεύτε την πρώτη ςασ εργαςύα με
τουλϊχιςτον 20 ώρεσ την εβδομϊδα ; (μόνεσ, χρόνοσ)
…………………………………………………………………………………………………………………………
7. Η εργαςύα αυτό εύχε ςχϋςη με το αντικεύμενο ςπουδών ςασ;
ΝΑΙ 

ΟΦΙ 

8. Πόςα χρόνια, μόνεσ, εργαζόςαςταν ςτο ΟΤΠΕΡ ΜΑΡΚΕΣ ΛΑΡΙΑ;
…………………………………………………………………………………………………………………………
9. Πώσ εύχατε βρει την εργαςύα ςασ ςτο ΟΤΠΕΡ ΜΑΡΚΕΣ ΛΑΡΙΑ;
(ημειώςτε την επιλογό ςασ με ϋνα Χ ςτη δεξιϊ ςτόλη)
Από τον ΟΑΕΔ
Από γραφεύο ευρϋςεωσ εργαςύασ
Από αγγελύα ςτα ΜΜΕ (εφημ., περιοδικό,
τηλ/ςη, ραδ/νο)
Από διαδικτυακό πλατφόρμα εύρεςησ
εργαςύασ
Από φύλουσ/εσ
Από ςυγγενεύσ
Ϊςτειλα βιογραφικό
Από ϊλλο πρόγραμμα κατϊρτιςησ
Μϋςω πρακτικόσ ϊςκηςησ
Μϋςω μαθητεύασ
Από υπηρεςύεσ του Δόμου
Ωλλο (διευκρινύςτε)
………………………………………………………………….

10. Μετϊ το κλεύςιμο του ΟΤΠΕΡ ΜΑΡΚΕΣ ΛΑΡΙΑ πόςο καιρό περύπου
εύςαςτε/μεύνατε ϊνεργοσ/η; (μόνεσ, χρόνοσ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11. Σο διϊςτημα που εύςαςτε ϊνεργοσ/η πώσ υποςτηρύζεςτε οικονομικϊ;
(ημειώςτε τισ επιλογϋσ ςασ <ςε περύπτωςη που εύχατε παραπϊνω από μύα πηγό
υποςτόριξησ> με ϋνα Χ ςτη δεξιϊ ςτόλη)
Από την/τον γυναύκα/ϊνδρα μου
Από το επύδομα ανεργύασ
Από τισ αποταμιεύςεισ μου
Από «δουλειϋσ του ποδαριού»
Από φύλουσ/εσ
Από επύδομα πρόνοιασ
Από τουσ γονεύσ μου
Ωλλο (διευκρινύςτε)
………………………………………………………

12. Θα αλλϊζατε τόπο διαμονόσ προκειμϋνου να εργαςτεύτε;
ΝΑΙ 

ΟΦΙ 

13. Εϊν ΝΑΙ, θα πηγαύνατε :
(επιλϋξτε μύα μόνο απϊντηςη)
-

ε ϊλλη πόλη τησ Ελλϊδασ
ε ϊλλη χώρα τησ Ευρώπησ
ε ϊλλη χώρα εκτόσ Ευρώπησ





14. Εκτόσ από το πρόγραμμα του Ευρωπαώκού Σαμεύου Παγκοςμιοπούηςησ (ΕΣΠ)
ϋχετε απευθυνθεύ ςε κϊποια ϊλλη υπηρεςύα/φορϋα για βοόθεια ςτην εύρεςη
εργαςύασ;
ΝΑΙ 

ΟΦΙ 

15. Εϊν ΝΑΙ ςε ποια υπηρεςύα/φορϋα απευθυνθόκατε; (ημειώςτε τισ επιλογϋσ ςασ <ςε
περύπτωςη που ϋχετε απευθυνθεύ ςε πϊνω από μύα υπηρεςύα/φορϋα> με ϋνα Χ ςτη δεξιϊ
ςτόλη)
τον ΟΑΕΔ
ε γραφεύο ευρϋςεωσ εργαςύασ
ε υπηρεςύεσ του Δόμου
Ωλλο (διευκρινύςτε) :
………………………………………………………………….
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16. Εργϊζεςτε αυτό το διϊςτημα;
ΝΑΙ 

ΟΦΙ 

17. Εϊν ΝΑΙ παρακαλούμε ςημειώςτε πώσ βρόκατε την τωρινό ςασ εργαςύα
(ημειώςτε την επιλογό ςασ με ϋνα Φ ςτη δεξιϊ ςτόλη)
Από τον ΟΑΕΔ
Από αγγελύα ςτον τύπο
Από αγγελύα ςτο διαδύκτυο
Από φύλουσ/ςυναδϋλφουσ
Από ςυγγενεύσ
Ϊςτειλα βιογραφικό ςε εργοδότεσ
Από ϊλλο πρόγραμμα κατϊρτιςησ
Από υπηρεςύεσ του Δόμου
Ωλλο (διευκρινύςτε)
………………………………………………..

18. Εϊν εργϊζεςτε αυτό το διϊςτημα παρακαλούμε ςημειώςτε τη ςχϋςη εργαςύασ που
ϋχετε: (ημειώςτε την επιλογό ςασ με ϋνα Φ ςτη δεξιϊ ςτόλη)
ύμβαςη αορύςτου χρόνου
ύμβαςη οριςμϋνου χρόνου
Μερικό απαςχόληςη
Προςωρινό απαςχόληςη
ύμβαςη ϋργου
Εκ περιτροπόσ εργαςύα
Με υπεργολαβύα
Ωλλο (διευκρινύςτε)
……………………………………………………….
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2Η ΕΝΟΣΗΣΑ : ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΛΗΧΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
19. Αναζητϊτε πληροφορύεσ για προγρϊμματα κατϊρτιςησ, προκειμϋνου να
ςυμμετϋχετε;
ΝΑΙ 

ΟΦΙ 

20. Εϊν ΝΑΙ, πού αναζητϊτε τισ πληροφορύεσ ςασ;
(ημειώςτε τισ επιλογϋσ ςασ με ϋνα Χ ςτη δεξιϊ ςτόλη)
Από τον ΟΑΕΔ
Από τα Κϋντρα Κατϊρτιςησ (ΚΕΚ)
Από εργατικϊ κϋντρα
Από ανακοινώςεισ ςε ςυλλόγουσ
Από το διαδύκτυο
Από φύλουσ/εσ
Από υπηρεςύεσ του Δόμου
Δεν ξϋρω που να απευθυνθώ
Ωλλο (διευκρινύςτε)
………………………………………………………………….
21. Ϊχετε παρακολουθόςει προγρϊμματα κατϊρτιςησ ςτο παρελθόν;
ΝΑΙ 

ΟΦΙ 

Εϊν ΟΧΙ πηγαύνετε ςτην ερώτηςη 24
22. Εϊν ΝΑΙ, παρακαλούμε ςημειώςτε για κϊθε πρόγραμμα κατϊρτιςησ που
παρακολουθόςατε το αντικεύμενο, τη διϊρκεια και τον τόπο υλοπούηςησ τησ
α/α
Αντικεύμενο κατϊρτιςησ
Διϊρκεια
Σόποσ Τλοπούηςησ
1
2
3
4
23. Σο/α παραπϊνω πρόγραμμα/τα κατϊρτιςησ πιςτεύετε ότι ςασ βοόθηςαν ςτην
αγορϊ εργαςύασ; (ημειώςτε την επιλογό ςασ με ϋνα Χ για κϊθε ϋνα από τα προγρϊμματα
κατϊρτιςησ που αναφϋρετε παραπϊνω)
Προγρϊμματα Κατϊρτιςησ
1
2
3
4
Καθόλου
Ελϊχιςτα
Μϋτρια
Αρκετϊ
Πϊρα πολύ
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24. Εϊν ΔΕΝ ϋχετε παρακολουθόςει κϊποιο πρόγραμμα κατϊρτιςησ παρακαλούμε
ςημειώςτε γιατύ; (ημειώςτε μύα μόνο επιλογό με ϋνα Χ ςτη δεξιϊ ςτόλη)
Δεν το χρειαζόμουν για την εργαςύα μου
Δεν μου προςφϋρθηκε ποτϋ
Δεν εύχα χρόνο λόγω εργαςύασ
Δεν εύχα χρόνο λόγω οικογϋνειασ
Δεν εύχα ενημϋρωςη
Ϋταν μακριϊ από τον τόπο διαμονόσ μου
Δεν ενδιαφερόμουν
Εύμαι καλϊ καταρτιςμϋνοσ/η
Δεν εύχε αντικεύμενα κατϊρτιςησ που να με ενδιαφϋρουν
Για οικονομικούσ λόγουσ
Λόγω ηλικύασ
Ωλλο (διευκρινύςτε)
………………………………………………………………………………………..

25. Γιατύ επιλϋξατε την επαγγελματικό κατϊρτιςη ωσ υποςτόριξη από το πρόγραμμα
ΕΣΠ; (ημειώςτε μύα μόνο επιλογό με ϋνα Χ ςτη δεξιϊ ςτόλη)
Για να αναβαθμύςω τισ δεξιότητϋσ μου
Για να αποκτόςω νϋεσ δεξιότητεσ
Επειδό αλλϊζω αντικεύμενο εργαςύασ
Επειδό μου αρϋςει να επιμορφώνομαι
Για να πϊρω το επύδομα
Επειδό μου το υπϋδειξαν από το πρόγραμμα ςυμβουλευτικόσ
Για να ϋρθω ςε επαφό με ϊλλουσ/λεσ νϋουσ και νϋεσ που
βρύςκονται ςτην ύδια θϋςη με εμϋνα
Για την πιςτοπούηςη ςτουσ Η/Τ
Για να ενταχθώ πιο γρόγορα ςτην αγορϊ εργαςύασ
Για να ανούξω τη δικιϊ μου επιχεύρηςη
Συχαύα
Ωλλο (διευκρινύςτε)
……………………………………………………………………………………………….
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26. Παρακαλούμε εκτιμόςτε με βϊςη την κλύμακα «καθόλου-ωσ πϊρα πολύ» τα
παρακϊτω (ημειώςτε την επιλογό ςασ με ϋνα Χ ςτην αντύςτοιχη ςτόλη για κϊθε μύα
πρόταςη )
Καθόλου
Ελϊχιςτα
Μϋτρια
Αρκετϊ Πϊρα πολύ
Με ενδιαφϋρει το αντικεύμενο
κατϊρτιςησ που παρακολουθώ
Εύμαι ικανοποιημϋνοσ/η από το
περιεχόμενο τησ κατϊρτιςησ
Η κατϊρτιςη που παρακολουθώ
ςυνδϋεται με την αγορϊ
εργαςύασ ςτην περιοχό μου
Πιςτεύω ότι με την κατϊρτιςη θα
αποκτόςω τισ απαιτούμενεσ από
την αγορϊ δεξιότητεσ
Πιςτεύω ότι θα βρω ευκολότερα
εργαςύα μετϊ το τϋλοσ τησ
κατϊρτιςησ
Πιςτεύω ότι θα με βοηθόςει ςτα
επιχειρηματικϊ μου ςχϋδια
Ϊχω ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςχϋδιο
για την απαςχόληςό μου μετϊ το
τϋλοσ τησ κατϊρτιςησ
Πιςτεύω ότι τισ γνώςεισ που
αποκτώ ςτην κατϊρτιςη θα τισ
αξιοποιόςω ςτην εργαςύα μου
Πιςτεύω ότι θα ϋχω καλύτερη
αμοιβό ςτην εργαςύα μου μετϊ
την κατϊρτιςη
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27. Παρακαλούμε ςημειώςτε αν ςυμφωνεύτε ό διαφωνεύτε με τα παρακϊτω
(ημειώςτε ϋνα Χ ςτην αντύςτοιχη ςτόλη για κϊθε μύα πρόταςη)
Δεν
ςυμφωνώ
καθόλου

Οι απόφοιτεσ/τοι τησ
Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και
Κατϊρτιςησ (ΕΕΚ) βρύςκουν
ευκολότερα εργαςύα από αυτϋσ/ουσ
που εύναι απόφοιτεσ/τοι Γενικού
Λυκεύου/ΑΕΙ/ΣΕΙ
Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςη εύναι κυρύωσ για τουσ
μηχανικούσ αυτοκινότων και για
εργαζόμενεσ/νουσ ςε βιομηχανύεσ
Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςη ςυμβϊλλει ςτη μεύωςη
τησ ανεργύασ
Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςη εύναι καλό για αυτϋσ/ούσ
που εγκαταλεύπουν το ςχολεύο
Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςη εύναι αναγκαύα για την
οικονομικό ανϊπτυξη
Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςη εύναι γι’ αυτϋσ/ούσ που
απϋτυχαν ςτην γενικό εκπαύδευςη
Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςη οδηγεύ ςε προςωρινϋσ
εργαςύεσ
Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςη δεν ϋχει θετικό εικόνα
ςτην Ελλϊδα
Οι ενδιαφερόμενοι/νεσ δεν ϋχουν
ικανοποιητικό ενημϋρωςη για την
Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςη που τουσ αφορϊ
Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςη προςφϋρει
ολοκληρωμϋνεσ γνώςεισ για ϋνα
εργαςιακό αντικεύμενο.
Η Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και
Κατϊρτιςη δεν εξαςφαλύζει
εργαςιακό εξϋλιξη
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υμφωνώ
ελϊχιςτα

Ούτε
υμφωνώ
/ούτε
Διαφωνώ

υμφωνώ
αρκετϊ

υμφωνώ
Πϊρα
πολύ

3Η ΕΝΟΣΗΣΑ : ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ & ΕΡΓΑΙΑ
28. Παρακαλούμε αξιολογεύςτε με βϊςη την κλύμακα από 1 ϋωσ 5 τη ςημαςύα που ϋχουν
για εςϊσ οι αναγραφόμενεσ δεξιότητεσ για την εργαςύα,
καθώσ και ςε ποιο βαθμό εςεύσ ϋχετε τισ δεξιότητεσ αυτϋσ
(ημειώςτε ςτισ ςτόλεσ δεξιϊ το βαθμό (1, 2,…) τησ κλύμακασ που αντιςτοιχεύ ςτην
αξιολόγηςό ςασ)
Καθόλου ςημαντικό
Ελϊχιςτα ημαντικό
Μϋτρια ημαντικό
Αρκετϊ ημαντικό
Πϊρα πολύ ςημαντικό

1
2
3
4
5

Δεν την ϋχω καθόλου
Σην ϋχω λύγο
Σην ϋχω ςε μϋτριο Βαθμό
Σην ϋχω αρκετϊ
Σην ϋχω ςε πολύ μεγϊλο βαθμό
Βαθμολόγηςη

Δεξιότητεσ

Για την εργαςύα

Δημιουργικότητα
Ικανότητα μϊθηςησ
Πρωτοβουλύα
Επιχειρηματικότητα
Ικανότητα εργαςύασ ςε ομϊδα
Ικανότητα αυτόνομησ εργαςύασ
Ηγετικϋσ ικανότητεσ
Ευελιξύα
Προςαρμοςτικότητα
Κριτικό ςκϋψη
Οργανωτικότητα
Ικανότητα επύλυςησ προβλημϊτων
Επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ
Φρόςη Ξϋνων γλωςςών
Βαςικϋσ δεξιότητεσ πληροφορικόσ
Προχωρημϋνεσ δεξιότητεσ πληροφορικόσ
Αριθμητικϋσ δεξιότητεσ
Ωλλεσ (διευκρινύςτε)
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Αυτοαξιολόγηςη

29.

Παρακαλούμε αξιολογεύςτε με βϊςη την κλύμακα από 1 ϋωσ 5 τη ςημαςύα που ϋχουν
για εςϊσ οι παρακϊτω παρϊγοντεσ προκειμϋνου να βρει κϊποιοσ/α εργαςύα;
(ημειώςτε ςτη δεξιϊ ςτόλη το βαθμό (1, 2,…) τησ κλύμακασ που αντιςτοιχεύ ςτην αξιολόγηςό
ςασ)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Καθόλου ςημαντικό
Ελϊχιςτα ημαντικό
Μϋτρια ημαντικό
Αρκετϊ ημαντικό
Πϊρα πολύ ςημαντικό

Βαθμόσ
Οι κοινωνικϋσ επαφϋσ
Οι ςυγγενεύσ και οι φύλοι
Οι δεξιότητϋσ του
Οι επαγγελματικϋσ του γνώςεισ
Σα διπλώματϊ του/πτυχύα του
Η ικανότητα να παρουςιϊζει τον εαυτό του/τησ
Η τύχη
Η πληροφόρηςη που ϋχει
Η ςυνεχόσ επαγγελματικό εκπαύδευςη και
κατϊρτιςη
Η κατϊςταςη ςτην αγορϊ εργαςύασ
Η επαγγελματικό εμπειρύα του
Η ηλικύα του/τησ
Σο φύλο του/τησ
Σο παρουςιαςτικό του
Ο τόποσ διαμονόσ του
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30. Παρακαλούμε αξιολογεύςτε με βϊςη την κλύμακα από 1 ϋωσ 5 τη ςημαςύα που
ϋχουν οι παρακϊτω παρϊγοντεσ για την παρούςα ό μελλοντικό εργαςύα ςασ ;
(ημειώςτε ςτη δεξιϊ ςτόλη το βαθμό (1, 2,…) τησ κλύμακασ που αντιςτοιχεύ ςτην
αξιολόγηςό ςασ)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Καθόλου ςημαντικό
Ελϊχιςτα ημαντικό
Μϋτρια ημαντικό
Αρκετϊ ημαντικό
Πϊρα πολύ ςημαντικό

Βαθμόσ
Καλόσ μιςθόσ
Εργαςιακό αςφϊλεια
Ευϋλικτο ωρϊριο εργαςύασ
Επαγγελματικό εξϋλιξη
Βελτύωςη των δεξιοτότων μου
Επαγγελματικό αναγνώριςη
Καλϋσ εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ
υνεχιζόμενη εκπαύδευςη και κατϊρτιςη
ύγχρονα εργαλεύα εργαςύασ
Δυνατότητα εργαςύασ ςτο εξωτερικό
Καλϋσ ςχϋςεισ με τουσ ςυναδϋλφουσ/ςυνεργϊτεσ
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Ωρθρα, μελϋτεσ, ςχόλια κ.λπ. εκφρϊζουν αποκλειςτικϊ τισ απόψεισ του ςυντϊκτη ό των ςυντακτών τουσ.
Περιεχόμενα αυτόσ τησ ϋκδοςησ μπορούν να αναπαραχθούν εν μϋρει, εξαιρουμϋνων των εμπορικών
ςκοπών, εφόςον υπϊρξει ρητό αναφορϊ ςτην πηγό.
Για την αναπαραγωγό ολόκληρου του εγγρϊφου απαιτεύται
προηγούμενη ϊδειααπό το ΕΙΕΑΔ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΚΨΣΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8
111 41 ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ.: 210-2120700
ΥΑΞ: 210-2285122
e-mail: info@eiead.gr
www.eiead.gr
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Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ,
Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ

Κωςτή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.gr

ειρϊ:
«Επαγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη και Αγορϊ Εργαςύασ»

ISΒΝ, 978-960-6725-08-1
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