
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  

 

 

του 

 

 

ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 

στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης 

(με ειδίκευση στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία) 

 

 

Μάιος 2019 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2019 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ), η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά 

Βίου Μάθησης, (στην Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία), και τα λοιπά 

αποτελέσματα αυτής αποτελούν συνιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του 

φοιτητή, ο καθένας από τους οποίους έχει το δικαίωμα ανεξάρτητης χρήσης και 

αναπαραγωγής τους (στο σύνολο ή τμηματικά) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, 

σε κάθε περίπτωση αναφέροντας τον τίτλο και το συγγραφέα και το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, όπου εκπονήθηκε η ΜΔΕ καθώς και τον Επιβλέποντα Καθηγητή και την 

Επιτροπή Αξιολόγησης. 



iii 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

 

 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  

 

του 

 

 

ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 

Επιβλέπων Καθηγητής: Βαλκάνος Ευθύμιος 

Μέλη:    Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος 

    Φραγκούλης Ιωσήφ 

 

 

Μάιος 2019  



iv 

Αφιερώσεις  

 

Στα παιδιά μου για το χρόνο που τους στέρησα και ο οποίος γνωρίζω ότι δεν 

αναπληρώνεται με καθοιονδήποτε τρόπο, καθώς και στη σύζυγό μου για την υπομονή της 

 

  



v 

Πρόλογος 

 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αποτελεί προαπαιτούμενο στα πλαίσια του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής -Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης- του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, με κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία και ευελπιστώ ότι σε ένα 

βαθμό θα καλύψει τις ελάχιστες προϋποθέσεις και απαιτήσεις του εν λόγω προγράμματος 

σπουδών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και συζήτησης σε αυτά των επί μέρους 

θεμάτων σε θέματα οργάνωσης της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής πολιτικής, διοίκησης και 

ηγεσίας αποκτήθηκε χρήσιμη γνώση, αλλά ταυτόχρονα προέκυψαν και επιστημονικά 

ενδιαφέροντα στα οποία μια ενδελεχή έρευνα αποτελεί προσωπικό ενδιαφέρον. Ένα εξ 

αυτών είναι το ζήτημα της βελτίωσης της απασχολησιμότητας των αποφοίτων εν γένει, ως 

αποτέλεσμα της οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και των διαφόρων 

προγραμμάτων σπουδών που έχουν παρακολουθήσει οι σπουδαστές, το οποίο αναμφίβολα 

είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και ταυτόχρονα πολύ σημαντικό. Είναι γεγονός ότι αυτό το 

προεξέχων θέμα που διαχρονικά αποτελεί ένα εκ των σημαντικών στόχων του 

εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας, εξαρτάται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό ως προς 

την επιτυχία του από τη λειτουργία της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας που 

ουσιαστικά είναι το μέσο υλοποίησης της αντίστοιχης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Υπό το πρίσμα αυτό προέκυψε και το θέμα της εν λόγω διπλωματικής εργασίας με 

αντικείμενο την οργάνωση της εκπαίδευσης και η διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής με 

στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων των Πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα σκοπός της έρευνας αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι 

η διερεύνηση των δυνατοτήτων της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των αποφοίτων της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως αποτέλεσμα μιας εκπαιδευτικής πολιτικής και της 

αντίστοιχης οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού συστήματος διαρθρωμένο με κατάλληλα 

εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά προγράμματα, συνεργασίες μεταξύ των ενδιαφερομένων 

μερών, και καλές πρακτικές που θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Η 

ανώτατη εκπαίδευση και η ηγεσία της ειδικότερα ως προς το στόχο αυτό, διαδραματίζει 

καταλυτικό ρόλο και έχει σημαντική ευθύνη, και στο πλαίσιο αυτό θα ερευνηθεί 

αντίστοιχα ο βαθμός συνεισφοράς της στην επίτευξη του στόχου αυτού. Για τα ζητήματα 

αυτά θα επιχειρηθεί μια εμπειρική ερευνητική προσέγγιση του θέματος εξετάζοντας τις 
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απόψεις των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά στην 

αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, των προγραμμάτων σπουδών 

που παρακολούθησαν ή και συνεχίζουν να παρακολουθούν, ως προς την ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας τους και τη βελτίωση των λεγόμενων μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους. 

Επίσης θα διερευνηθεί η ενδεχόμενη διαφορετική συνεισφορά μεταξύ των προγραμμάτων 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των αποφοίτων. 

Για αυτούς τους ερευνητικούς στόχους διεξήχθη πρωτογενή, εμπειρική έρευνα πεδίου 

μετρώντας την άποψη αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα παραπάνω 

ερευνητικά ερωτήματα. Ταυτόχρονα στην εν λόγω έρευνα παρουσιάζεται μια εκτεταμένη 

αναφορά της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε διεθνές επίπεδο για τις επίμαχες έννοιες της 

απασχολησιμότητας, της συνεισφοράς της εκπαίδευσης και των σπουδών στη  βελτίωση 

των λεγόμενων δεξιοτήτων απασχόλησης και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας. 

Παράλληλα προσδιορίζεται η έννοια της εκπαιδευτικής πολιτικής που κατά κύριο λόγο 

αποτελεί ευθύνη της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας, και των επί μέρους στοιχείων 

που την απαρτίζουν. Τέλος καταγράφονται τα ερευνητικά συμπεράσματα και παρατίθενται 

καλές διεθνείς πρακτικές για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων μέσα 

από τη διαμόρφωση κατάλληλων εκπαιδευτικών πολιτικών ως προς την επίτευξη του 

προαναφερθέντος στόχου.  
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Η οργάνωση της εκπαίδευσης και η διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο 

την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων  

 

Περίληψη  

Οι σπουδές γενικότερα, προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και η εν γένει εκπαιδευτική πολιτική 

μιας χώρας αποσκοπούν μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των 

αποφοίτων καθώς και στη βελτίωση των λεγόμενων δεξιοτήτων απασχόλησης. Η ανώτατη 

εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτής, θεωρείται ότι έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο 

και ευθύνη στην εκπλήρωση αυτού του στόχου. Η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει να 

εξετάσει το θέμα αυτό, της σχετικής δηλαδή συνεισφοράς των προπτυχιακών, 

μεταπτυχιακών σπουδών και της εκπαιδευτικής πολιτικής στην απασχολησιμότητα των 

αποφοίτων και των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους, καθώς και να παρουσιάσει καλές 

διεθνείς πρακτικές στην κατεύθυνση αυτή. Για τους ερευνητικούς στόχους 

πραγματοποιήθηκε πρωτογενής εμπειρική έρευνα πεδίου σε δείγμα διακοσίων δεκατριών 

ατόμων με την ιδιότητα των αποφοίτων και εν ενεργεία μεταπτυχιακών φοιτητών 

διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας με τη χρήση δομημένου 

ερωτηματολογίου με σκοπό να ερευνηθεί η συνεισφορά των σπουδών και της 

εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και των 

δεξιοτήτων απασχόλησης των αποφοίτων. Τα αποτελέσματα, καταδεικνύουν μια 

στατιστικά σημαντική διαφορά στη συγκριτική συνεισφορά μεταξύ της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών τόσο ως προς τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας, όσο και ως προς την ενίσχυση των δεξιοτήτων των αποφοίτων, με τις 

μεταπτυχιακές σπουδές να αξιολογούνται υψηλότερα σε σχέση με τις προπτυχιακές 

σπουδές και την εκπαιδευτική πολιτική και ως προς τα δύο αυτά κριτήρια. Σημαντική 

επίσης διαφορά παρουσιάζεται όσον αφορά στην εκτίμηση της συνεισφοράς των 

μεταπτυχιακών σπουδών, της εκπαιδευτικής πολιτικής και των προπτυχιακών σπουδών, 

μεταξύ των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, του ιδιωτικού τομέα, και των ανέργων με 

τους εργαζόμενους του δημοσίου να αξιολογούν χαμηλότερα από τις άλλες δύο ομάδες  τη 

συνεισφορά των παραγόντων αυτών τόσο ως προς το κριτήριο της ενίσχυσης της 

απασχολησιμότητας τους, όσο και ως προς τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους  

Λέξεις Κλειδιά: Απασχολησιμότητα, Σπουδές, Δεξιότητες, Εκπαιδευτική Πολιτική, 

Εργασία 
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Organization of Education and Educational Policy aiming at enhancing graduate’s 

employability 

 

Abstract 

In general studies undergraduate, postgraduate and the overall education policy of a country 

designed inter alia to strengthen the employability of graduates as well as improving the so-

called employability skills. Higher education and educational institutions are considered to 

have a particular and crucial role and a responsibility in fulfilling this goal. This research 

aims to examine exactly this topic, of relative contribution of undergraduate and 

postgraduate studies in graduates’ employability and the so-called transferable skills. The 

purpose of the investigation is also to exam the contribution of education policy to the 

targets mentioned above and to present best international practices in this direction. For 

research objectives primary empirical field research was carried out on a sample of (213) 

two hundred and thirteen people with the status of post graduates and practicing post 

graduate students of various higher education institutions of Greece by using an appropriate 

structured questionnaire in order to investigate their appreciation of the contribution of 

education and educational policy of the country to improve their employability and the 

necessary skills for employment. The results after the relevant statistical analysis, validity 

and reliability control through SPSS tool demonstrate a statistically significant difference in 

comparative contribution among educational policy, undergraduate and postgraduate 

studies both in enhancing employability, as well in improving employability skills of 

graduates with postgraduate studies be evaluated higher to the rest factors. Also important 

difference occurs with regard to the assessment of the contribution of under, post graduate 

studies and educational policy among civil servants, private sector workers and 

unemployed off the participants of the sample, with the civil servants to evaluate lower than 

the others the contribution of all three factors to the criterion of enhancing their 

employability and secondly to improve their transferable skills.  

 

Keywords: employability, studies, skills, educational policy, work 
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Εισαγωγή 

 

Αρκετές έρευνες έχουνε γίνει προκειμένου να μετρήσουνε την ‘καταλληλότητα’ και 

ετοιμότητα των αποφοίτων των πανεπιστημίων να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να 

ανταπεξέλθουν στις εργασιακές ανάγκες και προσδοκίες των εργοδοτών σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας ειδικά στο σύγχρονο έντονα ανταγωνιστικό και απαιτητικό εργασιακό 

περιβάλλον.  

Οι περισσότερες έρευνες εξ αυτών αφορούν στους εργοδότες και ερευνούν ειδικότερα την 

άποψη, εκτίμηση των εργοδοτών αναφορικά με τις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες των 

υποψηφίων εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα έχει μελετηθεί η αντιστοιχία μεταξύ των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των αποφοίτων σε σχέση με αυτές που θεωρούνται απαραίτητες 

με βάση τις ανάγκες των εργοδοτών στις απαιτήσεις της καθημερινής εργασίας και τα 

αποτελέσματα στην πλειονότητά τους, αν όχι στην απόλυτη πλειοψηφία, καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι μεταξύ των δύο, δηλαδή μεταξύ των ειδικότερων προσδοκιών των 

εργοδοτών από τη μια πλευρά, και των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων που 

εφοδιάζονται οι απόφοιτοι από την άλλη πλευρά με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, 

παρατηρείται μια διευρυμένη αναντιστοιχία, ένα μεγάλο κενό. Αυτό ονομάζεται κενό 

δεξιοτήτων (skills mismatch). Έτσι παρατηρείται μια εκ των τριών μορφών ανεργίας, αυτή 

που ονομάζεται δομημένη έλλειψη ικανοτήτων που μαζί με τις άλλες δύο μορφές ανεργίας 

οδηγούν στην παράταση αυτής.  

Η πρώτη μορφή είναι η δομημένη ή έλλειψη ικανοτήτων (skills mismatch or structural) 

κατά την οποία θεωρείται από τους εργοδότες ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν τα απαραίτητα 

αναγκαία προσόντα (Manacorda and Petrongolo, 1999) ή η περίπτωση όπου οι υποψήφιοι 

αποτυγχάνουν να μετακινηθούν σε άλλη γεωγραφική περιοχή ή διαφορετική αγορά 

εργασίας όπου τα ‘προσόντα’ τους ενδέχεται να θεωρούνται ως απαραίτητα. Η 

αναντιστοιχία μεταξύ των ζητούμενων ικανοτήτων και της προσφοράς θέσεων εργασίας 

έχει μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις υπό την έννοια του κόστους. 

Ταυτόχρονα δε η δομημένη ανεργία προκαλείται αλλά και συντηρείται μέσα από την 

ανακύκλωση της (I.L.O, 2008). Η δεύτερη μορφή είναι η ανεργία ‘τριβής, η αναντιστοιχία’ 

(frictional mismatch) που παρατηρείται σε μια τοπική αγορά εργασίας ως αποτέλεσμα που 

οφείλεται στις διαφορετικές προσδοκίες που υπάρχουν μεταξύ των εργοδοτών και αυτών 

που αναζητούν εργασία σε συνδυασμό με τη διαφορετική- ασύμμετρη πληροφόρηση που 
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υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο μερών (Adams et al.,2000). H τρίτη μορφή είναι η 

χωροταξική αναντιστοιχία (spatial mismatch) η οποία στηρίζεται στην υπόθεση ότι ομάδες 

ανθρώπων που διαμένουν σε ορισμένες περιοχές εξαιτίας για παράδειγμα κάποιων 

φυλετικών διακρίσεων ή ασταθούς μόνιμης κατοικίας έχουν περιορισμένο αριθμό και 

εύρος ευκαιριών απασχόλησης και ως εκ τούτου λιγότερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας 

(Brueckner and Martin, 1997; Holzer, 1991). Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του (ΣΕΒ, 

2019) παρατηρείται κάθετη και οριζόντια αναντιστοιχία προσόντων στην ελληνική αγορά 

εργασίας και ειδικότερα από την πλευρά της απασχόλησης. Η κάθετη αναντιστοιχία 

λαμβάνει τη μορφή της υπερεκπαιδευμένης απασχόλησης, δηλαδή της απασχόλησης 

ανθρώπινου δυναμικού με προσόντα που ανήκουν στο ίδιο γνωστικό πεδίο με αυτά που 

απαιτούνται από τις θέσεις απασχόλησης, αλλά είναι υψηλότερου επιπέδου. Στην 

περίπτωση της οριζόντιας αναντιστοιχίας προσόντων, τα προσόντα των απασχολουμένων 

είναι διαφορετικού γνωστικού πεδίου από αυτά που απαιτούνται από τις θέσεις 

απασχόλησης και πιθανώς είναι και υψηλότερου επιπέδου. Το πρόβλημα της 

υπερεκπαιδευμένης απασχόλησης είναι εντονότερο μεταξύ των νέων στη χώρα μας με 

μόλις το 55,8% των νέων που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να βρίσκουν 

εργασία σε διάστημα από ένα έως τρία έτη μετά την αποφοίτησή τους, ποσοστό που είναι 

και το χαμηλότερο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

Αυτό το κενό, η αναντιστοιχία μεταξύ των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων και 

αυτών που προσδοκούν οι εργοδότες αποτελεί πρόβλημα και προκαλεί έντονη ανησυχία 

όπως είναι αναμενόμενο και λογικό τόσο για τους εργοδότες οι οποίοι δεν βρίσκουν στους 

αποφοίτους- υποψήφιους εργαζομένους τις δεξιότητες που θα ήθελαν και προσδοκούν από 

αυτούς, όσο και για τους αποφοίτους που δυσκολεύονται να βρουν εργασία εξαιτίας αυτής 

της αναντιστοιχίας στις παραγόμενες και αναμενόμενες δεξιότητες ή του κενού σε αυτές. 

Οι δεξιότητες αυτές αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία με τους όρους γενικές, ήπιες, 

μεταβιβάσιμες, μεταφερόμενες, κύριες, βασικές, ουσιαστικές, ή δεξιότητες 

απασχολησιμότητας και θεωρούνται από όλους τους ερευνητές ως οι πλέον σημαντικές 

στην επαγγελματική καριέρα και απασχολησιμότητα των εργαζομένων. 

Το κενό που παρατηρείται στην κατοχή αυτών των δεξιοτήτων από τους αποφοίτους ή η 

λεγόμενη αναντιστοιχία σε αυτές μεταξύ των εργοδοτών και των αποφοίτων αποτελεί 

πλέον εδώ και καιρό ακανθώδες ζήτημα που ξεπερνάει τις επιπτώσεις τις ανεργίας και 

προκαλεί ανησυχία και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη πέραν των αποφοίτων και των 

εργοδοτών, που είτε αυτά ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων όπως για 
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παράδειγμα οι κυβερνήσεις προκειμένου να αναπτύξουν μια πιο ανταγωνιστική οικονομία, 

είτε αυτά αφορούν όσους σχετίζονται και έχουν ένα μέρος της ευθύνης για την ανάπτυξη 

αυτών των δεξιοτήτων όπως είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι φορείς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης γενικότερα, τα αρμόδια Υπουργεία όπως το Υπουργείο 

Παιδείας ειδικότερα μέσω της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζει. Επίσης 

άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι και οι γονείς των αποφοίτων οι οποίοι εύλογα και 

δικαιολογημένα έχουν μια ανησυχία για την επαγγελματική σταδιοδρομία και εργασιακή 

πρόοδο των παιδιών τους στην οποία συνεχώς επενδύουν και αναμένουν από αυτή την 

επένδυση την καλύτερη δυνατή ανταπόδοση για τα παιδιά τους. Όσον αφορά στην 

ανησυχία των τελευταίων σκόπιμα χρησιμοποιώ τους όρους επαγγελματική σταδιοδρομία 

και εργασιακή πρόοδο και όχι τον όρο επαγγελματική αποκατάσταση γιατί παρά την αξία 

του όρου αυτού και το αναμφισβήτητο δικαίωμα αλλά και προσδοκία του καθενός για 

επαγγελματική σταθερότητα όσον αφορά την έννοια της συνεχούς εργασίας, εντούτοις ο 

συγκεκριμένος όρος σήμερα ουσιαστικά καταρρίπτεται εν τοις πράγμασι, μέσα από τις 

συνεχείς, ραγδαίες, σκληρές αλλαγές που χαρακτηρίζουν την συνεχώς μεταβαλλόμενη 

αγορά εργασίας και πολλές φορές αυτός ο όρος συχνά συνδέεται όχι άδικα θα έλεγε κανείς 

με την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας μονιμότητας που μακροπρόθεσμα ενδεχομένως 

συντελεί στον εργασιακό εφησυχασμό και εγκατάλειψη κάθε είδους εξελικτικής 

προσπάθειας και επαγγελματικής προόδου, γεγονός που δεν συνεισφέρει ούτε στην 

προσωπική πρόοδο και εξέλιξη του καθενός, ούτε και στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μιας χώρας. 

Εξάλλου το σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον έχει ήδη προδιαγράψει 

προδήλως τις ‘απαιτήσεις’ του  και προϋποθέτει εργαζομένους που θα πρέπει να 

διευρύνουν τις γνώσεις τους συνεχώς, να βελτιώνονται, να εμπλουτίζουν τις εμπειρίες 

τους, να επιδεικνύουν την απαραίτητη κινητικότητα (mobility) και να διακατέχονται από 

τη φιλοσοφία και τη νοοτροπία της διά βίου μάθησης (Life Long Learning) προκειμένου να 

είναι ανταγωνιστικοί και να διατηρούν σοβαρά εχέγγυα για την επαγγελματική τους 

εξέλιξη και συνέχεια στην εργασία.  

Παρά λοιπόν τις έρευνες που έχουνε γίνει στο διεθνές περιβάλλον για την καταλληλότητα, 

ετοιμότητα των υποψηφίων αποφοίτων για την αγορά εργασίας και για την προετοιμασία 

τους μέσω των σπουδών τους για αυτή, εντούτοις όπως προανέφερα οι περισσότερες εξ 

αυτών έχουνε γίνει από την πλευρά των εργοδοτών με βάση τη δική τους άποψη και 

ελάχιστες έχουνε γίνει από την πλευρά των ίδιων των αποφοίτων, υποψηφίων στην αγορά 
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εργασίας, για το πώς αντιλαμβάνονται δηλαδή οι ίδιοι τη συνεισφορά των σπουδών τους 

και γενικότερα της εκπαίδευσης που λάβανε από την αρχή αυτής ως προς την ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας τους. Επιπρόσθετα παρά το γεγονός ότι αρκετές έρευνες ποσοτικές και 

εμπειρικές έχουν μελετήσει το φαινόμενο της απασχολησιμότητας, εντούτοις δεν έχει δοθεί 

μια συνολική ‘απόδειξη’, διαπίστωση σε αυτό το θέμα, και αυτό γιατί μεταξύ άλλων έχει 

αποδειχτεί ότι τα διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με την 

απασχολησιμότητα, όπως το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων, οι εργοδότες, και οι 

σπουδαστές αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν διαφορετικά αυτή την έννοια 

(Wickramasinghe & Perera, 2010). Επιπρόσθετα η απασχολησιμότητα των αποφοίτων έχει 

καταστεί στην πορεία μια σοβαρή και ταυτόχρονα άσχημη υπόθεση διεθνώς, με τη 

βιομηχανία- εργοδότες, τα πανεπιστήμια και τις κυβερνήσεις να  κατηγορούν αλλήλους για 

τη συνεχή επιδείνωση των πραγμάτων. Έτσι μια έρευνα που να εστιάζει στις απόψεις των 

αποφοίτων για τη σημαντικότητα των δεξιοτήτων απασχολησιμότητάς τους και τις 

επιδόσεις τους σε αυτές, έτσι ώστε να θεωρούνται απασχολήσιμοι από την αγορά εργασίας 

είναι αναγκαία (Erni Tanius et all.,2018). Αντιλαμβανόμενοι την έννοια της 

απασχολησιμότητας μέσα από την διερεύνηση της οπτικής που έχουν για αυτή οι 

απόφοιτοι είναι κρίσιμο καθώς οι απόψεις τους δεν είναι ακόμα σε επαρκή βαθμό γνωστές 

(Jackson 2015; Rospigliosi et al., 2014) και τα αποτελέσματα μέσα από την κατανόηση της 

δικιάς τους οπτικής, στρατηγικά επηρεάζει την οργανωσιακή απόδοση σύμφωνα με τη 

θεωρία (Wright, Coff, and Moliterno, 2014). Όπως έχει ειπωθεί η απασχολησιμότητα είναι 

κάτι διαφορετικό από την απασχόληση από τη στιγμή που είναι εφικτό ένας υποψήφιος να 

είναι πραγματικά ‘απασχολήσιμος’ και ικανός να αναλάβει μια εργασία, χωρίς όμως 

ωστόσο να είναι εργαζόμενος (Jackson, 2014; Holmes, 2013). Επίσης το να κατανοήσουμε 

την αντίληψη των αποφοίτων για την απασχολησιμότητα είναι ουσιώδες προκειμένου να 

εντοπίσουμε και να τονίσουμε περιοχές όπου υπάρχει κοινή συμφωνία, ή ενδεχομένως 

παρερμηνείες μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Έτσι η συνεισφορά αυτής της έρευνας 

έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να προσφέρει τρόπους για την προετοιμασία των φοιτητών 

για την αγορά εργασίας, βοηθώντας να ενισχυθεί η εθνική ανταγωνιστικότητα καθιστώντας 

τους αποφοίτους πιο απασχολήσιμους και παρέχοντας χρήσιμες κατευθύνσεις σε όσους 

διαμορφώνουν ανάλογες πολιτικές. Υπό αυτό το πρίσμα η παρούσα μελέτη σχετικά με την 

εκτίμηση της απασχολησιμότητας από την πλευρά των αποφοίτων είναι ταυτόχρονα 

επίκαιρη και ενδιαφέρουσα ως θέμα διερεύνησης.  
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Η έρευνά αυτή εστιάζει ακριβώς σε αυτό το κενό, δηλαδή στο πως οι απόφοιτοι των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας θεωρούν, εκλαμβάνουν τη σχετική συνεισφορά 

των σπουδών τους ως προς την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα 

θα ερευνηθεί η άποψη των αποφοίτων αλλά και εν ενεργεία μεταπτυχιακών φοιτητών ως 

προς τη συμβολή γενικότερα των σπουδών τους στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας 

τους και ο βαθμός της σχετικής συνεισφοράς των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

σπουδών στην απασχολησιμότητα και βελτίωση των δεξιοτήτων των αποφοίτων σύμφωνα 

πάντα με τη δική τους άποψή.  

Επίσης θα ερευνηθεί η σχετική συνεισφορά της ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής της 

χώρας μας ως προς το ίδιο κριτήριο-εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή η σχετική συνεισφορά 

της εκπαιδευτικής πολιτικής στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και στην ενίσχυση 

των δεξιοτήτων των αποφοίτων. Θεωρώ σημαντικό να ερευνηθεί και αυτή η μεταβλητή, 

δηλαδή η εκπαιδευτική πολιτική, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην απασχόληση καθώς και 

η διατήρηση στην απασχολησιμότητα ειδικότερα σήμερα, δεν προκύπτει μόνο από τις 

σπουδές αυτές καθαυτές, αλλά γενικότερα από τον τρόπο που μια χώρα διαρθρώνει και 

δομεί την εκπαιδευτική της πολιτική πάνω στην οποία στηρίζεται γενικότερα η εκπαίδευση 

ενός λαού. Η χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί μέριμνα της εκάστοτε 

πολιτειακής ηγεσίας, αλλά η επιτυχής εφαρμογή και υλοποίηση της επίσης αποτελεί 

αντικείμενο της εκπαιδευτικής διοίκησης, ηγεσίας και οργάνωσης κάθε εκπαιδευτικού 

ιδρύματος με διαφορετικούς βέβαια στόχους στην κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης αντίστοιχα. 

Και επειδή εκπαιδευτική πολιτική δεν είναι μόνο οι σπουδές, αλλά γενικότερα η πρόσβαση 

στην εκπαίδευση,  το πρόγραμμα, διάρθρωση και περιεχόμενο σπουδών της πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η 

συμβουλευτική καριέρας, οι παρεχόμενες γνώσεις, δεξιότητες που ικανοποιούν και 

αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, η δυνατότητα για 

συνεχιζόμενη μάθηση, η επαγγελματική κατάρτιση, η επιμόρφωση, η πρόσβαση στην 

πρακτική άσκηση, για αυτούς τους λόγους θεωρώ πολύ σημαντικό να ερευνήσω εξίσου την 

επίδραση και αυτού του παράγοντα στην αντιλαμβανόμενη ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας των αποφοίτων της χώρας μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1. Η έννοια της απασχολησιμότητας 

 

1.1 Προσδιορισμός της έννοιας 

 

Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να προσδιορίσουμε αν όχι να ορίσουμε την έννοια της 

απασχολησιμότητας ή τουλάχιστον να εξετάσουμε το πλαίσιο των διαφόρων ορισμών που 

αποδίδονται για την έννοια αυτή σύμφωνα με τους ερευνητές και τη διεθνή βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. Αυτό θα συμβάλει αφενός μεν στην καλύτερη κατανόηση του όρου αυτού, 

αφετέρου δε, θα μας δώσει το πλαίσιο και ίσως και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το 

πώς ένα εκπαιδευτικό σύστημα, μια εκπαιδευτική πολιτική μπορούν να κριθούν ως 

επιτυχημένα, αποτυχημένα ή ελλιπή με κριτήριο το βαθμό συνεισφοράς τους στην 

απασχολησιμότητα των αποφοίτων. Με άλλα λόγια διευκρινίζοντας τι σημαίνει επακριβώς 

και πως ορίζεται η απασχολησιμότητα, ποιες είναι οι επικρατέστερες ‘διαστάσεις’ αυτής, 

τότε είναι πιο εύκολο και επιστημονικά πιο αποδεκτό να ορίσουμε και τα αντίστοιχα 

κριτήρια επιτυχίας του εκπαιδευτικού συστήματος και πολιτικής ως προς την ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας. Αντίστοιχα θα πρέπει να αποδώσουμε έναν ορισμό ή τουλάχιστον να 

προσδιορίσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την έννοια της εκπαιδευτικής 

πολιτικής και κάθε επί μέρους στοιχείο της οργάνωσης της εκπαίδευσης που ενδεχομένως 

συμπεριλαμβάνεται σε αυτή και στη συνέχεια να συσχετίσουμε τις δύο έννοιες μεταξύ τους 

έτσι ώστε να εξετάσουμε το βαθμό επίδρασης και συνεισφοράς της εκπαιδευτικής 

πολιτικής της χώρας μας στην απασχόληση των αποφοίτων των πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων καθώς και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Η απασχολησιμότητα έχει 

απασχολήσει ως έννοια πολλούς ερευνητές ανά τον κόσμο, έχει προσδιοριστεί με 

εναλλακτικούς τρόπους και διαφορετικούς ορισμούς και έχει μελετηθεί ως προς τους 

παράγοντες που την επηρεάζουν από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η ανάλυση 

και παρουσίαση της σε αρκετές περιπτώσεις διαφαίνεται μια αρκετά πιο πολύπλοκη 

υπόθεση και ανάμειξη παραγόντων από εκείνους τους κλασικούς που αναλύονται συνήθως, 

δηλαδή τους παράγοντες της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας (McQuaid, 

2006; Harvey, 2001). Ωστόσο αν και η απασχολησιμότητα ως έννοια έχει τραβήξει σε 

σημαντικό βαθμό την προσοχή και τον ακαδημαϊκό διάλογο στη σχετική βιβλιογραφία, 
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εντούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν αξιοσημείωτα κενά σχετικά με το πειστήριο που να 

συνδέει την επιτυχή απόκτηση των δεξιοτήτων ετοιμότητας (work readiness) ως προς τον 

αντίκτυπό τους στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων, συμπεριλαμβάνοντας και τις 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις γενικότερα στην καριέρα αυτών (Rowe, 2017) 

 

1.2 Η έννοια της απασχολησιμότητας με κριτήρια που σχετίζονται ευρύτερα με την 

εργασία, στοιχεία, ιδιότητες και συνθήκες αυτής.  

Διαχρονικά η έννοια της απασχολησιμότητας έχει προσεγγιστεί  ποικιλοτρόπως. Ενώ oι 

(Hillage and Pollard, 1998) έχουν ορίσει την έννοια της απασχολησιμότητας ως την 

απόκτηση και διατήρηση μιας ολοκληρωμένης εργασίας, οι (Fugate et al.,2004) 

προσδώσανε στην έννοια μια άλλη διάσταση αυτή της προενεργούσας 

προσαρμοστικότητας (proactive adaptability) η οποία εμπεριέχει τη διάσταση της 

ταυτότητας καριέρας (career identity), της προσωπικής προσαρμογής και των κοινωνικών 

δεξιοτήτων δικτύωσης (social and human capital). Ο (Harvey, 2001) παρατήρησε ότι οι 

περισσότεροι ορισμοί περί της έννοιας της απασχολησιμότητας επεξεργάζονται πέντε 

χαρακτηριστικά: α) τον τύπο της εργασίας, β) τη χρονική στιγμή, γ) την ιδιότητα της 

προσέλκυσης των υποψηφίων, δ) την επιπρόσθετη μάθηση, και ε) τις λεγόμενες δεξιότητες 

απασχόλησης. Με το όρο απασχολησιμότητα εννοούμε εκείνους τους παράγοντες που είναι 

ικανοί να αλλάξουν την πιθανότητα ένταξης ενός ατόμου στην αγορά εργασίας, ή να το 

διευκολύνουν να βρει μια καινούργια δουλειά ή να βελτιώσει την ήδη υπάρχουσα θέση 

εργασίας που κατέχει (McQuaid & Lindsay,2005; De Grip et al.,2004). Η 

απασχολησιμότητα προκύπτει ως αποτέλεσμα αρκετών παραγόντων όπως η θεμελίωση 

των βασικών ικανοτήτων, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η διαθεσιμότητα για συμμετοχή 

σε επιμορφωτικά προγράμματα, η υποκίνηση, η ικανότητα να υποστηρίζεις και να 

αξιοποιείς το πλεονέκτημα για συνεχιζόμενη μάθηση, η αναγνώριση των αποκτηθεισών 

δεξιοτήτων, οι οποίες είναι κρίσιμες στο να καθιστούν τον εργαζόμενο ικανό να αποκτήσει 

μια αξιοπρεπή εργασία, να μπορεί να διαχειριστεί τις αλλαγές και επιτρέπουν στις 

επιχειρήσεις να υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες και να εισέρχονται σε νέες αγορές (ILO, 

2013). Η απασχολησιμότητα όμως εμπεριέχει πολλά περισσότερα από το να βρει κάποιος 

την πρώτη του δουλειά. Προϋποθέτει επιπλέον την ικανότητα της δικτύωσης και της 

προβολής- προώθησης του εαυτού του στην αγορά, να μπορεί να καθοδηγεί, να περιηγείται 

κατά τη διάρκεια της καριέρας του, και να παραμένει ενεργά απασχολούμενος κατά της 

διάρκεια της ζωής του. Σημαίνει το να είσαι ικανός να θέτεις ερωτήσεις, να αποκτάς νέα 
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δεξιότητες, να αναγνωρίζεις και να αξιολογείς εναλλακτικές επιλογές, να καταλαβαίνεις τα 

δικαιώματα στην εργασία, να προσαρμόζεσαι με επιτυχία στις συνεχείς αλλαγές του 

εργασιακού περιβάλλοντος και να έχεις το κουράγιο να καινοτομείς (ILO, 2013). Η έννοια 

της απασχολησιμότητας είναι συχνά ‘συγκεχυμένη’ με αποτελέσματα , χαρακτηριστικά της 

απασχόλησης όπως η διασφάλιση μιας εργασίας μετά τις σπουδές, ή η προοπτική να 

‘κερδίσεις’ ένα καλύτερο μισθό (Burke et al.,2016; Zegwaard & McCurdy,2014). Οι 

αντιλήψεις και η θεώρηση για την έννοια της απασχολησιμότητας έχουνε διευρυνθεί τα 

τελευταία χρόνια, από την εστίαση στις πιο συχνά ζητούμενες τεχνικές δεξιότητες και 

ιδιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για τους αποφοίτους προκειμένου αυτοί να 

εκλαμβάνονται ως εργασιακά έτοιμοι, σε μια νέα πιο διευρυμένη θεώρηση 

περιλαμβάνοντας μη τεχνικές πλευρές όπως για παράδειγμα αυτή της δικτύωσης 

(Bridgstock, 2017) και αυτή της εργασιακής ταυτότητας (professional identity) (Zegwaard, 

Campbell, & Pretti, 2017). 

 

1.3 Η έννοια της απασχολησιμότητας με κριτήρια που σχετίζονται ειδικότερα με την 

απόκτηση και κατοχή συγκεκριμένων δεξιοτήτων (employability skills) 

 

Η απασχολησιμότητά γίνεται αντιληπτή ως η κατοχή των βασικών δεξιοτήτων (core skills) 

ή ως ένα εκτεταμένο σύνολο γενικών ιδιοτήτων (generic attributes), ή ιδιοτήτων όπου ένας 

συγκεκριμένος τύπος (εταιρεία, τομέας, νομοθεσία) εργοδοτών θέτει ή και προδιαγράφει. 

Επίσης ο όρος ‘απασχολησιμότητα’ αναφέρεται σε εκείνες τις ‘μεταφερόμενες ικανότητες 

και προσόντα που αυξάνουν και ενισχύουν τη δυνατότητα ενός ατόμου να εκμεταλλευτεί 

τις διαθέσιμες ευκαιρίες για εκπαίδευση και μόρφωση με απώτερο σκοπό να διατηρήσει 

και να ασφαλίσει την δουλειά του, να βελτιωθεί και να προοδεύσει επαγγελματικά και να 

αντεπεξέλθει στη συνεχόμενη αλλαγή της τεχνολογίας και των διαφορετικών συνθηκών 

εργασίας (ILO, 2008; ILO, 2004). Μεταφερόμενες δεξιότητες (transferable skills) είναι η 

ικανότητα να χρησιμοποιείς σε ένα περιβάλλον-κατάσταση εργασίας τις δεξιότητες- 

ικανότητες που έχεις αποκτήσει- μάθει σε ένα άλλο (ILO, 2008; Gibb, 2004, p.141; Davies, 

2000, p. 438). Τέτοιες για παράδειγμα είναι μεταξύ άλλων οι δεξιότητες επίλυσης 

προβλήματος, επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας, επίγνωσης του εμπορίου, 

επιχειρηματικές, αυτοδιαχείρισης (Tymon, 2013). Είναι ποιοτικές ιδιότητες οι οποίες έχουν 

αξία για τους περισσότερους εργοδότες όπως είναι η δημιουργικότητα και η κριτική 

ικανότητα, σκέψη, και οι ικανότητες επίλυσης  προβλήματος (Fraser and Thomas, 2013; 
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Jing, Patel, and Chalk, 2011). Σύμφωνα με τους (Buck, and Barrick,1987) δεξιότητες 

απασχόλησης είναι τα γνωρίσματα, ιδιότητες των εργαζομένων, πέραν αυτών των τεχνικών 

δεξιοτήτων, οι οποίες τους καθιστούν ως κεφάλαιο, αξία για τον εργοδότη. Αυτές οι 

δεξιότητες απασχολησιμότητας συμπεριλαμβάνουν την ανάγνωση, βασικές αριθμητικές 

και άλλες δεξιότητες, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, και άλλες 

υψηλά σε ιεράρχηση ικανότητες σκέψης, ανεξαρτησίας, θετικής στάσης στη συνεργασία, 

και άλλες αποτελεσματικές δεξιότητες και συμπεριφορές. Πολλοί είναι οι ορισμοί που 

έχουν αποδοθεί διαχρονικά για την έννοια της απασχολησιμότητας σύμφωνα με τον διεθνή 

οργανισμό για την απασχόληση (ILO 2013; ILO 2008; ILO 2004). O ILO περιγράφει την 

έννοια της απασχολησιμότητας ως εκείνες οι δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες οι οποίες 

βελτιώνουν, αυξάνουν την ικανότητα ενός εργαζομένου στο να διασφαλίσει και να 

διακρατήσει μια δουλειά, να προοδεύει στην εργασία του, να ανταπεξέρχεται στις αλλαγές, 

να εξασφαλίζει μια άλλη θέση εργασίας εφόσον το επιθυμεί ή εφόσον προηγουμένως έχει 

χάσει τη δουλειά του, να μπορεί να εισέρχεται στην αγορά εργασίας πιο εύκολα σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους της ζωής του (ILO, 2013). Τα άτομα είναι περισσότερο 

απασχολήσιμα όταν έχουν μια πιο διευρυμένη βασική μόρφωση και εκπαίδευση, βασικές 

και μεταφερόμενες υψηλού επιπέδου δεξιότητες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η 

ομαδικότητα, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, αλλά και ικανότητες στις τεχνολογίες 

της πληροφορικής και των επικοινωνιών και επικοινωνιακές και γλωσσικές ικανότητες. 

Αυτός ο συνδυασμός δεξιοτήτων- ικανοτήτων τους δίνει τη δυνατότητα της προσαρμογής 

στις αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο της εργασίας (ILO, 2013) 

 

1.4 Η έννοια της απασχολησιμότητας με κριτήρια που σχετίζονται με τις σπουδές και 

τα Ανώτατα Εκπαιδευτική Ιδρύματα 

 

Μια διαφορετική διάσταση στην έννοια της απασχολησιμότητας δόθηκε από τους (Harvey 

and Knight, 2005, p.5) σύμφωνα με τους οποίους αυτή μπορεί να διαχωριστεί σε δύο 

γενικότερες προσεγγίσεις. Απασχολησιμότητα με την έννοια της απόκτησης εργασίας και 

απασχολησιμότητα με την έννοια της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την απασχόληση των 

αποφοίτων. Σημειώνουν ότι η πρώτη προσέγγιση είναι προβληματική στον ακαδημαϊκό 

χώρο ενώ στη δεύτερη οι ακαδημαϊκοί μπορούν να έχουν μια συνεισφορά. Για αυτό η 

έννοια της απασχολησιμότητας αναφέρεται σε γνωρίσματα των αποφοίτων τα οποία τον 

βοηθάνε στο να αποκτήσει, διατηρήσει και αναπτύξει μια δουλειά. Τα γνωρίσματα αυτά 
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μπορεί να φθάνουν στον αριθμό ογδόντα. Παρόλα αυτά μπορούν αν μειωθούν εφόσον 

κάποιος επικεντρωθεί σε εκείνα τα γνωρίσματα που αφορούν στη διοίκηση και σε 

επιχειρηματικές δεξιότητες τα οποία μπορούν να μεταφερθούν από ένα ρόλο εργασίας σε 

ένα άλλο ή από μια δουλειά σε μια άλλη και χρησιμοποιούνται σε κάθε επάγγελμα, σε 

κάθε στάδιο της καριέρας κάποιου (Raybould & Sheedy, 2005, p. 259). Η έννοια της 

απασχολησιμότητας μπορεί να οριστεί ως η υποστήριξη των εργοδοτών και των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στους φοιτητές στην απόκτηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

γνωρισμάτων τα οποία θα οδηγήσουν σε επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα των 

φοιτητών (Knight and Yorke, 2007). Υπάρχει βέβαια και ο ορισμός της αντιληπτής 

απασχολησιμότητας η οποία είναι η προσωπική άποψη ενός ατόμου για τις δυνατότητές 

του στην απόκτηση και για τη διατήρησή του σε αυτή (Vanhercke et al.,2014, p. 594). Οι 

(Knight and York, 2003) πέραν των εννοιών της κατανόησης των δεξιοτήτων και της 

αποδοτικότητας, ως βασικά στοιχεία για την απασχολησιμότητα, εισήγαγαν και την έννοια 

της μεταγνωστικής ως την πλέον συσχετιζόμενη θεώρηση στην απασχολησιμότητα. Στην 

περίπτωση της απασχολησιμότητας η έννοια της μεταγνωστικής σημαίνει τρία πράγματα: 

το να ξέρεις τι γνωρίζεις, να ξέρεις πώς να χρησιμοποιήσεις αυτά που γνωρίζεις, και να 

γνωρίζεις πως μπορείς να αποκτάς νέες γνώσεις. Η μεταγνωστική είναι μια στοιχειώδη 

ιδιότητα γιατί σύμφωνα με τους (Knight and York, 2003, p.8), συνεισφέρει στη συνεχή 

μάθηση την οποία οι επαγγελματίες- εργαζόμενοι χρειάζονται εάν θέλουν να 

αναπτύσσονται και να διατηρούν ένα εργασιακό ρυθμό, ανταγωνιστικότητα στις συνεχείς 

εργασιακές αλλαγές και απαιτήσεις της εργασίας τους. Όσοι παρουσιάσουν έλλειψη από 

αυτή την αντανακλαστική ικανότητα είναι πολύ πιθανό να μείνουν εργασιακά ανενεργοί. 

Οι ‘μεταγνωστικές’ δεξιότητες, ικανότητες οι οποίες περιλαμβάνουν την δεξιότητα της 

αυτοπαρατήρησης, της αυτοκριτικής, αυτοεπίγνωσης και του αυτοελέγχου είναι ουσιώδεις 

για τη διαχείριση της προσωπικής καριέρας. Χρήσιμη επίσης είναι η κατηγοριοποίηση 

σύμφωνα με την κατάταξη των σημαντικότερων εξ αυτών από τη διεύθυνση διασφάλισης 

ποιότητας (QAA, 2007) αλλά και του (Lees, 2002) κατά τους οποίους οι δεξιότητες 

απασχολησιμότητας κατηγοριοποιούνται σε προσωπικές ποιοτικές δεξιότητες, βασικές 

δεξιότητες, και δεξιότητες διαχείρισης. Οι προσωπικές ποιοτικές δεξιότητες 

συμπεριλαμβάνουν την ικανότητα αυτόνομης μάθησης, τη βούληση για μάθηση και την 

αντανακλαστικότητα αυτών σε αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον 

(Lees’, 2002) η πλειονότητα της σχετικής βιβλιογραφικής έρευνας δεν διακρίνει τις 

δεξιότητες απασχολησιμότητας μεταξύ προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αποφοίτων και 
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έτσι στην έρευνά του επικεντρώνεται σε δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι των 

μεταπτυχιακών σπουδών. Σύμφωνα με την έρευνα των (Maxwell et.al.,2009), δεξιότητες 

απασχολησιμότητας είναι αυτές της επικοινωνίας, της λήψης αποφάσεων, της αυτονομίας 

στην εργασία, της διαχείρισης πληροφοριών, ηγετικές ικανότητες, δεξιότητες επεξεργασίας 

αριθμών, προσωπικής μάθησης και ανάπτυξης, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, 

στρατηγικής, και ομαδικής συνεργασίας. Στην έρευνά τους αυτή τονίζουν τη 

σημαντικότητα που αποδίδουν οι εργοδότες σε αυτές τις δεξιότητες των αποφοίτων και 

μάλιστα ως πλέον σημαντικές εξ αυτών κατατάσσονται οι δεξιότητες στην επικοινωνία και 

στην επίλυση προβλημάτων. Επισημαίνεται επίσης στην εν λόγω έρευνα ότι οι δεξιότητες 

απασχολησιμότητας χρειάζεται να αναπτύσσονται σε προγράμματα σπουδών διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού, ως επιμέρους θεματολογία, πιθανόν ακόμη και ως επίπεδο 

ικανοτήτων σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ως στοιχείο διαφοροποίησης και 

διάκρισης από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τέλος προτείνουν οι εργοδότες να 

δουλέψουν μαζί και από κοινού με τα πανεπιστήμια πάνω στην ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων κυρίως στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών από τα οποία συνήθως οι  

εργοδότες επιλέγουν απευθείας προσωπικό (Maxwell et.al, 2009). Συμπερασματικά ως 

προσωπική εκτίμηση θα έλεγα ότι η έννοια της απασχολησιμότητας είναι όντως 

πολυπρισματική, πολυδιαστατική, πολυπαραγοντική. Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία θα μπορούσε κανείς να πει ότι η απασχολησιμότητα συμπεριλαμβάνει τόσο 

την έννοια της πρόσβασης, απόκτησης, διασφάλισης της εργασίας, της προσωπικής 

εξέλιξης και προόδου σε αυτή μέσα από τη συνεχή μάθηση, προσωπικές ικανότητες και 

μεταβιβάσιμες δεξιότητες που ενισχύουν την πρόσβαση και ανταγωνιστικότητα των 

ατόμων στην εργασία, τη διεύρυνση και ενίσχυση των γνώσεων που αποκτώνται με την 

επιπλέον μάθηση, τη θέληση για εξέλιξη, τη γεωγραφική, διακλαδική, διεπαγγελματική 

κινητικότητα και ευελιξία, συγκεκριμένες ‘στάσεις’ ως προς την οργάνωση, ενεργό 

δικτύωση και την προετοιμασία και εφαρμογή μιας ‘στρατηγικής για την εργασία’ η οποία 

θα αξιοποιεί την υπάρχουσα πληροφόρηση, θα ανιχνεύει τις επερχόμενες αλλαγές στο 

μεταβαλλόμενο εργασιακό διεθνές περιβάλλον, μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο, έτσι ώστε η 

συνολική εφαρμογή των παραπάνω μέσα σε δεδομένο χρονικό διάστημα τελικά καθιστά 

ένα άτομο εργασιακά ικανό αλλά και διαχρονικά εργαζόμενο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2. Η μετάβαση από τις σπουδές στην αγορά εργασίας. 

 

2.1 Το φαινόμενο της έλλειψης και αναντιστοιχίας των απαραίτητων δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας από τους αποφοίτους των πανεπιστημίων σε σχέση με τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας-εργοδοτών (skills mismatch) 

 

Η έρευνα σε διάφορες περιοχές σε παγκόσμιο επίπεδο έχει καταδείξει ότι ένας μεγάλος 

αριθμός αποφοίτων έχει έλλειψη των δεξιοτήτων απασχόλησης που ζητάνε οι εργοδότες 

(Rasul et al.,2012). Μάλιστα θεωρούν ότι οι απόφοιτοι συχνά δεν κατέχουν τις ήπιες 

δεξιότητες και όχι τις τεχνικές που χρειάζονται για την απασχόληση προκαλώντας έτσι μια 

κατάσταση ‘αρρωστημένης ‘ προετοιμασίας για το περιβάλλον εργασίας (Ramakrishnan, 

and Yasin, 2010). Οι απόφοιτοι των ανώτατων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στις 

περισσότερες περιπτώσεις δείχνουν ένα χαμηλό επίπεδο επικοινωνιακών, διαπροσωπικών 

και κριτικής ανάλυσης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων της Λογιστικής 

και της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Asonitou, 2014; Hurt, 2007; AAA, 1995). Σε πρόσφατες 

έρευνες οι εργοδότες έχουν αναφέρει ελλείψεις των αποφοίτων σε θέματα γενικότερα 

εργασιακής σύνεσης, όπως είναι για παράδειγμα η επίγνωση του εμπορίου, η αντίληψη, η 

κατανόηση γενικότερα της αγοράς, η ομαδική συνεργασία και η ωριμότητα (CBI, 2011a; 

CIHE, 2010) καθώς και η έλλειψη σχετικής συναφούς εργασιακής εμπειρίας (CBI, 2011a). 

Οι σημερινοί εργοδότες απαιτούν οι εργαζόμενοι να κατέχουν τις λεγόμενες ήπιες (soft 

skills) ή μη τεχνικές δεξιότητες επιπρόσθετα των τεχνικών δεξιοτήτων (Resumes, 2015; 

Joseph et al., 2010; Clagett, 1997). Οι (Dewey et.al.,2008) ερεύνησαν το κενό που υπάρχει 

μεταξύ των ικανοτήτων που αποκτούν οι απόφοιτοι των σχολών, και αυτών που 

απαιτούνται και είναι επιθυμητές από τους εργοδότες. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους 

έδειξαν ότι κάποια προσόντα που επιθυμούν οι εργοδότες, όπως οι διαπροσωπικές 

ικανότητες, οι ικανότητες διαχείρισης έργου και παρουσιάσεων, διαφέρουν από τις 

ικανότητες που απέκτησαν οι απόφοιτοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και που τώρα 

αναζητούν εργασία. Τα παραπάνω συμπίπτουν με τη συνεχιζόμενη ανησυχία των 

εργοδοτών σχετικά με την αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που κατέχουν οι 

απόφοιτοι με το πέρας των σπουδών τους με αυτές που απαιτούνται από τους εργοδότες. 
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Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες με τη θέση τεχνικές δεξιότητες και 

δεξιότητες απασχόλησης (Howse, 2014; CBI, 2011a; Archer & Davison, 2008). Καθώς το 

εργασιακό περιβάλλον σήμερα είναι σε μια σταθερά μεταβαλλόμενη κατάσταση με πολλές 

αλλαγές, οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί στην προσαρμογή αναπτύσσοντας 

δεξιότητες στην επικοινωνία, κριτική σκέψη και ικανότητα, επίλυση προβλημάτων, όπως 

επίσης και να κατέχουν τεχνικές και ακαδημαϊκές γνώσεις που εργοδότες αναζητούν 

(Moradi, 2011). Ο σημερινός ανταγωνιστικός εργαζόμενος είναι εκείνος που έχει 

ικανότητες στην επίλυση προβλημάτων, μπορεί να ανταπεξέρχεται σε απρόβλεπτες και μη 

συνηθισμένες καταστάσεις, χωρίς να απευθύνεται κατ’ ανάγκη στη διοίκηση για 

καθοδήγηση, έχει γνώσεις οι οποίες εδράζονται στην αρχή ότι αυτές θα πρέπει να 

εφαρμόζονται στην δουλειά, όπως επίσης γνωρίζει πως αυτές οι γνώσεις μπορούν να 

εφαρμοστούν σε διαφορετικές καταστάσεις (Hammer,1996,p.47). Η ‘βιομηχανία’ σήμερα 

αναζητά εργαζομένους που ’έρχονται’ εφοδιασμένοι με ικανότητες έτσι ώστε να ξεκινάνε 

την εργασία τους με αυτοπεποίθηση και να είναι ικανοί σε λειτουργίες προσανατολισμένες 

σε καθήκοντα, με άλλα λόγια αναζητούν εργαζόμενους που να κατέχουν ένα σύνολο 

δεξιοτήτων οι οποίες του χαρακτηρίζουν ως ‘εργασιακά έτοιμους’ (Bridgstock, 2009). 

Μελέτες έχουνε δείξει ότι στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες επίσης υπάρχει ένα κενό 

μεταξύ των παραγόμενων δεξιοτήτων και αυτών που προσδοκούν αναμένουν οι εργοδότες 

από τους αποφοίτους σε αρκετά επαγγελματικά πεδία (Asonitou, 2014; Vitouladiti, 2013). 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας είναι η 

αναντιστοιχία μεταξύ των προσόντων που διαθέτουν οι απασχολούμενοι και αυτών που 

απαιτούνται για την επαρκή κάλυψη των θέσεων εργασίας. Η αναντιστοιχία αυτή μπορεί 

να λάβει οριζόντια μορφή, στην περίπτωση που οι απασχολούμενοι διαθέτουν προσόντα σε 

διαφορετικό γνωστικό πεδίο από αυτά που απαιτούνται για την επαρκή κάλυψη των 

θέσεων εργασίας, αλλά και κάθετη μορφή, όταν τα προσόντα των απασχολουμένων είναι 

υψηλότερου ή χαμηλότερου επιπέδου από αυτά που απαιτούνται για την επαρκή κάλυψη 

των θέσεων εργασίας. Το πρόβλημα της αναντιστοιχίας οφείλεται, κυρίως, στην απουσία 

σύνδεσης μεταξύ των εκροών των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 

αναγκών της αγοράς εργασίας, με αποτέλεσμα ο αριθμός των αποφοίτων ανά γνωστικό 

πεδίο, αλλά και τα προσόντα ή δεξιότητές τους να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

επιχειρήσεων (ΣΕΒ, 2019). Ειδικότερα, το 46,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι το 

προσωπικό τους δεν διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες (ΣΕΒ, 2018) 
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2.2 Η σημασία των λεγόμενων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας (employability, 

transferable, soft, core skills) 

 

Οι (Hernandez-March et al.,2009) ανέδειξαν τις ικανότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας 

από τους πανεπιστημιακούς απόφοιτους, και την αναντιστοιχία που μπορεί να υφίσταται 

στις απαιτήσεις των εργοδοτών και των αποφοίτων. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι 

ικανότητες που αξίζουν περισσότερο για τους εργοδότες είναι οι εξειδικευμένες τεχνικής 

φύσεως γνώσεις, καθώς επίσης και οι διαπροσωπικές δεξιότητες. Η ανασκόπηση 

βιβλιογραφίας επίσης έδειξε ότι οι εργοδότες δίδουν έμφαση στις ικανότητες των 

αποφοίτων κατά τη διαδικασία επιλογής και λιγότερη προσοχή στους τίτλους σπουδών.  

Οι (Finch et al.,2013) διεξήγαγαν μια έρευνα για να ανακαλύψουν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την απασχολησιμότητα των πανεπιστημιακών αποφοίτων. Προέκυψαν 

δεκαεπτά (17) παράγοντες, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε πέντε (5) κατηγορίες. Βρήκαν ότι 

οι εργοδότες προσδίδουν την μεγαλύτερη σημασία στις ικανότητες κάποιου να 

συνεργάζεται και αλληλοεπιδρά αρμονικά με τους άλλους, και λιγότερη σημασία στη φήμη 

του ακαδημαϊκού ιδρύματος από το οποίο αποφοίτησαν. Το ίδιο επισημαίνεται και από τον 

(Scott, 2007) ο οποίος βρήκε ότι οι εργοδότες αναζητούν ενεργά τις ήπιες δεξιότητες στο 

στάδιο της πρόσληψης προσωπικού, και σε κάποιες περιπτώσεις ιεραρχούν αυτές τις 

δεξιότητες (soft skills) υψηλότερα από τις εύκολα μετρήσιμες ικανότητες, προσόντα των 

λεγόμενων ‘σκληρών’ δεξιοτήτων. Στο ίδιο μήκος κύματος και η τοποθέτηση των 

(Raybould and Sheedy, 2005, p.259) που αναφέρουν ότι ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν στις 

δεξιότητες απασχολησιμότητας οι εργοδότες οι οποίοι αναζητούν στους αποφοίτους τις 

λεγόμενες ήπιες, ζωτικές δεξιότητες που αποκτούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών και 

των περιόδων εργασιακής εμπειρίας.  

Οι αλλαγές στον κλάδο της τεχνολογίας μπορούν να ιδωθούν σε διάφορα εργασιακά πεδία. 

Αυτές οι αλλαγές απαιτούν εργατικό δυναμικό με περισσότερες δεξιότητες για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες και απαιτήσεις της βιομηχανίας οι οποίες είναι γνωστές ως 

δείκτης απασχόλησης. Από αυτό το δείκτη απασχόλησης ο (Taylor, 2005) επισήμανε ότι 

όταν ο συνολικός αριθμός του εργατικού δυναμικού με χαμηλού επιπέδου δεξιότητες είναι 

μεγάλος, τότε μια αναπτυσσόμενη χώρα δεν θα είναι έτοιμη να στηρίξει, βασίζει την 

οικονομία της στη βιομηχανία. Οι αλλαγές στο πεδίο της τεχνολογίας θα επηρεάζουν τη 

ζήτηση και τις απαιτήσεις για εργατικό δυναμικό με αυξημένες δεξιότητες οι οποίες θα 

μπορούσαν να αναβαθμίσουν την εργασιακή απόδοση. Ο (Ramlee, 2002) επισημαίνει στην 
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έρευνά του ότι οι εργοδότες της παραγωγικής βιομηχανίας στη Μαλαισία εκτιμούν ότι οι 

απόφοιτοι των τεχνικών πανεπιστημιακών σχολών της κατέχουν σε υψηλό βαθμό επαρκείς 

τεχνικές δεξιότητες, αλλά υπολείπονται σε δεξιότητες όπως η υποκίνηση, διαπροσωπικές, 

κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλήματος και επιχειρηματικότητας. Επίσης ο (Syed Hussain 

Syed Husman, 2005) βρήκε ότι ένα ποσοστό 60% των αποφοίτων τεχνικών σχολών 

εξακολουθεί να είναι άνεργο διότι έχουν έλλειψη αυτών των δεξιοτήτων απασχόλησης 

παρά των τεχνικών δεξιοτήτων που απαιτεί ο κλάδος της βιομηχανίας. Αντίστοιχα οι 

(Rashid et.al.,2005) βρήκαν στην έρευνά τους ότι οι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών της 

Μαλαισίας είναι σε ποσοστό 50.5% άνεργοι για σχεδόν εννιά μήνες το χρόνο, λόγω της 

έλλειψης αυτών των δεξιοτήτων απασχόλησης. Οι εν λόγω απόφοιτοι είναι επίσης 

αδύναμοι στην επικοινωνία, στο γράψιμο και σε δεξιότητες χρήσης του Η/Υ. Ανάλογα η 

(Kathleen, 2005) βρήκε στην ερευνά της στις ΗΠΑ σε απόφοιτους τεχνικών σχολών ότι οι 

εργοδότες δεν ήταν ευχαριστημένοι από τους απόφοιτους υποψηφίους όχι γιατί δεν 

κατείχαν αρκετές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, αλλά γιατί δεν κατείχαν επαρκώς τις μη 

τεχνικές δεξιότητες. Στις ΗΠΑ ακόμη και με ένα δείκτη ανεργίας άνω του 9% οι εργοδότες 

εξακολουθούν να έχουν προβλήματα στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, με ένα 

ποσοστό 5% να παραμένουνε ακάλυπτες επειδή απλώς επειδή δεν μπορούν να βρουν τους 

κατάλληλους ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες (Deloitte and The Manufacturing 

Institute, 2014). Σε μια αντίστοιχη έρευνα στο Πακιστάν αναδείχτηκε το κενό που υπάρχει 

μεταξύ εργοδοτών και αποφοίτων ως προς τις απαιτούμενες δεξιότητες. Συγκεκριμένα 

αναδείχτηκε ότι οι εργοδότες συνήθως επιλέγουν μόνο εκείνους τους υποψηφίους που 

διαθέτουν πρακτικές γνώσεις μέσα από το επιχειρηματικό περιβάλλον όπως επίσης και 

υποψηφίους με ανώτερο επίπεδο δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις παρουσιάσεις (Rao et 

al.,2011).  

Η (Dafou, 2009) εξέτασε την αξία των πανεπιστημιακών τίτλων από την πλευρά των 

εργοδοτών στην Ελλάδα, χαρτογραφώντας τις συνδέσεις που θεωρούνται ότι υπάρχουν 

μεταξύ των πτυχών της εκπαίδευσης των αποφοίτων και των προσόντων που αναζητούνται 

στην αγορά εργασίας. Βρήκε ότι άσχετα από το ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται από τις 

επιχειρήσεις για την αξιολόγηση των υποψηφίων για πρόσληψη, πληροφορίες σχετικά με 

τους αιτούντες εκμαιεύονται από πτυχές της ακαδημαϊκής τους εμπειρίας, της τεχνικής 

τους εξειδίκευσης, της προσωπικότητας και της προσωπικής παρακίνησης. 
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2.3 Η αδήριτη ανάγκη για συμβουλευτική των αποφοίτων στην απασχόληση 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υποψήφιοι εμφανίζονται στην αγορά εργασίας έχοντας 

μόνο μια πολύ μικρή έως ανύπαρκτη γνώση (hazy idea) για το πώς θα προβάλλουν το πιο 

σημαντικό πράγμα που κατέχουν, δηλαδή τον εαυτό τους (Kitchen,1994). Γενικά οι 

υποψήφιοι που μόλις έχουν αποφοιτήσει από τα πανεπιστήμια όταν αναζητούν την πρώτη 

στη καριέρα τους θέση εργασίας δεν κατέχουν, ούτε είναι εφοδιασμένοι με τα προσωπικά 

εκείνα ‘μεταβιβάσιμα’ (transferable competencies) χαρακτηριστικά- ικανότητες- 

δεξιότητες που οι εργοδότες απαιτούν από αυτούς (Lloyd Davies, 2000).  

Πολλοί νέοι υποψήφιοι στην αγορά εργασίας δεν γνωρίζουνε ή δεν έχουν τις ικανότητες να 

επιδείξουνε τις σκληρές ικανότητες που οι εργοδότες αναζητούν, ακόμη και όταν αυτές τις 

κατέχουν (ILO, 2013). Σε μια πρόσφατη έρευνα (Pollock, 2014) διερευνήθηκε η μετάβαση 

από την πανεπιστημιούπολη στην εργασία και το κατά πόσο καλά ήταν προετοιμασμένοι οι 

απόφοιτοι για τη μετάβαση αυτή. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή οι αποφοιτήσαντες όταν 

τελειώνουν τις σπουδές τους έχουν εξαιρετική δυσκολία και αγωνίζονται, στο να κάνουν το 

επόμενο βήμα τους για την αγορά εργασίας. Εβδομήντα εννιά τοις εκατό (79%) αναφέρανε 

ότι χρειαζότανε βοήθεια για να βρούνε δουλειά, ενώ ένα ποσοστό 46% σαράντα έξι τοις 

εκατό νοιώθανε απροετοίμαστοι ή κακώς προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Στην 

κορυφή ένα ποσοστό 87% σημειώσανε ότι περίμεναν περισσότερη συμβουλευτική από το 

πανεπιστήμιό τους για να κάνουν τη μετάβαση από τις σπουδές στον κόσμο της εργασίας 

(Pollock, 2014).  

Συνάγεται ότι οι εργαζόμενοι χρειάζονται βοήθεια για να αναπτύξουν ικανότητες σε 

θέματα αυτοαξιολόγησης, αυτοπροβολής και ικανότητες διαχείρισης της καριέρας τους. Τα 

άτομα θα πρέπει να μάθουν πώς να αξιολογούν τις ικανότητές, γνώσεις και δεξιότητές τους 

και πώς να προβάλουν- προωθούν αυτές είτε μέσα είτε έξω από μια επιχείρηση- οργανισμό 

(Bridgstock, 2009). Οι (Monteiro, Ferreira and Almeida, 2018), προτείνουν ότι οι υποψήφιοι 

θα πρέπει να εφοδιάζονται με συμβουλές διαχείρισης καριέρας έτσι ώστε να διασφαλίζουν την 

ομαλή μετάβαση από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας. 
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2.4 Ο ρόλος των Πανεπιστημίων και των Εργοδοτών σε μια από κοινού συνεργασία 

για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων 

 

Η απασχολησιμότητα των αποφοίτων αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα για την ανώτατη 

εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας η οποία μελετά τις δεξιότητες 

απασχολησιμότητας και την κατάταξη τους σε σειρά σημαντικότητας όπως αυτές 

εκλαμβάνονται από την πλευρά των σπουδαστών και των αποφοίτων και των εργοδοτών 

τους και την προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας, οι εργοδότες κατατάξανε έναν 

αριθμό προσωπικών ιδιοτήτων και θεμελιωδών δεξιοτήτων των αποφοίτων πολύ πιο πάνω 

από τις αντίστοιχες τεχνικές ή αυτές που χρειάζονται σύμφωνα με το αντικείμενο 

γνωστικές ικανότητες ακόμη και σε τεχνικά επαγγέλματα. Αυτό βέβαια δεν αγνοεί τη 

σημαντικότητα της επί του εκάστοτε αντικειμένου απαραίτητης γνώσης, αλλά δίνει 

έμφαση στην προστιθέμενη αξία της αποτελεσματικότητας των προσωπικών ιδιοτήτων και 

θεμελιωδών δεξιοτήτων. Σύμφωνα με την έρευνα τονίζεται ως συμπέρασμα μεταξύ άλλων, 

στην αξία που πρέπει να αποδίδεται στην αυτοαξιολόγηση των σπουδαστών και αποφοίτων 

των πανεπιστημίων για τις δεξιότητες απασχολησιμότητας που αυτοί κατέχουν, και την 

χρησιμότητα διαμόρφωσης ενός προφίλ τους που θα υποστηρίζει το προσωπικό τους πλάνο 

ανάπτυξης και ενημέρωσή τους στο ζήτημα της διαδικασίας εύρεσης εργασίας (Saunders, 

& Zuzel, 2010). Ως συμπέρασμα η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη για ευθυγράμμιση της 

απασχολησιμότητας με τις σπουδές, μέσω κοινών δεσμών και σύνδεσης μεταξύ των 

προγραμμάτων σπουδών και της απασχόλησης. Σύμφωνα άλλωστε με τον Σύνδεσμο 

Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ, 2019) σε πρόσφατη έρευνά του η αναντιστοιχία προσόντων 

οφείλεται σε δύο παράγοντες: πρώτον στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης κυρίως σε 

τομείς της οικονομίας που δεν είναι έντασης γνώσης και δεύτερον στην απουσία σύνδεσης 

μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των πανεπιστημίων θα μπορούσανε σημαντικά να 

συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της κάλυψης του κενού δεξιοτήτων που παρατηρείται 

και έτσι να παρέχουν στην αγορά υψηλού ποιοτικού επιπέδου εργαζομένους, οι οποίοι με 

τη σειρά τους θα συνεισφέρανε όχι μόνο στην βελτίωση της κερδοφορίας των 

επιχειρήσεων αλλά γενικότερα στη συνολική κοινωνική ευημερία. Το κενό, απόσταση 

μεταξύ των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας δημιουργεί πρόβλημα στα 

πανεπιστήμια στο να αναγνωρίζουν και να παρέχουν τα κατάλληλα και ζητούμενα 

προσόντα στους εν δυνάμει απασχολούμενους απόφοιτους. Τα ευρήματα της μελέτης των 
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(Mohamad Osmani et al.,2015) έδειξαν ότι η ανάπτυξη της διδακτέας ύλης της ανώτατης 

εκπαίδευσης θα πρέπει να προσανατολίζεται προς χαρακτηριστικά και ικανότητες των 

αποφοίτων, τα οποία προσδοκά η βιομηχανία και η αγορά και είναι σχετικά με τις ανάγκες 

αυτών. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να προσπαθήσουν να εργαστούν μαζί με 

επαγγελματικές ενώσεις, οι οποίες παρέχουν πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές στις 

καλές πρακτικές της εκπαίδευσης των αποφοίτων Δίνεται έμφαση στην αμοιβαία 

υποχρέωση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και ευθύνη που έχουν και οι δύο για την 

ανάπτυξη και διατήρηση αυτών των γενικών ικανοτήτων σε αντίθεση με την πιο 

παραδοσιακή θεώρηση των πιο συγκεκριμένων ικανοτήτων εστιασμένων σε μια 

επιχείρηση, και η καινούργια οπτική στον κόσμο της εργασίας είναι για τους εργαζόμενους 

να σκέφτονται τον εαυτό τους περισσότερο ως ‘αυτοαπασχολούμενου’ παρά ως 

εργαζόμενου σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση (Garavan,1999). Εργαζόμενοι και εργοδότες 

μπορούν να συνεργαστούν από κοινού έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να αναπτύξουν ένα εύρος 

γενικών, μεταφερόμενων δεξιοτήτων, όπως είναι αυτές τις επικοινωνίας, των 

διαπροσωπικών ικανοτήτων, της επίλυσης προβλημάτων, της ομαδικής συνεργασίας και 

των δεξιοτήτων στη λήψη αποφάσεων (Vitouladiti, 2013; Lips-Wiersma & Wright, 2012) 

 

2.5 Η σχετική συγκριτική συνεισφορά στην απασχολησιμότητα μεταξύ ήπιων- 

μεταβιβάσιμων  και ‘σκληρών’ δεξιοτήτων 

 

Η εστίαση και προσοχή στο ενδιαφέρον για τις λεγόμενες ήπιες δεξιότητες (soft skills) 

είναι μεγάλη όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο (Helmlinger, 2007) στην έρευνά του 

λέγοντας ότι το 90% της αποτυχίας στην εργασία μπορεί να εντοπιστεί στην ανισότητα, 

ασυμβατότητα των ήπιων δεξιοτήτων της προσωπικότητας, διάθεσης και συμπεριφορών, 

υποκίνησης και των εργασιακών συνηθειών. Στο άρθρο των (Mansour and Dean, 2016) 

καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνάς τους για τις δεξιότητες απασχόλησης των 

αποφοίτων της σχολής διοίκησης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού όπως αυτές 

εκλαμβάνονται τόσο από τους ίδιους τους εργοδότες όσο και από το προσωπικό των 

αποφοίτων αυτών των σχολών. Η έρευνα με βάση το δείγμα των συμμετεχόντων έχει 

διεθνοποιημένα χαρακτηριστικά λόγω των συμμετεχόντων οι οποίοι προέρχονταν από τις 

χώρες των ΗΠΑ, Ευρώπης και Μαρόκο με τις ιδιότητες του προσωπικού των σχολών 

ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των εργοδοτών που επέλεξαν για θέσεις 

εργασίας τους εν λόγω αποφοίτους. Στην έρευνα μελετήθηκε η σημαντικότητα που 
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αποδίδεται στις δεξιότητες απασχολησιμότητας και από τις δύο πλευρές συμμετεχόντων. 

Οι δεξιότητες που ερευνήθηκαν προέκυψαν μέσα από τη σχετική βιβλιογραφική 

ανασκόπηση με μέριμνα όμως να καλύπτουν πέραν των κοινών αναφορών και άλλες 

επιπλέον δεξιότητες που καταγράφονται ως σημαντικές και από τις τρεις Ηπείρους. Αυτές 

που προέκυψαν ήταν συνολικά (18) δεκαοχτώ και πιο συγκεκριμένα  είναι η δεξιότητα στη 

μάθηση (knowing how to learn), οι δεξιότητες στην επικοινωνία (communication skills), η 

δημιουργικότητα (creativity), η δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων (problem solving), 

οι διαπροσωπικές δεξιότητες (interpersonal skills), ηγετικές δεξιότητες (leadership),  

δεξιότητες παρουσιάσεων (presentation skills), οι δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών 

(use of technology), η δεξιότητα να μπορεί κανείς να λειτουργεί ως μέλος μιας ομάδας 

(ability to function as part of team), δεξιότητες στο στρατηγικό σχεδιασμό (strategic 

planning),  δεξιότητες διαχείρισης πελατών (managing customers), δεξιότητες διαχείρισης 

αλλαγών (change management), δεξιότητα σε επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

(communication in foreign languages), δεξιότητες στην ψηφιακή τεχνολογία (digital 

competency), η δεξιότητα στην πολιτισμική συνείδηση και έκφραση (cultural awareness 

and expression), δεξιότητες στην ανάληψη πρωτοβουλιών και επιχειρηματικότητας 

(initiative and enterprise), δεξιότητες προγραμματισμού και οργάνωσης (planning and 

organizing), δεξιότητες αυτοδιαχείρισης (self-management) Το αποτέλεσμα της έρευνας 

ήταν ότι με εξαίρεση τις δεξιότητες στην επικοινωνία και στη χρήση της τεχνολογίας όλες 

οι άλλες κρίθηκαν ως σημαντικές και από τις δύο πλευρές των συμμετεχόντων. Το 

παράδοξο του μικρότερου βαθμού σημαντικότητας των δύο παραπάνω δεξιοτήτων σε 

σχέση με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών εξηγείται επαρκώς από το γεγονός ότι στο 

Μαρόκο μια χώρα υπό ανάπτυξη, η δεξιότητα στη χρήση των τεχνολογιών και των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων δεν εκλαμβάνονται προς το παρόν ως σημαντικές δεξιότητες 

που οδηγούν στην απασχόληση, εξαιτίας της περιορισμένης ακόμα χρήσης της τεχνολογίας 

στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού. Επίσης μια άλλη 

αιτιολογία είναι ότι γενικότερα η τεχνολογία δεν έχει ακόμη κερδίσει έδαφος και μεγάλη 

πρόσβαση στις επιχειρήσεις. Από τη συγκεκριμένη έρευνα προκύπτει επίσης ότι οι σχολές 

ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού και τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά προγράμματα που 

παρέχουν αυτές ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες των εργοδοτών (Mansour, 

B. and Dean, 2016).  

Τα προσόντα που αναζητούν οι εργοδότες στην επιλογή των υποψηφίων άπτονται 

περισσότερο σε ‘συμπεριφορικές’ ιδιότητες (behavioral attributes) και ηπιότερες 
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ικανότητες (soft skills) και λιγότερο σε τυπικά προσόντα (formal qualifications). Έτσι 

γίνεται κατανοητό ότι τα τυπικά προσόντα είναι συχνά αναγκαία αλλά όχι αποτελεσματικά 

και ικανά από μόνα τους για την επιτυχή εύρεση εργασίας (Johnson and Burden, 2003). Οι 

αποφάσεις που σχετίζονται με πρόσληψη προσωπικού πραγματοποιούνται βασιζόμενες 

τόσο σε αντικειμενικά προσόντα π.χ. συσχέτιση ατόμου-εργασίας και ατόμου-επιχείρησης, 

όσο και σε υποκειμενικά (Roebken, 2010; Johnson and Burden, 2003; Wade & Kinicki, 

1997; Bartram, et al.,1995). Ορισμένες φορές, οι εντυπώσεις που δημιουργούνται από 

υποκειμενικά προσόντα επηρεάζουν τις αποφάσεις περί πρόσληψης προσωπικού 

σημαντικά περισσότερο από αυτές των αντικειμενικών προσόντων, εξαιτίας της 

συγκινησιακής επίδρασης (Roebken, 2010).  

Οι λεγόμενες ‘σκληρές’ δεξιότητες (hard skills) των υποψηφίων είναι σημαντικά και 

απαραίτητα, αλλά όχι ικανά από μόνα τους για επιτυχία στη συνέντευξη επιλογής για την 

πρόσληψή τους. Ο (Nilsson,2010) βρήκε ότι για τους απόφοιτους μηχανικούς που 

εισέρχονται στην αγορά εργασίας της Σουηδίας η σημασία των τυπικών και τεχνικών 

επαγγελματικών δεξιοτήτων ελαττώνεται. Σε αυτό το γενικό πλαίσιο οι προσωπικές ήπιες 

ιδιότητες και γνωρίσματα όπως οι δεξιότητες ηγεσίας και διαπροσωπικές ικανότητες είναι 

πιο σημαντικές σε ότι αφορά στην απασχόληση (Aamodt, Hovdhaugen and Bielfeldt, 

2010). Οι εργοδότες αλλά και οι συνεντευκτές αξιολογούν τη σχετική σημαντικότητα 

μεταξύ των σκληρών και ήπιων ικανοτήτων των υποψηφίων. Σύμφωνα με την έρευνα των 

(Weib and Schuck, 2016) η σύμφωνη και καθολική απάντηση τόσο των εργοδοτών όσο και 

των συνεντευκτών ήταν ότι θεωρούν τις ήπιες ικανότητες των υποψηφίων ως πιο 

σημαντικές συγκριτικά με αυτές των πιο σκληρών ικανοτήτων. Για παράδειγμα, τονίστηκε 

ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τη θέληση να εργαστούν, γιατί τα μειονεκτήματα, 

ελαττώματα τους στις ‘σκληρές’ ικανότητες σε αντίθεση με τις όποιες προσωπικές τους 

αδυναμίες μπορούν να διορθωθούν, αντισταθμιστούν πιο εύκολα. Μάλιστα κάποιος εξ 

αυτών ποσοτικοποιώντας αυτή την αναλογία μεταξύ των ήπιων και σκληρών 

χαρακτηριστικών των υποψήφιων απέδωσε ένα ποσοστό 60% ως σημαντικότητα στα ήπια 

χαρακτηριστικά που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι και ένα ποσοστό 40% 

σημαντικότητας στα λεγόμενα σκληρά χαρακτηριστικά τους (Weib and Schuck, 2016). 

Ακόμη και οι νέοι απόφοιτοι θεωρούν ότι οι εφαρμοζόμενες δεξιότητες (ικανότητες 

επίλυσης προβλημάτων, εκτέλεσης πολύπλευρών καθηκόντων), οι διαπροσωπικές 

ικανότητες (ικανότητα να προσαρμόζεσαι σε διαφορετικά περιβάλλοντα και ικανότητα να 

ηγείσαι-καθοδηγείς μια ομάδα) και οι δεξιότητες του 21ου αιώνα (να μπορείς να εργάζεσαι 
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κάτω από προκλητικά χρονοδιαγράμματα ή το να ανταποκρίνεσαι σε μια απρόβλεπτη 

επείγουσα εργασία, και οι ερευνητικές δεξιότητες) είναι πιο σημαντικές για την προοπτική 

απασχολησιμότητάς τους ενώ οι βασικές λιγότερο σημαντικές (Erni Tanius et all.,2018). 

Συμπερασματικά έχοντας κανείς τις απαιτούμενες λεγόμενες σκληρές ικανότητες, οι ήπιες 

ικανότητές του (soft skills) είναι προφανώς πιο σημαντικές μεταξύ των κριτηρίων επιλογής 

του (Weib & Schuck ,2016; Vitouladiti, 2013; Lips-Wiersma & Wright, 2012; Garavan, 

1999) 

 

2.6 Το επίπεδο μόρφωσης και η συνεισφορά της στην απασχολησιμότητα 

 

Το επίπεδο μόρφωσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και επηρεάζει θετικά την ένταση 

στην αναζήτηση εργασίας (Wanberg, et al.,1999). Το υψηλό επίπεδο μόρφωσης όχι μόνο 

επηρεάζει την συμπεριφορά του υποψηφίου στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας αλλά 

είναι επίσης θετικά συσχετισμένο και με το αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης δηλαδή τα 

άτομα με υψηλό επίπεδο μόρφωσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν 

απασχόληση και να μειώσουν επίσης το διάστημα ανεργίας τους σε σχέση με άτομα με 

χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης (Kanfer et al., 2001). Με αυτή την άποψη ότι δηλαδή τα 

υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης αυξάνουν την πιθανότητα ανεύρεσης εργασίας συμφωνεί και η 

έρευνα των (Addison & Portugal, 2002) τονίζοντας όμως ότι αυτό συμβαίνει συνήθως 

μέσω της διαδικασίας των εξετάσεων και όχι τόσο μέσω της χρήσης άλλων μεθόδων. 

Γενικότερα τα υψηλά επίπεδα μόρφωσης και επαγγελματικών προσόντων (formal 

education and professional qualifications) επηρεάζουν θετικά την απασχολησιμότητα. 

(McQuaid et al.,2004; Urwin & Shackleton, 1999). Οι υποψήφιοι που παρουσιάζανε 

υψηλότερες βαθμολογίες (higher grade point average) αποδείχθηκαν περισσότερο 

προετοιμασμένοι στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας και ένταξης στην αγορά εργασίας 

σε σχέση με τους συνυποψήφιους τους οι οποίοι είχανε μικρότερες βαθμολογίες. 

(McCorkle et al, 2003). Επίσης υποψήφιοι με υψηλότερο εκπαιδευτικό- μορφωτικό 

επίπεδο (high scholastic standing) προτιμηθήκανε σε σχέση με συνυποψήφιους τους που 

είχανε μέτριο μορφωτικό επίπεδο και αυτοί με τη σειρά τους προτιμηθήκανε σε σχέση με 

τους συνυποψήφιους τους που είχανε χαμηλό μορφωτικό επίπεδο κατά την διαδικασία 

αξιολόγησης των βιογραφικών τους σημειωμάτων. (Dipboye et al.,1975). Σύμφωνα με μια 

άλλη έρευνα, κατά μέσο όρο όσοι ήδη εργαζόταν είχανε υψηλό μέσο όρο βαθμολογιών 

(Schill et al.,1985).  
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Το επίπεδο εκπαίδευσης σχετίζεται και με την ποιότητα -σημαντικότητα των γνωριμιών 

που διαθέτει ο υποψήφιος. Με άλλα λόγια οι υποψήφιοι που διαθέτουν καλύτερο επίπεδο 

μόρφωσης ευνοούνται στην αναζήτηση εργασίας διότι διαθέτουν ‘καλύτερο’ δίκτυο’ 

γνωριμιών. Είναι αναμενόμενο καταλήγει η έρευνα ότι αυτοί που διαθέτουν υψηλότερο 

επίπεδο μόρφωσης συναναστρέφονται με άτομα που είναι ήδη στην αγορά εργασίας (άρα 

έχουν καλύτερη και περισσότερη πληροφόρηση) ενώ αυτοί που δεν διακρίνονται για το 

επίπεδο μόρφωσής τους, συσχετίζονται με άτομα που κατά πάσα πιθανότητα είναι άνεργα 

(Wahba & Zenou, 2005). Οι κατώτερες κοινωνικά τάξεις έχουν χαμηλότερα επίπεδα 

κοινωνικού κεφαλαίου στην Ευρώπη και ειδικότερα πιο αδύναμα δίκτυα διασυνδέσεων 

(Pichler and Wallace, 2009). Τα ίδια αποτελέσματα προέκυψαν και για τους άνεργους που 

αναζητούν εργασία στη Ελβετία (Bonoli and Turtschi, 2015). Αναλόγως, τα άτομα 

χαμηλού μορφωτικού επίπεδου και χαμηλής κοινωνικής τάξης ενδέχεται να έχουν ένα 

κοινωνικό δίκτυο που τους παρέχει ελάχιστη βοήθεια στην προσπάθεια αναζήτησης 

εργασίας.  

Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα οι υποψήφιοι που διαθέτουν αυξημένο επίπεδο μόρφωσης 

(overeducated) η γενικότερα αυξημένα προσόντα (overqualified) αναζητούν πιο εντατικά 

και πιο συχνά (σχεδόν στο διπλάσιο βαθμό) εργασία σε σχέση με αυτούς που δεν 

διαθέτουν αυξημένα προσόντα. Άποψη την οποία συμμερίζεται και οι πλειονότητα των 

εργοδοτών (Wald, 2005) Επίσης οι ιδιαίτερα ικανοί  υποψήφιοι (highly competent) 

προτιμούνται σε σχέση με αυτούς που δεν είναι τόσο ικανοί (barely competent) (Haefner, 

1977). Επίσης μια άλλη έρευνα αναφέρει ότι η απόδοση κατά τη διάρκεια των σπουδών 

επηρεάζει τις αρχικές αποδοχές των υποψηφίων (starting pay) και συγκεκριμένα μια 

αύξηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων (grade point average μέσος όρος βαθμολογίας) κατά 

10% αυξάνει τις αρχικές αποδοχές κατά 2.8%. (Orazem et al., 2003). Γενικότερα τα υψηλά 

επίπεδα μόρφωσης και επαγγελματικών προσόντων (formal education and professional 

qualifications) επηρεάζουν θετικά την απασχολησιμότητα (McQuaid et al., 2004; Urwin & 

Shackleton, 1999).  

Στον αντίποδα, αντίθετα μια άλλη έρευνα –(διαχωρίζοντας επακριβώς τα ακαδημαϊκά 

προσόντα (academic qualifications) από τα επαγγελματικά (professional) ή αλλιώς 

ικανότητες απασχολησιμότητας (employability skills και ιδιαίτερα η ευφράδεια λόγου 

verbal skills) -αναφέρει ότι τα ιδιαιτέρως υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα είναι αρνητικά 

συσχετισμένα με την επιτυχή ανεύρεση εργασίας δηλώνοντας έτσι έμμεσα ότι τα 

επαγγελματικά προσόντα (ή ικανότητες απασχόλησης) είναι συγκριτικά σημαντικότερα 
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στην επιτυχή ανεύρεση εργασίας ή ότι υπάρχει η αντίληψη από την πλευρά των εργοδοτών 

ότι αυτοί που διαθέτουν υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα πιθανόν δεν αποδέχονται εύκολα 

θέσεις που οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν τους ‘ταιριάζουν’ (McQuaid, 2006).  

Από τα παραπάνω παρά το γεγονός ότι διαπιστώνεται μια ευρύτερη τάση και σύγκλιση 

απόψεων ως προς τη θετική συνεισφορά των σπουδών και του επιπέδου μόρφωσης στην 

απασχόληση εντούτοις ταυτόχρονα παρατηρούμε και μια διχογνωμία με διαφορετικές 

τοποθετήσεις ερευνητών ως προς την αποτελεσματικότητα αυτού του παράγοντα σε σχέση 

με την απασχολησιμότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή ταύτιση απόψεων ως προς τη θετική 

συνεισφορά της εκπαίδευσης στην απασχολησιμότητα γεγονός που ενισχύεται παρακάτω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3. Σπουδές Απασχόληση και Εκπαιδευτική Πολιτική 

 

3.1 Πόσο οι σπουδές σήμερα ‘εξασφαλίζουν’ μια θέση εργασίας στους αποφοίτους;  

 

Η κατοχή ενός τίτλου σπουδών (πτυχίο) κάποτε θεωρούνταν ένα σημαντικός παράγοντας 

διαφοροποίησης στην αγορά εργασίας ενώ σήμερα συχνά θεωρείται ως βασικό, ελάχιστο 

απαιτούμενο σε πολλές εργασίες (Brooks & Everett, 2009). Συνεπεία της ανωτέρω 

διαπίστωσης πολλοί απόφοιτοι σταδιακά όλο και περισσότερο συμμετέχουν σε 

στρατηγικές οι οποίες τους παρέχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά 

εργασίας και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η ανάληψη μια θέσης εργασίας σε πρακτική 

άσκηση, συμμετοχή, παρακολούθηση σε επιπλέον προγράμματα σπουδών και η συνέχιση 

σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (Morgan, 2012; Brooks & Everett, 2009). Παρόλα 

αυτά καθώς ο αριθμός των αποφοίτων πολλαπλασιάζεται με ταχύτατους ρυθμούς ο 

ανταγωνισμός για τις θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλά επίπεδα προσόντων γίνεται πιο 

έντονος (Baciu and Lazar, 2011). Για παράδειγμα αναμένεται ότι έως το 2020 ο αριθμός 

των πολύ προσοντούχων μελών της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη θα αυξηθεί σε ποσοστό 

κατά 20%. Πολλοί απόφοιτοι θεωρούν με βάση το παραπάνω γενικότερο πλαίσιο ότι η 

δυνατότητα στην απασχόληση με την κατοχή ενός μόνο πτυχίου έχει ‘αδυναμίες’ και έτσι 

πολλά άτομα επιχειρούν προσπάθειες για επιπλέον μόρφωση και για την απόκτηση ενός 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών παρά να εισέλθουν στην αγορά εργασίας (Aamodt, 

Hovdhaugen and Bielfeldt, 2010). Όμως παρά το γεγονός, ότι υπάρχουν σημαντικές 

ενδείξεις πως μέσω της επαύξησης της εκπαίδευσης και των επιπρόσθετων σπουδών 

μπορεί να ενισχυθεί η δυνατότητα για απασχόληση των ατόμων στην αγορά εργασίας, 

εντούτοις τα επίπεδα ανεργίας παραμένουν υψηλά για τα νέα άτομα με αυξημένα 

διπλώματα, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες (Baciu and Lazar, 2011). Επιπλέον των 

παραπάνω αυξάνεται σημαντικά η άποψη ότι το ‘σύστημα’ απονομής των πτυχίων, και 

βαθμών ενδεχομένως δεν είναι αξιόπιστο (Yorke, 2007) και υπάρχει για αυτό το λόγο 

έντονη ανησυχία σχετικά με την αυξανόμενη άνοδο των βαθμολογιών (Baty, 2007). Οι 

διαφορετικοί κανονισμοί και πρακτικές που αφορούν σε αποτελέσματα βαθμολόγησης 

μεταξύ διαφορετικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων μπορούν να υπονομεύσουν τη 
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δικαιοσύνη και τη συγκρισιμότητα στο σύστημα κατάταξης ,μεταξύ των διαφορετικών 

πανεπιστημίων (Lowe, 2007; Yorke et al.,2007). Ακόμη οι παρατηρούμενες στην Ελλάδα 

ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού σε συνδυασμό 

με το υψηλό επίπεδο της υπερεκπαιδευμένης απασχόλησης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 

το εκπαιδευτικό σύστημα πέραν της μηχανιστικής απονομής τυπικών προσόντων πρέπει να 

εστιάσει και στην ανάπτυξη εκείνων των επιπλέον γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι 

απαραίτητες στην αγορά εργασίας (ΣΕΒ, 2019). Επίσης η εκτεταμένη υπερεκπαιδευμένη 

απασχόληση προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στους ίδιους τους εργαζομένους, στις 

επιχειρήσεις αλλά και στην οικονομία γενικότερα. Σημαντικοί πόροι επενδύονται για την 

παροχή υψηλών προσόντων στο ανθρώπινο δυναμικό χωρίς όμως να αξιοποιούνται 

επαρκώς στην εγχώρια αγορά εργασίας. Επιπλέον, η παραγωγικότητα της εργασίας τείνει 

να είναι χαμηλότερη σε αγορές εργασίας όπου δεν επιτυγχάνεται αποτελεσματική σύζευξη 

της ζήτησης με την προσφορά προσόντων. Η απασχόληση σε θέσεις εργασίας 

χαμηλότερων προσόντων αποτελεί και έναν από τους βασικούς λόγους μετανάστευσης του 

ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων. Ταυτόχρονα και παρά τους σημαντικούς 

πόρους που διατίθενται για την κατάρτιση των ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, οι 

επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν ανθρώπινο δυναμικό με τις κατάλληλες δεξιότητες 

(ΣΕΒ, 2019), ενώ ταυτόχρονα ένα σημαντικό μέρος των αποφοίτων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης απασχολούνται σε επαγγέλματα που δεν σχετίζονται με το αντικείμενο των 

σπουδών τους 

 

3.2 Η σημερινή κατάσταση και ο ρόλος των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

 

Έτσι, η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων είναι μια μεγάλη πρόκληση που 

συναντάται στην ατζέντα των παρόχων υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Jackson, 

2014a). Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάπτυξη των σωστών χαρακτηριστικών στους 

απόφοιτους αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η 

οποία συνδυάζεται με την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των εργοδοτών και των φορέων 

εκπαίδευσης προκειμένου να αναγνωριστούν οι προσδοκώμενοι παράγοντες στην 

αξιολόγηση της απόδοσης των αποφοίτων (Daud et al, 2011; Gibbs, Steel & Kuiper, 2011; 

Hernadez-March, Martin del Peso & Leguey, 2009). Σύμφωνα με τον (Fallows and Steven, 

2000), τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν μια ιδιαίτερη ευθύνη στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων απασχόλησης σύμφωνα με την οποία πρέπει να παρέχουν στους αποφοίτους τις 
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δεξιότητες εκείνες με τις οποίες θα εργάζονται αποτελεσματικά μέσα σε ένα περιβάλλον 

που χαρακτηρίζεται ως κοινωνία της μάθησης ή γενιά της μάθησης. Ο (Eisner, 2010) 

υποδεικνύει ότι η ανώτατη εκπαίδευση μπορεί να παρέχει το ‘μονοπάτι’ στην απασχόληση 

των αποφοίτων αναπτύσσοντας τις σχετικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που οι 

εργοδότες επιθυμούν στο εργασιακό περιβάλλον. Προς το παρόν οι απόφοιτοι των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό από τους πιο έμπειρους 

εργαζομένους, μειωμένο επίπεδο προσλήψεων, εξελισσόμενες απαιτήσεις από τους 

εργοδότες για δεξιότητες, και μια αυξανόμενη παγκόσμια επικρατούσα δεξαμενή 

εργαζομένων που οδηγεί σε μια ακόμη πιο προκλητική και αβέβαιη αγορά εργασίας. Οι 

λεγόμενες δεξιότητες απασχόλησης γενικά μπορούν να ιδωθούν ως ένα υποσύνολο 

ιδιοτήτων-γνωρισμάτων των αποφοίτων και είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν 

τους ανθρώπους αποτελεσματικούς εργαζόμενους. Θεωρείται ότι το πανεπιστήμιο έχει και 

ρόλο και ευθύνη στην ανάπτυξη τέτοιων ικανοτήτων (Litchfield, Frawley and Nettleton, 

2010). Οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων και οι εργοδότες θα πρέπει από κοινού να 

ενεργούν για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων απασχόλησης. Η από κοινού ευθύνη για την 

ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι μια βασική αρχή, για αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών πρέπει να καθοδηγείται από τις ανάγκες των εργοδοτών 

σύμφωνα με τον (Leitch, 2006). Η έννοια των χαρακτηριστικών των αποφοίτων θεωρείται 

σε παγκόσμιο επίπεδο ως το μέσο προώθησης της εθνικής ανταγωνιστικότητας στην 

παγκόσμια οικονομία (Azevedo, Apfelthaher, & Hurst, 2012). Μετρώντας τα 

αποτελέσματα των επιπέδων εκπαίδευσης βασιζόμενοι στην απόκτηση γνώσεων των 

μαθητών, μια σημαίνουσα έρευνα υπολογίζει ότι η αύξηση κατά μία μονάδα της τυπικής 

απόκλισης στις βαθμολογίες των μαθητών στη διεθνή αξιολόγηση στο γραμματισμό- 

αλφαβητισμό και στα μαθηματικά επιφέρει, συσχετίζεται με αύξηση κατά 2% στο ετήσιο 

παραγόμενο μεικτό ακαθάριστο εθνικό προϊόν (GDP) του κατακεφαλήν εισοδήματος, και 

για κάθε ένα δολάριο που επενδύεται σε ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην εκπαίδευση στις 

αναπτυσσόμενες χώρες προκύπτει αύξηση κατά 10-15 δολάρια στην οικονομική ανάπτυξη 

(Hanushek and Woessmann, 2011). Διατηρώντας εργαζομένους με τις κατάλληλες 

δεξιότητες για μια συγκεκριμένη εργασία είναι κρίσιμης σημασίας για όλους τους τύπους 

οργανισμών διότι έτσι μπορούμε να οδηγήσουμε ένα οργανισμό  συνολικά στην επιτυχία 

και στην αποδοτικότητα των εργαζομένων (Nilsson αnd Ellström, 2012). Πιο 

συγκεκριμένα έχοντας αποτελεσματικές δεξιότητες απασχόλησης μπορεί να είναι το 

πρωταρχικό χαρακτηριστικό που βοηθά το άτομο στην αύξηση της εμπιστοσύνης σε μια 
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συγκεκριμένη εργασία και  παρέχει επακόλουθα μια θετική επίδραση στην απόδοση του 

οργανισμού. Παρόλα αυτά οι δεξιότητες απασχόλησης από μόνες τους μπορεί να μην είναι 

αρκετές να εξασφαλίσουν την πιθανότητα ενός ικανού εργασιακού δυναμικού να 

βελτιώσουν πραγματικά την απόδοση και παραγωγικότητα ενός οργανισμού (Little, 2011). 

Γενικότερα η εκπαίδευση βελτιώνει τις ευκαιρίες των νέων για την εξασφάλιση μιας 

καλύτερης δουλειάς, και αυξάνει την παραγωγικότητά του και το εισόδημα. Στις  

αναπτυγμένες χώρες για παράδειγμα η ανεργία μεταξύ των νέων που είναι σε ηλικία από 

20-24 ετών και οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει 

μειωθεί κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι οι χώρες έχουν ανάγκη να αναβαθμίζουν 

συνεχώς τα επίπεδα εκπαίδευσης και δεξιοτήτων του εργατικού τους δυναμικού έτσι ώστε 

να μπορούν να ανταγωνιστούν στη διεθνή οικονομία- αγορά (OECD, 2011) 

 

3.3 Η μετάβαση από τις σπουδές στην απασχόληση. Η αποδοτικότητα των 

πανεπιστημίων σε όρους και κριτήρια απασχολησιμότητας 

 

Η διαδικασία μετάβασης από το στάδιο των σπουδών στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερης 

σημασίας για την απασχολησιμότητά. Ο αυξανόμενος ρυθμός των αποφοίτων των 

πανεπιστημίων και αντίστοιχα η αυξανόμενη ανεργία αυτών των αποφοίτων σε πολλές 

χώρες καθιστά αυτή την μετάβαση’ στην αγορά εργασίας ένα ιδιαίτερα ορατό φαινόμενο 

το οποίο απασχολεί ολοένα και αυξανόμενα το δημόσιο ενδιαφέρον και προκαλεί έντονη 

ανησυχία (ILO, 2004; Teichler, 2000; Teichler, 1998). Κατά τον ίδιο τρόπο η μετάβαση 

από τις σπουδές στον κόσμο της εργασίας είναι αυξανόμενου ενδιαφέροντος και για τους 

σπουδαστές. Το πως να βρίσκεις δουλειά μετά τις σπουδές, είναι προφανές μια μεγάλη 

ανησυχία, φροντίδα για τους σημερινούς φοιτητές, γεγονός το οποίο υπαγορεύει τις 

διεθνείς σπουδαστικές επιλογές τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι ευκαιρίες για εργασία κατά 

τις σπουδές και η απόκτηση χρημάτων κατά τη διάρκειά τους είναι περισσότερου 

ενδιαφέροντος για τους μη Ευρωπαίους φοιτητές (Nilsson and Ripmeester, 2016). Παρά το 

γεγονός ότι ο παγκόσμιος δείκτης ανεργίας αναμένεται να διατηρηθεί σχετικά σταθερά για 

το 2018, ο ρυθμός αύξησης του εργατικού δυναμικού (όσοι δηλαδή αναζητούν εργασία) θα 

υπερκαλύψει, ξεπεράσει τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία επιπρόσθετα 2.7 εκατομμυρίων ανέργων παγκοσμίως (ILO, 2017). O Διεθνής 

Οργανισμός για την Απασχόληση (ILO), εκτιμά ότι η παγκόσμια ανεργία θα αυξηθεί κατά 
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ένα επιπλέον εκατομμύριο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Οι αναπτυγμένες αγορές θα είναι 

αυτές που θα επηρεαστούν περισσότερο, ενώ οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες 

θα έχουν αρχικά μόνο ένα πλεονέκτημα από τις εισροές υψηλότερου κεφαλαίου, ενώ στη 

συνέχεια θα ‘υποφέρουν’ και αυτές με τη σειρά τους από την αρνητικό πλεόνασμα ως 

αποτέλεσμα παράπλευρης συνέπειας που θα προκληθεί από χαμηλότερες συναλλαγές- 

ανταλλαγές και επενδύσεις (ILO, 2017). Η οικονομική κρίση της περιόδου 2007-2009 έχει 

γίνει η αιτία για την υποβάθμιση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από ευρεία ανεργία, υποαπασχόληση, και χαμηλό αίσθημα εργασιακής 

ασφάλειας (ILO, 2015). Οι νέοι άνεργοι ως ηλικιακή ομάδα είναι πολλοί περισσότεροι σε 

σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες του συνολικού ανέργου πληθυσμού (ILO, 2004). 

Επίσης ο αριθμός των νέων που ‘αποσυνδέονται’ τόσο από την αγορά εργασίας όσο και 

από την εκπαίδευση αυξάνεται (NEET) (OECD, 2010). Η απασχόληση ως κατάσταση για 

τους νέους σήμερα, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την υψηλή ανεργία και την 

υποαπασχόληση, τις κατώτερες ποιοτικά δουλειές και την δυσκολία στη μετάβαση σε μια 

αξιοπρεπή εργασία, χαρακτηριστικά τα οποία συνδυαζόμενα συντελούν στην απόσπαση 

της παρούσας γενιάς από την αγορά εργασίας συνολικά (ILO, 2013). Τελικά καταλήγουν 

αποθαρρυμένοι όταν αποτυγχάνουν να βρουν δουλειά. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση 

της αυτοεκτίμηση τους και τους οδηγεί σε καταθλιπτικές διαταραχές (Efremova et al., 

2015). Η ανεργία προκαλεί σοβαρά προβλήματα γενικότερα στους ανθρώπους (ILO, 2013; 

Wanberg, 2012; OECD, 2010; ILO, 2004; Teichler, 2000; Teichler, 1998). Σε πρακτικό 

επίπεδο αυτά ποικίλουν από προβλήματα υγείας μέχρι και αυτοκτονίες, (Wanberg, 2012). 

Ο όρος απασχολησιμότητα (employability) όπως και η προσπάθεια για την ερμηνεία του 

όρου με κριτήριο τα αποτελέσματα της διαδικασίας που οδηγούν στην απασχολησιμότητα 

είναι συγκεχυμένα. Η σύνδεση του όρου για παράδειγμα με τη μάθηση-σπουδές είναι 

πιθανό να συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο μέτρησης αποτελεσμάτων, όπως για 

παράδειγμα η ποσότητα-αριθμός των αποφοίτων που καταφέρνει να βρει δουλειά πλήρους 

απασχόλησης μέσα σε μια ορισμένη χρονικά περίοδο. Έτσι ως αποτέλεσμα ο όρος 

απασχολησιμότητα θεωρείται δεδομένο (de facto) ότι ισούται με την απόκτηση και 

διατήρηση μιας ‘ολοκληρωμένης’- πλήρους απασχόλησης θέσης εργασίας (Hillage & 

Pollard, 1998). Η απασχολησιμότητα ως έννοια σπανίως είναι ξεκάθαρη και ρητά ορισμένη 

και υπάρχουν αρκετοί ορισμοί που υπονοούν το τι σημαίνει. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως 

η κυρίαρχη αντίληψη σχετίζεται με την πιθανότητα για ‘απόκτηση’ εργασίας. Παρόλα 

αυτά όμως οι περισσότερο ή λιγότερο ξεκάθαροι ορισμοί περιπλέκονται και 
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επικαλύπτονται όσον αφορά στην παραπάνω κυρίαρχη τοποθέτηση εξαιτίας κάποιου ή και 

για όλους τους παρακάτω λόγους που καθιστούν την έννοια της απασχολησιμότητας όχι 

και τόσο εύκολα ερμηνεύσιμη. Και αυτό συμβαίνει γιατί η απασχολησιμότητα και 

επομένως ο ακριβής ορισμός της, έχει να κάνει με το είδος της εργασίας, τη χρονική 

στιγμή, με ιδιότητες και χαρακτηριστικά της διαδικασίας επιλογής, με την επιπλέον 

μάθηση- σπουδές, και με τις λεγόμενες δεξιότητες απασχόλησης (employability skills) 

(Harvey, 2001). Η απασχολησιμότητα των αποφοίτων είναι ένα θέμα συνεχώς 

αυξανόμενου ενδιαφέροντος στη διεθνή ανώτατη εκπαίδευση και σχετίζεται με το κάθε 

ενδιαφερόμενο μέρος εκ των κυρίων που συμμετέχουν σε αυτή, όπως για παράδειγμα οι 

φοιτητές, οι οικογένειες αυτών και χρηματοδότες, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι 

εργοδότες, επαγγελματικοί φορείς, εθνικές κυβερνήσεις και περιφερειακοί φορείς-

οργανισμοί. Διεθνώς παρατηρείται μια αυξανόμενη έμφαση για το ρόλο που έχουν τα 

πανεπιστήμια να ενεργοποιούν και να παρέχουν τις δυνατότητες για απασχόληση των 

αποφοίτων τους, ως σημαντική απόδειξη  μέτρησης της αξίας της πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης (Burke, et al.,2016). Υπάρχει μια αυξανόμενη πίεση από τις κυβερνήσεις, 

τους οργανισμούς που χρηματοδοτούν, μαθητές και γονείς στα πανεπιστήμια σε όλο τον 

κόσμο, από τη στιγμή που η απασχολησιμότητα έχει ξεκάθαρα αναγνωριστεί ως ένας εκ 

των κύριων στόχων της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οργανισμοί πιστοποίησης επίσης 

εμφανίζονται να μετράνε την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης εκτιμώντας τη 

συνεισφορά αυτής προς την απασχολησιμότητα (Sumanasiri, Ab Yajid & Khatibi, 2015). 

Τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανταγωνίζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ειδικά 

σε νέους δείκτες αποδοτικότητας που εμφανίζονται συμπεριλαμβανομένου και του δείκτη 

απασχολησιμότητας των αποφοίτων (Smith, McKnight, and Naylor.,2000). Η 

απασχολησιμότητα είναι κρίσιμο θέμα τόσο για τις κυβερνήσεις, όσο και για τα Ινστιτούτα 

Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με την εξάπλωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την σημερινή 

οικονομική ύφεση υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των αποφοίτων για μια 

θέση στην αγορά εργασίας (Association of Graduate Recruiters, 2009). Άλλες 

πρωτοβουλίες επίσης ως πρακτικές αναμένεται να έχουν καταλυτικό ρόλο στην απόδοση 

των στρατηγικών απασχολησιμότητας και στην πρακτική εφαρμογή τους όπως για 

παράδειγμα η Εθνική έρευνα μέτρησης των φοιτητών των πανεπιστημίων ανώτατης 

εκπαίδευσης της Αγγλίας που αποσκοπεί στο να μετρήσει την απόδοση των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτή (Department for Business Innovation and 

Skills, 2010). 
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3.4 Η σύνδεση των Σπουδών με την Απασχόληση και Οικονομία- Πολιτικές 

 

Η εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί και ταυτίζεται ως ένας σημαντικός παράγοντας στην 

οικονομική ανάπτυξη. Υψηλά επίπεδα συμμετοχής στην εκπαίδευση οδηγούν σε πιο ικανό, 

εφοδιασμένο με δεξιότητες και πιο παραγωγικό εργαζόμενο δυναμικό, το οποίο παράγει 

πιο αποτελεσματικά ένα υψηλότερο επίπεδο αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία στη συνέχεια 

σχηματίζουν τη βάση για μια πιο γρήγορη οικονομική ανάπτυξη και οδηγούν σε 

υψηλότερο βιοτικό επίπεδο (ILO, 2011). Η καλής ποιότητας βασική εκπαίδευση είναι 

στενά συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι ακολουθείται απόλυτα από αυτή. Μια τέτοια εκπαίδευση τόσο ως αρχική, 

όσο και κατά τη διάρκεια της ζωής, είναι θεμελιώδης σημασίας για μια περεταίρω 

ανάπτυξη δεξιοτήτων επωφελών για την απασχόληση. Επιπρόσθετα, μια ευρύτερη 

συμμετοχικότητα στην εκπαίδευση με την έννοια της διασποράς σε όλο το εύρος της 

κοινωνίας, αποτελεί ένα καλύτερο δείκτη μιας πιθανής οικονομικής ανάπτυξης σε σχέση 

με ένα υψηλό μέσο όρο. Η ικανότητα  μιας χώρας να αξιοποιεί, εκμεταλλεύεται τις νέες 

τεχνολογίες και να τις μετατρέπει σε οικονομικό πλεονέκτημα καθίσταται μεγαλύτερη όταν 

το εκπαιδευτικό και μορφωτικό της σύστημα δημιουργεί μια ευρύτερη βάση επαρκώς 

μορφωμένων ανθρώπων που είναι ικανοί να συνεχίζον τη μάθηση κατά τη διάρκεια της 

ζωής τους. Αυξάνεται διαρκώς η αναγνωρισιμότητα ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων μέσα 

από την εκπαίδευση, είτε αυτή γίνεται στο σχολείο, είτε αλλού, αποτελεί ένα βασικό 

συστατικό συμπλήρωμα στη γενικότερη εκπαίδευση και στον εφοδιασμό των ανθρώπων να 

αρπάζουν τις ευκαιρίες στον κόσμο της εργασίας (ILO, 2011). Οι κυβερνήσεις ανά τον 

κόσμο ενδιαφέρονται και προβληματίζονται σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση και τη 

μέγιστη δυνατή συμμετοχή της στο λεγόμενο ανθρώπινο κεφάλαιο, η ποιότητα του οποίου 

θεωρείται ότι είναι κρίσιμης σημασίας για την εθνική ευημερία. Η ανάπτυξη της 

απασχολησιμότητας των αποφοίτων αντιμετωπίζεται ως εξαιρετικής σημαντικότητας, θέμα 

και αυτό ως πολιτική ανησυχία έχει οδηγήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη δημιουργία του 

φορέα ESECT (Enhancing Student Employability Coordination Team) (Yorke & Knight, 

2007). Επίσης το βλέπουμε ως θέμα ενδιαφέροντος και υπό διερεύνηση μεταξύ πλήθους 

άλλων μελετών όπως στους (Bowers-Brown and Harvey, 2005; Nguyen et al.,2004; 

SHEFC, 2004; Barrie, 2004; DEST, 2002; Hager et al.,2002; Harvey, 2002; Leadbeater, 

2002; Reich, 2002; Rao and Sylvester, 2000; Sheckley et. al.1993). Το ενδιαφέρον για την 
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εισαγωγή και μελέτη του όρου ήπιες δεξιότητες απασχολησιμότητας (employability soft 

skills) όπως επίσης και η ευθύνη, αρμοδιότητα για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων 

των αποφοίτων των Πανεπιστημίων και της βελτίωσης των δεικτών απασχολησιμότητας 

τους, άρχισε να εγείρεται πρόσφατα στην Ελλάδα (EKPA, 2014; Kokkos, 2013; 

Panagiotakopoulos, 2012; Katehi et al., 2011;SEV, 2004).  

 

3.5 Σχεδιάζοντας και οργανώνοντας την εκπαιδευτική πολιτική με στόχο την ενίσχυση 

της απασχολησιμότητας των αποφοίτων των πανεπιστημίων 

 

Η έννοια-θεωρία της εργασιακής ετοιμότητας (work readiness) ιδιαίτερα μεταξύ 

αποφοίτων έχει γίνει ένα θέμα και όρος αυξανόμενου διεθνώς ενδιαφέροντος, με τους 

οργανισμούς να προσδίδουν σε αυτή μεγαλύτερη προσοχή ως ένα προαπαιτούμενου 

παράγοντα κλειδί για την αγορά εργασίας (Goldin, 2015). Η εργασιακή ετοιμότητα  

περιγράφεται ως η κατοχή των δεξιοτήτων γνώσεων, συμπεριφορών και κατανόησης του 

εμπορίου τα οποία θα ενεργοποιήσουν τους νέους αποφοίτους να συνεισφέρουν 

παραγωγικά στους οργανωσιακούς στόχους αμέσως μετά την πρώτη τους εργασιακή 

απασχόληση (Mason et al.,2006, pp 2-3). Η εργασιακή ετοιμότητα αναφέρεται ως η 

κατανόηση των δεξιοτήτων και η σύνδεση με αυτές, ποιοτικές ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα, κουλτούρα, συμπεριφορές και ιδεολογία των προτιθέμενων 

επαγγελμάτων των σπουδαστών (Paterson et al., 2002, p.6). Ο ορισμός που δίνει για την 

ίδια έννοια ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Organization for 

Economic Cooperation and Development OECD), είναι απλούστερος και πιο άμεσος και 

αποδίδεται ως <το μίγμα των σωστών δεξιοτήτων όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για τις 

ανάγκες του μέλλοντος μιας δυναμικής εργασιακής αγοράς (OECD, 2011, p.11). Ο 

οργανισμός κατηγοριοποιεί αυτές τις δεξιότητες ως θεμελιώδη δεξιότητες (αριθμητικές και 

αλφαβητικές), διαπροσωπικές (επικοινωνίας), ομαδικής συνεργασίας και 

διαπραγματεύσεων, τεχνολογικής ευελιξίας, ικανότητες μάθησης, δημιουργικότητας και 

επιχειρηματικότητας (OECD, 2011, pp.14-15).  

Αναφορικά με τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασιακή ετοιμότητα, τρεις ομάδες 

πρωταρχικών, ενδιαφερόμενων παραγόντων είναι άμεσα αναγνωρίσιμες και αυτές είναι οι 

κυβερνήσεις οι οποίες ρυθμίζουν το εργασιακό περιβάλλον και θέτουν τις κατευθυντήριες 

εκπαιδευτικές στρατηγικές και πολιτικές, διατηρούν τις απαραίτητες υποδομές, και 

εγκαθιδρύουν τα συστήματα παρακολούθησης αυτών, στη συνέχεια οι εργοδότες οι οποίοι 
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διεξάγουν αναλύσεις συνολικά για την εργασία τους, τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας 

και διαχειρίζονται την μετέπειτα απόδοση των εργαζομένων τους και τέλος οι φορείς της 

επαγγελματικής και ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προσδιορίζουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα των σπουδών, σχεδιάζουν τα προγράμματα και εξεταστέα ύλη, που 

αντανακλά αυτά, και επισήμως αξιολογούν τις αντίστοιχες επιδόσεις αυτών. Οι απόφοιτοι 

και οι οικογένειες αυτών μπορούν να θεωρούνται δευτερεύοντα ενδιαφερόμενα μέρη από 

τη στιγμή που ουσιαστικά είναι απλά αποδέκτες προκαθορισμένων, προαποφασισμένων 

κυβερνητικών, εργοδοτικών, και εκπαιδευτικών ‘προϊόντων’ (Prikshat, et al,2018).  

Η εκπαιδευτική πολιτική τα τελευταία χρόνια- δεκαετίες αποτελεί φλέγον ζήτημα και είναι 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των κυβερνήσεων των διαφόρων κρατών, ευρωπαϊκών 

αλλά και διεθνών οργανισμών που επηρεάζουν τις κατευθύνσεις και τη χάραξή της τόσο σε 

παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτόν αποτελεί θέμα διεπιστημονικής 

προσέγγισης και δημόσιου διαλόγου (Σιάνου-Κύργιου Ελένη, 2015).  

Σύμφωνα με τον (Σαϊτη, 2008) λέγοντας εκπαιδευτική πολιτική ονομάζουμε το σύνολο των 

επιλογών, ενεργειών και μέσων που πραγματοποιούνται και χρησιμοποιούνται από το 

κράτος για την επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων. Με βάση τον παραπάνω 

ορισμό αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος του κάθε κράτους στη χάραξη της εκάστοτε  

εκπαιδευτικής του πολιτικής.  

Στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής συμβάλλουν ανάλογα με τα θέματα που 

τίθενται και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, οι ακόλουθοι φορείς: Κυβέρνηση και 

κόμματα, Θεσμικοί Σύμβουλοι (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας), 

Ακαδημαϊκή κοινότητα (πανεπιστήμια, ινστιτούτα, ερευνητές κ.ά.), Κοινωνία 

(διανοούμενοι, εργαζόμενοι, γονείς, μαθητές επιχειρήσεις κ.ά.), Εκπαιδευτικοί, 

επιστημονικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, Μέσα μαζικής ενημέρωσης, Εκπαιδευτικές 

μονάδες (Μαυρογιώργος, 1999, p 124-125).  

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα, ευθύνη και ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη των απαραίτητων για την αγορά εργασίας δεξιοτήτων των αποφοίτων. Στην 

Ευρώπη στη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας (European Ministers of Education, 1999) 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα της ανώτατης εκπαίδευσης σε όρους και 

κριτήρια απασχολησιμότητας και των αντίστοιχων δεξιοτήτων. Στη Γερμανία για την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων απασχόλησης στην ανώτατη εκπαίδευση, αναφέρεται η τάση τα 

νέα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών να συμπεριλαμβάνουν, ενσωματώνουν 
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πρωτοβουλίες και πρακτικές για αυτές τις δεξιότητες μέσα στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών 

και όχι ως μεμονωμένες περιστασιακές δραστηριότητες.  

Στη Βόρεια Αμερική μια καναδική έρευνα (Finch et al., 2013) καταλήγει αναφέροντας ότι 

οι εργοδότες ενδιαφέρονται πρωτίστως για πέντε ειδικές ιδιότητες απασχολησιμότητας οι 

οποίες είναι οι ‘ήπιες’ δεξιότητες (όπως αποτελεσματικές επικοινωνιακές και 

διαπροσωπικές δεξιότητες), επίλυσης συγκρούσεων (όπως κριτική σκέψη), η προ 

αποφοίτησης απόκτηση εμπειρίας (όπως είναι η εργασιακή εμπειρία από τοποθέτηση σε 

θέση εργασίας), λειτουργικές δεξιότητες (όπως συγκεκριμένες γνώσεις για τη θέση 

εργασίας), η ακαδημαϊκή διάκριση- φήμη (όπως ο βαθμός κατάταξης και φήμη του 

πανεπιστημίου). Στις ΗΠΑ, συμβουλεύουν, συστήνουν την σημαντικότητα ενός αυξημένου 

βαθμού επικοινωνίας μεταξύ των πανεπιστημίων και της βιομηχανίας- αγοράς έτσι ώστε τα 

προγράμματα σπουδών και κατ’ επέκταση τα πτυχία να ανταποκρίνονται καλύτερα και να 

ταιριάζουν στις ανάγκες της αγοράς διδάσκοντας και αναπτύσσοντας μεταξύ άλλων τις 

λεγόμενες ήπιες δεξιότητες (Rosenberg, Heimler, and Morote, 2012) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4. Καλές πρακτικές στο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών 

 

4.1 Καλές πρακτικές από τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο ως μέρος του 

σχεδιασμού μιας  ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής 

 

Η ανάμειξη, συμμετοχή των εργοδοτών και η δομημένη εργασιακή εμπειρία έχει θετικό 

αντίκτυπο στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων και πολλές από τις λεγόμενες 

δεξιότητες απασχολησιμότητας μπορούν να αναπτυχθούν και να αποκτηθούν καλύτερα 

μέσα στο περιβάλλον εργασίας παρά στις αίθουσες σπουδών επιβεβαιώνοντας έτσι την 

ανάγκη μιας ενεργούς ανάμειξης και συμμετοχής των εργοδοτών στην ανώτατη 

εκπαίδευση (Mason, Williams, and Cranmer, 2009). Ο (Cranmer, S.,2006) αναγνωρίζει τα 

πλεονεκτήματα της ανάμειξης των εργοδοτών στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι (Hinchliffe 

and Jolly, 2011) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να  

προωθούν την απασχολησιμότητα έμμεσα μέσα από την προώθηση της ταυτότητας των 

αποφοίτων και της παροχής ευκαιριών για εργασία περισσότερο, παρά άμεσα μέσα από 

‘ατζέντα’ δεξιοτήτων απασχολησιμότητας. Οι (Wickramasinghe and Perera, 2010) 

αναφέρουν ως τις πλέον σημαντικές ιδιότητες των υποψηφίων αυτές της επίλυσης 

προβλημάτων, της αυτοπεποίθησης, της ομαδικής συνεργασίας, οι οποίες αναπτύσσονται, 

επιτυγχάνονται καλύτερα μέσα από τη πιο στενή συνεργασία μεταξύ της αγοράς εργασίας 

και των σπουδών. Επιπρόσθετα η αναγνώριση- εξακρίβωση των δεξιοτήτων μπορεί να 

γίνει καλύτερα μέσα από την πληροφόρηση που μπορούν να δώσουν οι εργοδότες οι οποίοι 

βρίσκονται σε πλησιέστερη απόσταση σε προγράμματα από τα οποία προσλαμβάνουν 

αλλά και πιο κοντά στην αντίληψη και εικόνα του ακαδημαϊκού προσωπικού που 

υλοποιούν τέτοια προγράμματα στα οποία αναπτύσσονται σχετικές δεξιότητες (Stephens & 

Hamblin, 2006). Η ανατροφοδότηση που δόθηκε από τους συμμετέχοντες σε ένα forum 

επικοινωνίας που διοργανώνεται εδώ και οκτώ ήδη χρόνια στην Αυστραλία μεταξύ της 

ανώτατης εκπαίδευσης και επαγγελματικών ινστιτούτων αναδεικνύουν την αναγκαιότητα 

και τη χρησιμότητα της επικοινωνίας μεταξύ σπουδαστών και εργοδοτών για το πώς 

μπορεί η μετάβαση από τις σπουδές στην εργασία να είναι πιο αποτελεσματική και πιο 

διασφαλισμένη. Ως συνέχεια μεταξύ των δύο πλευρών μπορεί να ‘χτιστεί’ ένα δίκτυο 
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ευκαιριών και εμπειριών, το οποίο βοηθά στην ελαχιστοποίηση του άγχους των 

σπουδαστών και σε περισσότερο εγγυημένες προσδοκίες για τους σπουδαστές που 

εισέρχονται στο εργασιακό περιβάλλον (Gill, 2018). Η έρευνα προτείνει ότι η βιομηχανία 

της εργασίας και τα πανεπιστήμια πρέπει  να συνεργαστούν από κοινού τόσο στην 

αναγνώριση, επισήμανση των δεξιοτήτων απασχόλησης, όσο και για την ανάπτυξή τους  

(Erni Tanius et all.,2018). Άλλες καλές πρακτικές που στηρίζονται στη μάθηση η οποία 

ενσωματώνεται στη δουλειά (W.I.L Work Integrated Learning) μπορούν να περιλαμβάνουν 

μια σειρά από μοντέλα μάθησης βασιζόμενα σε πειραματικές και πρακτικές τεχνικές για 

παράδειγμα μάθηση υπηρεσιών εξυπηρέτησης, συνεργατικής μάθησης, μάθηση 

βασιζόμενη στην εργασία και δραστηριότητες όπως για παράδειγμα πρακτική άσκηση, 

εργασία πεδίου, εθελοντισμός, εργασία πάνω σε συγκεκριμένο έργο (project), 

προσομοιώσεις, ‘κλινικές’ τοποθετήσεις (clinical placements), (Cooper, Orrell, & Bowden, 

2010; Groenewald  et al, 2011). Τέτοια προγράμματα θεωρούνται στρατηγικές ‘κλειδιά’ 

για την ανάπτυξη των ικανοτήτων απασχολησιμότητας (Jackson, 2013, 2015; Helyer & 

Lee, 2014; Smith et al.,2014; Freudenberg, Brimble, & Cameron 2011) και ενισχύουν τα 

αποτελέσματα απασχολησιμότητας των αποφοίτων (Mason et al.,2009) ειδικότερα σε 

επαγγελματικές ‘περιοχές’ που παραδοσιακά δεν συνδέονται με θετικά αποτελέσματα ως 

προς την απασχόληση . 

 

4.2 Καλή πρακτική: Εκπαίδευση των αποφοίτων στην αναζήτηση εργασίας. 

 

Κατανοώντας την διαδικασία εύρεσης εργασίας, πώς να εντοπίσεις τις ανοικτές θέσεις 

εργασίας, πώς να επικοινωνήσεις και να έρθεις σε επαφή με τις επιχειρήσεις, και τελικά 

πως θα προβάλεις αποτελεσματικότερα τις ικανότητές σου, δεξιότητες, και γνώσεις αλλά 

και τα προσωπικά σου χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι ζωτικής σημασίας τόσο στο 

βραχυπρόθεσμο όσο και στον μακροπρόθεσμο επαγγελματικό ορίζοντα του κάθε 

υποψηφίου. Π.χ είναι προφανές ότι γνωρίζοντας ο υποψήφιος σε βάθος και κατανοώντας 

τη διαδικασία ανεύρεσης εργασίας μπορεί να ωφεληθεί άμεσα έτσι ώστε να μπορεί να 

σχεδιάσει μια αποτελεσματική στρατηγική αναζήτησης, να υπερνικήσει το συναίσθημα της 

αβεβαιότητας που προκαλεί η ανεργία, ή ακόμη να περιορίσει την ψυχολογική φόρτιση και 

φυσική κούραση που αυτή προκαλεί (Winefield et al., 1991; Strumpf et al.,1983). Μια 

εκπαίδευση επίσης σχετικά με τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες μπορεί να ωφελήσει τον 

υποψήφιο μεταξύ άλλων και στην επιτυχή αντιμετώπιση της συνέντευξης αναφέρει και μια 
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άλλη δημοσίευση (Gibb, 2004, p.179). Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στους υποψηφίους να 

συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με την επιτυχή αναζήτησης εργασίας, 

στην προφορική και μη προφορική επικοινωνία, προκειμένου να γνωρίσουν και να 

κατανοήσουν τη σημαντικότητα αυτών και πώς να τις χειρίζονται κατάλληλα προκειμένου 

να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα δε όταν κατέχουν τα απαραίτητα 

τυπικά προσόντα αλλά υστερούν σε επικοινωνιακές δεξιότητες τα παραπάνω προγράμματα 

εκπαίδευσης μπορεί να αποβούν εξαιρετικά χρήσιμα. Αυτό άλλωστε προτείνουν 

προγενέστερες έρευνες (Imada and Hakel, 1977, p. 297, 298). Ήδη έχει αποδειχτεί ότι η 

συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με την συνέντευξη και την προετοιμασία 

για αυτή, αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την απόδοση σε συνεντεύξεις που γίνονται 

με την μορφή ερωτήσεων σε υποθετικές καταστάσεις και κατ’ επέκταση και την αποδοχή 

των υποψηφίων από τους συνεντευκτές (situational interview) (Maurer et al.,2001, p. 716).  

Και η εκπαίδευση αυτή, για το πώς θα προβάλλει κανείς καλύτερα και αποτελεσματικά τον 

εαυτό του είναι κάτι που πρέπει να ξεκινάει νωρίς και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 

εκπαίδευσης με συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων και των γραφείων διασύνδεσης σε 

θέματα όπως η σωστή σύνταξη ενός βιογραφικού, συνοδευτικής επιστολής, δικτύωσης, 

προγραμματισμού καριέρας και όλων των άλλων θεμάτων που κρίνονται απαραίτητα για 

την διευκόλυνση ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας (McCorkle et al., 2003, 

p.203). Ο Διεθνής Οργανισμός για την Απασχόληση (ILO, 2011) αναφέρει ότι 

Εκπαιδευτική Πολιτική που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εφοδιασμένου με δεξιότητες 

ανθρώπινου δυναμικού σημαίνει: ευρύτερη διαθεσιμότητα της εκπαίδευσης, καλύτερη 

ποιοτικά εκπαίδευση ως θεμέλιο για συνεχιζόμενη μάθηση, καλύτερος συνδυασμός μεταξύ 

των δεξιοτήτων των εργαζομένων ως προσφορά εργασίας και των απαιτούμενων αναγκών 

σε αυτές από την πλευρά των επιχειρήσεων, δυνατότητα των εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων να προσαρμόζονται στις αλλαγές της τεχνολογίας και των αγορών, 

ανίχνευση και προετοιμασία για τις νέες δεξιότητες που θα απαιτηθούν για το μέλλον.  

Όταν τα παραπάνω εφαρμόζονται με επιτυχία, τότε η περισσότερη και καλύτερη 

εκπαίδευση τονώνει την καινοτομία, τις επενδύσεις, την διαποίκιλση των οικονομιών και 

την ανταγωνιστικότητα, όπως επίσης την κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων αλλά επίσης πιο παραγωγικών και καλύτερων 

θέσεων εργασίας (ILO, 2011).  
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4.3 Καλή πρακτική: Ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και εργοδοτών 

και η σημαντικότητα της πρακτικής άσκησης 

 

Στις ΗΠΑ, συστήνουν την σημαντικότητα ενός αυξημένου βαθμού επικοινωνίας μεταξύ 

των πανεπιστημίων και της βιομηχανίας- αγοράς έτσι ώστε τα προγράμματα σπουδών και 

κατ’ επέκταση τα πτυχία να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς 

διδάσκοντας και αναπτύσσοντας μεταξύ άλλων τις λεγόμενες ήπιες δεξιότητες (Rosenberg, 

Heimler, and Morote, 2012). Η, συμμετοχή των εργοδοτών και η δομημένη εργασιακή 

εμπειρία έχει θετικό αντίκτυπο στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων και πολλές από τις 

λεγόμενες δεξιότητες απασχολησιμότητας μπορούν να αναπτυχθούν και να αποκτηθούν 

καλύτερα μέσα στο περιβάλλον εργασίας παρά στις αίθουσες σπουδών επιβεβαιώνοντας 

έτσι την ανάγκη μιας ενεργούς ανάμειξης και συμμετοχής των εργοδοτών στην ανώτατη 

εκπαίδευση (Mason, Williams, and Cranmer,2009). Η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων 

και επιχειρήσεων έχει θετική επίδραση μέσω της εργασιακής εμπειρίας που αποκτάται από 

την συμμετοχή των πτυχιούχων σε προγράμματα μαθητείας, πρακτικής άσκησης και άλλων 

παρόμοιων πρακτικών, οι οποίες αναπτύσσουν τις δεξιότητες εκείνες που ζητούν οι 

εργοδότες. Τα προγράμματα πρακτικής άσκησης, μαθητείας εξάσκησης μέσω εργασιακής 

τοποθέτησης έχουν αναγνωριστεί ως οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι στη γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ των σπουδών και των απαιτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος. Η 

συνεισφορά αυτών των προγραμμάτων είναι τεράστια μέσα από τις ευκαιρίες μάθησης που 

παρέχουν οι οποίες βελτιώνουν τις εργασιακές επιλογές, λειτουργούν υποστηρικτικά στην 

ανάπτυξη πρωτοβουλίας των σπουδαστών, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, και της 

ωριμότητας και προσφέρουν στους εν δυνάμει εργαζομένους ασφάλεια και χαμηλού 

κόστους εκπαίδευση (Sapp & Zhang, 2009; Raelin, 2011). Άλλωστε πολλές άλλες έρευνες 

αναφέρονται στη αποτελεσματικότητα, σπουδαιότητα αυτών των πρακτικών. (Driffield, 

Foster and Higson, 2011; Stiwne and Jungert, 2010; Andrews and Higson, 2008; Archer 

and Davison, 2008; Reddy and Moores, 2006; Rae, 2007; Little and Harvey, 2006; 

Milburn, 2006; National Council for Work Experience 2002), και τονίζουν τη 

σημαντικότητα αυτών στην βελτίωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας 

όπως αυτές της επικοινωνίας, υποκίνησης, αυτονομίας, ανάλυσης, αυτοπεποίθησης, 

επίλυσης προβλημάτων (Wilton 2012; Department for Business Innovation and Skills 

2010). 
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4.4 Καλή πρακτική: Προγράμματα σπουδών σχεδιασμένα στις πραγματικές ανάγκες 

της αγοράς εργασίας  

 

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι καλώς ανεπτυγμένες δεξιότητες επηρεάζουν σημαντικά την 

απασχολησιμότητα, καθώς οι ομάδες που είναι υπεύθυνες για την επιλογή προσωπικού 

προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτές όταν αξιολογούν για πρόσληψη νέους 

πτυχιούχους (Finch et al.,2013; Daud et al.,2011). Γι’ αυτό, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα 

θα πρέπει να ενσωματώσουν τα χαρακτηριστικά αυτά των αποφοίτων ως μέρος της 

εκπαιδευτικής τους διαδικασίας, όπως επίσης και μέσω πρόσθετων προγραμμάτων και 

εργαστηρίων για την απασχολησιμότητα τα οποία μπορούν να γίνονται παράλληλα. Εν 

προκειμένω, η ενθάρρυνση στενότερων δεσμών ανάμεσα στα πανεπιστήμια και στις 

επιχειρήσεις θα συμβάλλει στην ανάδειξη σύγχρονων τάσεων και των αναγκών των 

εργοδοτών σε όρους προσόντων και ικανοτήτων των αποφοίτων τα οποία είναι υψηλής 

ζήτησης.  

Το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των λεγόμενων δεξιοτήτων απασχόλησης και για το πώς 

αυτές θα αναδειχτούν αποτελεσματικότερα μέσα από τα προγράμματα σπουδών έχουν 

αποτελέσει το επίκεντρο ισχυρού ενδιαφέροντος στην Ανώτατη εκπαίδευση της 

Αυστραλίας εδώ και είκοσι χρόνια περίπου (Moore & Morton, 2017). Στην έρευνα που 

διεξήχθη από τον οργανισμό (CBI, 2011b), οι εργοδότες αναφέρανε μια ποικιλία μεθόδων 

με τις οποίες συνεργάστηκαν με τα πανεπιστήμια όπως για παράδειγμα η παροχή θέσεων 

εργασίας πρακτικής εξάσκησης, η συνεργασία με τα πανεπιστήμια στην έρευνα και 

καινοτομία, και η συμμετοχή τους σε συμβουλευτικές επιτροπές και η υποστήριξη των 

φοιτητών ως χορηγοί. Αυτές οι συνεργασίες μπορεί να είναι επωφελείς στους φοιτητές 

μέσω της σύνδεσης των μορφωτικών τους εμπειριών με το χώρο εργασίας και για τους 

εργοδότες με την ευκαιρία που τους δίνεται να ενημερώνουν το πρόγραμμα σπουδών και 

το σύνολο των δεξιοτήτων που απαιτούν από τους αποφοίτους που σκοπεύουν να 

επιλέξουν. Επισημαίνεται επίσης στην εν λόγω έρευνα ότι οι δεξιότητες 

απασχολησιμότητας χρειάζεται να αναπτύσσονται σε προγράμματα σπουδών διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού, ως επιμέρους θεματολογία, πιθανόν ακόμη και ως επίπεδο 

ικανοτήτων σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ως στοιχείο διαφοροποίησης και 

διάκρισης από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τέλος οι εργοδότες μπορούν να 

δουλέψουν μαζί και από κοινού με τα πανεπιστήμια πάνω στην ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων κυρίως στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών από τα οποία συνήθως 
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επιλέγουν απευθείας προσωπικό. (Maxwell, et al.,2009). Άλλωστε αναφέρεται σε έρευνες 

που έχουνε γίνει ότι οι δεξιότητες που οι φοιτητές αναπτύξανε μέσα από το πρόγραμμα 

μεταπτυχιακού ήταν οι δεξιότητες στην επικοινωνία και οι πρακτικές ικανότητες, καθώς 

και η αναγνώριση των δυνατών και αδύνατων σημείων τους (Dickinson, Binns and 

Divan.,2015). Έτσι η σημαντικότητα της ενδυνάμωσης των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ 

των πανεπιστημίων και των εργοδοτών αναγνωρίζεται γενικότερα (Jing, Patel, and Chalk, 

2011). Η ιδέα της συνεργασίας των εμπλεκόμενων υποστηρίζεται και από τους (Stone, 

Lightdoy and Whait, 2013).  

Υπάρχει μια ουσιώδης απόδειξη ότι η εργασιακή εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης 

μπορεί να συνεισφέρει  στην ανάπτυξη των γενικών μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που 

απαιτούνται από τους εργοδότες και βελτιώνουν τα αποτελέσματα των μεταπτυχιακών 

σπουδών σε επίπεδο απασχόλησης (Wilton, 2012; Curtis, 2012; Mason et al., 2006; Little, 

2006). Μπορεί επίσης να δώσει ώθηση στην αυτοαντίληψη για μελλοντική δυνατότητα 

στην απασχόληση. Για παράδειγμα οι, (Qenani, MacDougall and Sexton, 2014) 

καταγράφουν ότι οι φοιτητές είναι σχεδόν 2.5 φορές πιο πιθανό να νιώσουνε υψηλή 

αυτοπεποίθηση σχετικά με την ικανότητα απασχόλησή τους ένα έχουν αποκτήσει 

εργασιακή εμπειρία μέσω  πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

σπουδών τους.  

Ο (ΣΕΒ, 2019) προτείνει τη σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε να μειωθεί το χάσμα μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης προσόντων και η προσαρμογή των συστημάτων αυτών στις τεχνολογικές, 

θεσμικές και οικονομικές μεταβολές που δημιουργούν ζήτηση για νέα προσόντα και η 

αναβάθμιση / βελτίωση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς επίσης και  η 

αναθεώρηση και εξορθολογισμός της κατανομής του αριθμού των εισακτέων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευσή ανά γνωστικό πεδίο καθώς οι σημερινές ανάγκες της οικονομίας 

και οι προβλέψεις για την τεχνολογική εξέλιξη δεν συνάδουν με τη διατήρηση τμημάτων 

και αριθμού εισακτέων σε γνωστικά πεδία όπου σήμερα παρουσιάζεται υψηλή οριζόντια 

αναντιστοιχία. Ακόμη προτείνει την ουσιαστική αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών, σε 

όλα τα επίπεδα και βαθμίδες εκπαίδευσης ΙΕΚ, επαγγελματική κατάρτιση, ΑΤΕΙ, ΑΕΙ.  
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4.5 Καλή πρακτική: Υιοθέτηση και εφαρμογή προγραμμάτων συμβουλευτικής 

καθοδήγησης και mentoring διαμέσου των Πανεπιστημίων και άλλων φορέων 

 

Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο συνδυασμός επαγγελματικής συμβουλευτικής καριέρας 

και ανάπτυξης συγκεκριμένων δεξιοτήτων απασχόλησης αποτελούν πολύ σημαντική 

στρατηγική (Barrow et.al.,2010; Knight and Yorke, 2007). Η έννοια της απασχόλησης 

πρέπει να γίνει πολύ ‘συγκεκριμένη’ για τους φοιτητές, τους εργοδότες και τα 

πανεπιστήμια (Moore, 2009). Οι απόφοιτοι καθίστανται πιο ικανοί ως προς την 

απασχολησιμότητά τους όταν οι επιμορφωτές τους υποστηρίζουν στο να αναπτύξουν ένα 

προφίλ, και ένα σύνολο ιδιοτήτων καταγραφής επιτευγμάτων (Oliver, 2013; Jing, Patel, 

and Chalk, 2011; Knight and Yorke, 2007) 

Μια άλλη αποτελεσματική στρατηγική είναι η εγκαθίδρυση δικτύων μέντορινγκ μεταξύ 

επιτυχημένων στην απασχόληση αποφοίτων και των εν ενεργεία φοιτητών, εν δυνάμει 

εργαζομένων (Jing, Patel, and Chalk, 2011). Τέλος κοιτώντας στο μέλλον τα πανεπιστήμια 

πρέπει να υποστηρίζουν τους αποφοίτους ώστε να συμμετέχουν στα ηλεκτρονικά μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για μια συνεχή επικοινωνία και αναζήτηση, αναγνώριση νέων 

θέσεων εργασίας (Jing, Patel, and Chalk, 2011; Barrow et al.,2010;). Από αυτές τις 

στρατηγικές ως επικρατέστερη θεωρείται η ανάπτυξη ενός ‘χαρτοφυλακίου’ (portfolio) 

χαρακτηριστικών των αποφοίτων και δεύτερη στη σειρά επικρατούσες είναι οι στρατηγικές 

προγραμμάτων μέντορινγκ και της συμβουλευτικής καριέρας. Στη συνέχεια κατατάσσεται 

η στρατηγική της πρακτικής εξάσκησης (Kinash, et al.,2014).  

Ιδιαίτερα σημαντική πρέπει να θεωρείται η αναβάθμιση δομών επαγγελματικού 

προσανατολισμού και συμβουλευτικής από τη Δευτεροβάθμια έως και την Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Έτσι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας θα γνωρίζουν έγκαιρα τα 

επαγγέλματα υψηλής ζήτησης, τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες, καθώς και τις 

αποτελεσματικότερες εκπαιδευτικές διαδρομές απόκτησής τους (ΣΕΒ, 2019) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

  

5.1 Μέθοδοι αποτίμησης της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των 

αποφοίτων 

 

Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει από τα μέχρι τώρα αναγραφόμενα είναι το αν υπάρχει 

συγκεκριμένη, αντικειμενική και αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης της αποτελεσματικότητας 

των Πανεπιστημίων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των 

αποφοίτων τους.  Ένας δείκτης της αποδοτικότητας ενός φορέα εκπαίδευσης στην 

απασχολησιμότητα στοχεύει στο να αναδείξει την αποτελεσματικότητα αυτού του φορέα 

στην ανάπτυξη αποφοίτων ικανών για απασχόληση-εργασία. Αυτός ο δείκτης μέτρησης 

της αποτελεσματικότητας θα είναι διαφορετικός ανάλογα με τον ορισμό που θα δώσουμε 

στην έννοια της απασχολησιμότητας.   

Εάν επιλέξουμε τον ορισμό σύμφωνα με τον οποίο απασχολησιμότητα είναι η εύρεση 

εργασίας, τότε η αποτελεσματικότητα ενός ‘ινστιτούτου’ εκπαίδευσης θα μπορούσε να 

είναι η αναλογία των αποφοίτων που βρήκαν δουλειά (Harvey, 2001). Εάν επιλέξουμε τον 

ορισμό σύμφωνα με τον οποίο απασχολησιμότητα είναι τα χαρακτηριστικά, οι ιδιότητες 

των υποψηφίων, τότε η αποτελεσματικότητα ενός ‘ινστιτούτου’ εκπαίδευσης θα μπορούσε 

να είναι ο έλεγχος των ευκαιριών ανάπτυξης και βελτίωσης που παρέχει το ινστιτούτο σε 

αυτά τα χαρακτηριστικά. Πιο στοχευμένα μπορεί να είναι η μέτρηση-εκτίμηση του βαθμού 

στον οποίο οι σπουδαστές ενός συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών έχουν αναπτύξει, 

βελτιώσει τις απαραίτητες, κατάλληλες ιδιότητες, χαρακτηριστικά. Εάν επιλέξουμε τον 

ορισμό σύμφωνα με τον οποίο απασχολησιμότητα είναι η ικανοποίηση  των φοιτητών, τότε 

η αποτελεσματικότητα ενός ‘ινστιτούτου’ εκπαίδευσης θα μπορούσε να είναι μια έρευνα-

ερωτηματολόγιο του δείκτη ικανοποίησης των φοιτητών από το πρόγραμμα σπουδών που 

παρέχει το ινστιτούτο ή του βαθμού προετοιμασίας των για την αγορά εργασίας και της 

αντανάκλασης των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 

(Harvey, 2001).  

Στην πραγματικότητα το μοντέλο της απασχολησιμότητας είναι μάλλον πιο περίπλοκο. Τα 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης παρέχουν ένας εύρος ευκαιριών ανάπτυξης της 

απασχολησιμότητας στους σπουδαστές τους που συμπεριλαμβάνουν  την βελτίωση των 

χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων τους,  την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτό-παρουσίασης, την 



43 

ενθάρρυνση και την παρότρυνση στο να αγαπούν τη μάθηση και την επιθυμία και 

κατανόηση της αναγκαιότητας για συνεχή μάθηση. Μια πιο πρακτική εναλλακτική είναι να 

μετρήσουμε –ελέγξουμε το βαθμό στον οποίο οι σπουδαστές έχουν ευκαιρίες για απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας και ευκαιρίες ανάπτυξης- βελτίωσης οι οποίες οφείλονται 

αποκλειστικά στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σπουδών, και συμπεριλαμβάνουν 

δεξιότητες αναζήτησης και εύρεσης εργασίας. Υπάρχει πεδίο για ‘εκτεταμένο’ έλεγχο στη 

συνολική εμπειρία των σπουδαστών, στην οποία μπορεί να συμπεριληφθεί και η εκτίμηση 

τους σχετικά με το κατά πόσο οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές συνεισφέρουν στην 

βελτίωση των ιδιοτήτων απασχολησιμότητας (Harvey, 2001). Στην Ευρώπη στη σύνοδο 

των Υπουργών Παιδείας European Ministers of Education (1999) δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στα αποτελέσματα της ανώτατης εκπαίδευσης σε όρους και κριτήρια απασχολησιμότητας 

και των αντίστοιχων δεξιοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Εθνικές κυβερνήσεις 

έχουν εγείρει ως θέμα και έχουν εκδώσει μια σειρά πρακτικών, νομοθεσίας, και πολιτικών 

που στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων των αποφοίτων και δια μέσου αυτών στη 

βελτίωση της απασχολησιμότητας, των δεικτών απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει θεσμοθετηθεί το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Μεταφερόμενων Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), το Εθνικό και Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Προσόντων για την ανώτατη εκπαίδευση (QF-EHEA), το σύστημα EQF-LLL Life 

Long Learning για τη Δια Βίου Μάθηση και διάφορες έρευνες και εκθέσεις (Cedefop, 

2013; Tuning, 2010; European Commission, 2008) αποσκοπούν στο να υποστηρίξουν, να 

εισάγουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες απασχολησιμότητας εντός των Πανεπιστημίων. 

Διάφορα μοντέλα έχουν αναπτύξει οι ερευνητές για να μετρήσουν την ανταγωνιστικότητα 

των υποψηφίων όσον αφορά στις δεξιότητες απασχολησιμότητας που έχουν αποκτήσει 

(Jackson, 2014) και την ετοιμότητά τους για απασχόληση  

 

5.2 Έρευνες αποδοτικότητας των σπουδών σε θέματα απασχόλησης 

 

Ο (ΣΕΒ, 2019) στην Ελλάδα προτείνει  έρευνες αποφοίτων (tracer studies) σχετικά με την 

επαγγελματική τους πορεία σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα μετά την αποφοίτησή τους 

προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης.  

Στην Αυστραλία, Αγγλία και Νέα Ζηλανδία, η αξιολόγηση της κατάστασης στην οποία 

βρίσκονται οι απόφοιτοι αναφορικά με την απασχολησιμότητά τους μερικούς μόνο μήνες 

μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους αυξάνεται συνεχώς ως πρωταρχικός, βασικός 
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δείκτης αποδοτικότητας της απασχολησιμότητας των αποφοίτων. Για το σκοπό αυτό 

υπάρχει στην Αυστραλία η έρευνα των αποτελεσμάτων αποφοίτησης των σπουδαστών 

(GOS- Graduate Outcomes Survey) η οποία καταγράφει τα αποτελέσματα σε όρους 

πλήρους εργασίας και γενικά την κατάσταση απασχόλησης των αποφοίτων, τους 

απόφοιτους που βρίσκονται μετέπειτα σε πλήρους διάρκειας σπουδές, και το μέσο όρο των 

αποδοχών για όσους εργάζονται ήδη. Παρομοίως και για τον ίδιο σκοπό στη Νέα Ζηλανδία 

μια αντίστοιχη μακροχρόνια μελέτη για τους απόφοιτους συγκεντρώνει πληροφόρηση για 

τον αντίκτυπο της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην απασχολησιμότητά τους σε βάθος 

δεκαετίας (Tustin et al.,2016).  

Αντίστοιχη είναι και η Εθνική έρευνα μέτρησης των φοιτητών των πανεπιστημίων 

ανώτατης εκπαίδευσης της Αγγλίας που αποσκοπεί στο να  μετρήσει την απόδοση των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτή (Department for Business 

Innovation and Skills, 2010).  

Υπάρχει άλλωστε μια ξεκάθαρη σχέση μεταξύ της απασχολησιμότητας των αποφοίτων 

ενός πανεπιστημίου και των πραγματικών δραστηριοτήτων μάθησης στις οποίες οι 

σπουδαστές του πανεπιστημίου συμμετέχουν μέσω των προγραμμάτων σπουδών που 

παρακολουθούν (Sumanasiri, Ab Yajid and Khatibi, 2015). Έτσι προκύπτει πλέον ένα 

ανταγωνισμός μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο, ειδικά σε νέους δείκτες αποδοτικότητας μεταξύ των οποίων και του δείκτη 

απασχολησιμότητας των αποφοίτων (Smith, McKnight, and Naylor, 2000).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

6.1 Εννοιολόγηση και λειτουργικοποίηση  

 

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς η έννοια της απασχολησιμότητας δεν αποδίδεται πάντα κατά 

τον ίδιο τρόπο και παρουσιάζει μεταξύ των ερευνητών στη διεθνή βιβλιογραφία 

ομοιότητες και κοινά σημεία, και πολλές όμως διαφοροποιήσεις και κυρίως διαφορετικές 

προσεγγίσεις. Για τους παραπάνω λόγους είναι σημαντική και σκόπιμη μια 

προσδιορισμένη εννοιολόγηση της λέξης απασχολησιμότητα και η λειτουργικοποίηση 

αυτής της έννοιας που αποτελεί για την έρευνά μας την εξαρτημένη μεταβλητή. Το ίδιο θα 

εφαρμόσουμε και για την έννοια της ‘εκπαιδευτικής πολιτικής’ όπως επίσης και για την 

έννοια των λεγόμενων ‘δεξιοτήτων απασχόλησης’ και αυτό γιατί και οι τρεις έννοιες 

απασχολούν την έρευνά μας ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Λειτουργικοποίηση είναι η 

διαδικασία σύμφωνα με την οποία επιχειρούμε να αποδώσουμε το θεωρητικό πλαίσιο μιας 

έννοιας με μετρήσιμους δείκτες (Harvey & MacDonald, 1993). Η σωστή σειρά στη 

διαδικασία εννοιολόγηση και λειτουργικοποίηση είναι: ο ορισμός της θεωρητικής έννοιας, 

η κατάτμησή της στις διαστάσεις αυτής της έννοιας ώστε να καλύπτουν το νόημα αυτής, ο 

καθορισμός ενός εύρους δεικτών για την κάθε διάσταση, η επιλογή ενός ή και 

περισσοτέρων δεικτών για την κάθε διάσταση, ο σχεδιασμός του οργάνου-εργαλείου 

συλλογής των πληροφοριών, και η απόφαση για το αν θα έχουμε μια ομάδα πολυδιάστατη 

σε δείκτες ή απλή συνδυάζοντάς τους σε ένα δείκτη. 

 

6.2 Εννοιολόγηση της απασχολησιμότητας 

 

Οι όροι, (λειτουργικοποίηση) και η αποσαφήνιση (εννοιολόγηση) της έννοιας 

‘απασχολησιμότητα’ δίνονται παρακάτω με την απόδοση του αντίστοιχου ορισμού ο 

οποίος και θα χρησιμοποιηθεί και αποτελεί τη βάση του ερωτηματολογίου της έρευνάς 

αυτής. Με το όρο λοιπόν απασχολησιμότητα εννοούμε εκείνους τους παράγοντες που είναι 

ικανοί να αλλάξουν την πιθανότητα ένταξης ενός ατόμου στην αγορά εργασίας, ή να το 

διευκολύνουν να βρει μια καινούργια δουλειά ή να βελτιώσει την ήδη υπάρχουσα θέση 
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εργασίας που κατέχει (McQuaid & Lindsay, 2005; De Grip et al.,2004). Άλλωστε 

παρόμοιος είναι και ο ορισμός σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό για την Απασχόληση ο 

οποίος περιγράφει την έννοια της απασχολησιμότητας ως εκείνες οι δεξιότητες, γνώσεις 

και ικανότητες οι οποίες βελτιώνουν, αυξάνουν την ικανότητα ενός εργαζομένου στο να 

διασφαλίσει και να διακρατήσει μια δουλειά, να προοδεύει στην εργασία του, να 

ανταπεξέρχεται στις αλλαγές, να εξασφαλίζει μια άλλη θέση εργασίας εφόσον το επιθυμεί 

ή εφόσον προηγουμένως έχει χάσει τη δουλειά του, να μπορεί να εισέρχεται στην αγορά 

εργασίας πιο εύκολα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους της ζωής του (ILO, 2013). 

Βλέπουμε λοιπόν ότι με βάση τον ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού για την Απασχόληση 

(ILO) η έννοια της απασχολησιμότητας προσεγγίζεται επίσης με την ξεκάθαρη προσθήκη 

σε αυτή των λέξεων δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων μια θεώρηση που όπως 

αποδεικνύεται στη συνέχεια από την παράθεση της διεθνής βιβλιογραφίας αποτελεί κοινό 

τόπο και υιοθετείται από πολλές έρευνες ανά τον κόσμο. Δηλαδή οι λεγόμενες δεξιότητες 

απασχολησιμότητας και η κατοχή ή η έλλειψη αυτών από τους αποφοίτους καθορίζει σε 

σημαντικό βαθμό την απασχολησιμότητά τους. Τη βάση για την ανάπτυξη του ερευνητικού 

μου μοντέλου αποτελεί η παρακάτω έρευνα η οποία εξετάζει την έννοια της 

απασχολησιμότητας τόσο με το κριτήριο της εργασίας όσο και με το κριτήριο της 

απόκτησης των κατάλληλων δεξιοτήτων προκειμένου να αποκτήσει κανείς εργασία αλλά 

ερευνά και τη συνεισφορά των ακαδημαϊκών σπουδών γενικότερα. Με βάση λοιπόν αυτή 

την έρευνα μια διαφορετική διάσταση στην έννοια της απασχολησιμότητας δόθηκε από 

τους (Harvey and Knight, 2005, p.5) σύμφωνα με τους οποίους αυτή μπορεί να διαχωριστεί 

σε δύο γενικότερες προσεγγίσεις. Απασχολησιμότητα με την έννοια της απόκτησης 

εργασίας και απασχολησιμότητα με την έννοια της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την 

απασχόληση των αποφοίτων. Σημειώνουν ότι η πρώτη προσέγγιση είναι προβληματική 

στον ακαδημαϊκό χώρο ενώ στη δεύτερη οι ακαδημαϊκοί μπορούν να έχουν μια 

συνεισφορά. Για αυτό η έννοια της απασχολησιμότητας αναφέρεται σε γνωρίσματα των 

αποφοίτων τα οποία τον βοηθάνε στο να αποκτήσει, διατηρήσει και αναπτύξει μια δουλειά. 

(Harvey and Knight, 2005, p. 5). Για τους παραπάνω λόγους, της διεθνούς δηλαδή 

αποδοχής της σημαντικότητας αυτών των δεξιοτήτων στην απασχόληση θα πρέπει στο 

σημείο αυτό να προσδιορίσουμε ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες δεδομένου ότι η εν λόγω 

έρευνα στοχεύει να μελετήσει επίσης την επίδραση των σπουδών και της εκπαιδευτικής 

πολιτικής γενικότερα στην απόκτηση ή και ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων από τους 

αποφοίτους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 
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6.3 Εννοιολόγηση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας 

 

Οι όροι, στοιχεία (λειτουργικοποίηση) και η αποσαφήνιση (εννοιολόγηση) της έννοιας 

‘δεξιότητες απασχολησιμότητας δίνεται παρακάτω ουσιαστικά με την παράθεση αυτών 

των δεξιοτήτων που αποτελούν τη βάση του ερωτηματολογίου της έρευνάς μου ως προς 

αυτή τη συγκεκριμένη μεταβλητή. Στην ουσία δεν υπάρχει μια ορισμένη λίστα από αυτές 

τις ικανότητες αλλά αντίθετα υπάρχει μια σειρά από λίστες που συγκεντρωτικά μπορούμε 

να πούμε ότι είναι έξι και συμπεριλαμβάνουν κοινά χαρακτηριστικά: α) βασικές 

στοιχειώδεις ικανότητες όπως ευρύτερη μόρφωση, χρήση αριθμητικής, τεχνολογίας, β) 

ικανότητες που σχετίζονται με τους ανθρώπους όπως επικοινωνίας, ομαδικότητας, 

διαπροσωπικής συνεργασίας, εξυπηρέτησης, γ), ικανότητες που αφορούν την σκέψη και 

την ιδέα, πρωτοτυπία, την επίλυση προβλημάτων, συγκέντρωση και ανάλυση 

πληροφοριών, οργάνωσης και προγραμματισμού δημιουργικότητας και καινοτομίας, δ), 

προσωπικές ικανότητες και ιδιότητες όπως ευελιξία, υπευθυνότητα, διαχείρισης χρόνου, 

αυτοεκτίμησης, ε), ικανότητες που σχετίζονται με την αγορά εργασίας όπως καινοτομία, 

επιχειρηματικότητα), στ) και ικανότητες που σχετίζονται με την κοινωνία, όπως 

κοινωνικοποίησης, γνώσης της κοινωνίας (NCVER, 2003). Άλλη μια αναφορά στον όρο 

ικανότητες απασχολησιμότητας τις ορίζει ως τις ευρύτερες, γενικές εκείνες ικανότητες που 

είναι απαραίτητες όχι μόνο για να αποκτήσουμε μια θέση εργασίας αλλά και να 

διατηρηθούμε στην απασχόληση. Τις αναφέρει δε ως οκτώ γενικές κατηγορίες ικανοτήτων: 

τις ικανότητες επικοινωνίας που συνεισφέρουν σε μια παραγωγική και εποικοδομητική 

συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και των πελατών, τις ικανότητες που προάγουν μια 

παραγωγική σχέση και αποτελέσματα με την ομάδα στις ικανότητες επίλυσης 

προβλημάτων τις ικανότητες που σχετίζονται με την πρωτοβουλία και την 

επιχειρηματικότητα και οδηγούν σε καινοτόμα αποτελέσματα, ικανότητες 

προγραμματισμού και οργάνωσης που συνεισφέρουν στον μακροπρόθεσμο και 

βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, τις ικανότητες που σχετίζονται με τον αυτοέλεγχο και οδηγούν 

στην ικανοποίηση και ανάπτυξη του εργαζομένου, στην ικανότητα για μάθηση η οποία 

συνεισφέρει στην συνεχή εξέλιξη και βελτίωση τόσο του εργαζομένου όσο και των 

εταιρικών αποτελεσμάτων, στη γνώση της τεχνολογίας που σχετίζεται με την 

αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων και των εργασιών. (National Centre for 

Vocational Education and Research, NCVER 2006) 
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6.4 Εννοιολόγηση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 

Ως γνωστόν η "εκπαιδευτική πολιτική" είναι μέρος της "γενικής" κυβερνητικής πολιτικής 

ηγεσίας  και στοχεύει: (α) στην ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων για δικό τους 

όφελος και (β) στην ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και κατά 

προέκταση στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Στην Ελλάδα 

η διατύπωση εκπαιδευτικών σκοπών είναι έργο της Κυβέρνησης και της Βουλής (Σαΐτης, 

2008). Η εκπαιδευτική πολιτική κατά τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος των κυβερνήσεων σε όλα τα κράτη, όπως και των διεθνών οργανισμών που 

επηρεάζουν τις κατευθύνσεις της σε παγκόσμιο και σε εθνικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτόν 

αποτελεί αντικείμενο διεπιστημονικής προσέγγισης και δημόσιας συζήτησης (Σιάνου-

Κύργιου Ελένη, 2015). Με τον όρο εκπαιδευτική πολιτική εννοούμε το σύνολο των αρχών, 

των κανόνων και των διαδικασιών που επιστρατεύονται για την υλοποίηση των στόχων της 

εκπαίδευσης γενικότερα και του σχολείου ειδικότερα. Η εκπαιδευτική πολιτική είναι µια 

σύνθετη και δυναµική διαδικασία, η οποία ξεκινά µε µια δέσµη εκπαιδευτικών ιδεών που 

συνδέονται µε µια ευρύτερη ιδεολογία και στρατηγική µε σκοπό να οδηγήσουν σε κάποιο 

αποτέλεσµα. Περικλείει αποφάσεις σχετικά µε τη δοµή και τη χρηματοδότηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, το περιεχόμενο του σχολικού προγράμματος, τη διοίκηση των 

σχολικών µμονάδων και την επιλογή στελεχών σε τέτοιες θέσεις, τις εξετάσεις κ.α. 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Μέσα, όµως, σε όλα αυτά πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη ότι 

στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η κατάρτιση εκπαιδευτικής πολιτικής δεν είναι 

πλέον αποκλειστικά και µόνο εθνική υπόθεση. Η εκπαιδευτική µας πολιτική κινείται στην 

προοπτική της Στρατηγικής της Λισσαβώνας (Σταµέλος & Βασιλόπουλος, 2004). Έτσι, 

µέχρι το 2010 θα έπρεπε να έχει βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων, να έχει διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων στα συστήµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και αυτά να είναι ανοιχτά στον ευρύτερο κόσµο (Γκόβαρης & 

Ρουσσάκης, 2008).  

Η Ελλάδα ως κράτος µέλος δεσµεύεται να προσαρµόσει το εκπαιδευτικό της σύστηµα και 

την εκπαιδευτική της πολιτική, ώστε να µπορέσει να συμπορευτεί µε τους υπόλοιπους 

ευρωπαίους εταίρους προς την εκπλήρωση των προαναφερθέντων στόχων. Επιπρόσθετα, η 

εκπαιδευτική πολιτική είναι ουσιαστικά κυβερνητική πολιτική και 

ενίοτε υπουργική επιλογή, πολιτική επιλογή παρά εθνική υπόθεση (Μαυρογιώργος, 1999; 

2003). Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική θα έπρεπε να διαμορφώνεται, αφού πρώτα 
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ακουστούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων κοινωνικών ομάδων που έχουν 

συμφέροντα στην εκπαίδευση  (Σαΐτης, 2008) 

Επειδή στην έρευνά μου αντικείμενο διερεύνησης είναι και η επίδραση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής στην απασχόληση των αποφοίτων είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να 

προσδιορίσουμε- εννοιολογήσουμε και αυτή την παράμετρο- μεταβλητή που συμβάλει 

στην απασχολησιμότητα. Οι όροι, στοιχεία (Λειτουργικοποίηση) και η αποσαφήνιση 

(εννοιολόγηση) της έννοιας ‘εκπαιδευτική πολιτική’ δίνεται παρακάτω με την ίδια 

απόδοση και μορφή που θα χρησιμοποιηθεί στο ερωτηματολόγιο της έρευνάς μου ως «η 

γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (πρόγραμμα, διάρθρωση και περιεχόμενο 

σπουδών Α/θμιας, Β/θμιας, Γ/θμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικός προσανατολισμός, 

συμβουλευτική καριέρας, παρεχόμενες γνώσεις, δεξιότητες που ικανοποιούν και αντιστοιχούν 

στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας) και συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση 

ή και βελτίωση της απασχολησιμότητάς σας».  

Στην απόδοση του όρου ‘εκπαιδευτική πολιτική στηρίχθηκα στις έρευνες που ακολουθούν 

διότι σε κάθε μία εξ αυτών αποτυπώνονται ξεχωριστά και διακριτά όλα τα επί μέρους 

στοιχεία που διαμορφώνουν μια εκπαιδευτική πολιτική και όλα αυτά μαζί 

συμπεριλαμβάνονται και συμπυκνώνονται στον ορισμό που έδωσα προηγουμένως. Αξίζει 

στο σημείο αυτό να μνημονεύσουμε ένα ακόμη ορισμό της απασχολησιμότητας που 

αποδίδεται και πάλι στο Διεθνή Οργανισμό για την Απασχόληση και που αφορά στην 

εκπαιδευτική πολιτική ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ‘η απασχολησιμότητα 

προκύπτει ως αποτέλεσμα αρκετών παραγόντων όπως η θεμελίωση των βασικών 

ικανοτήτων, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η διαθεσιμότητα για συμμετοχή σε 

επιμορφωτικά προγράμματα, η υποκίνηση, η ικανότητα να υποστηρίζεις και να αξιοποιείς 

το πλεονέκτημα για συνεχιζόμενη μάθηση, η αναγνώριση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων, 

οι οποίες είναι κρίσιμες στο να καθιστούν τον εργαζόμενο ικανό να αποκτήσει μια 

αξιοπρεπή εργασία, να μπορεί να διαχειριστεί τις αλλαγές και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις 

να υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες και να εισέρχονται σε νέες αγορές (ILO, 2013).  

Στη συγκεκριμένη εκδοχή της απασχολησιμότητας προστίθενται επιπλέον στοιχεία σε αυτή 

όπως αυτά της πρόσβασης των υποψηφίων στην εκπαίδευση, η θεμελίωση των βασικών 

ικανοτήτων και η συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία και σχετίζονται 

αναμφισβήτητα με την εκπαιδευτική πολιτική μιας χώρας και για αυτό το λόγο θεώρησα 

σκόπιμο την παράθεση αυτού του ορισμού. Επίσης μια εκπαιδευτική πολιτική σχετίζεται 

αναμφισβήτητα με τον επαγγελματικό προσανατολισμό υπό το πρίσμα της παροχής 
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καθοδήγησης και συμβουλευτικής στους νέους, προκειμένου να πάρουν σωστές 

επαγγελματικές αποφάσεις, ξεπερνώντας το πρόβλημα της ανεργίας. Το Εθνικό Κέντρο 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όσον αφορά την 

Εκπαίδευση υπεύθυνος φορέας για το Σχολικό Επαγγελματικό είναι το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της ∆ιεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων και μέσω του Τομέα Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - Π.Ι. Αντίθετα, στο 

χώρο της Απασχόλησης υπεύθυνος φορέας είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, με κύριο εκφραστή τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού - 

Ο.Α.Ε.∆. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του κάθε κράτους 

μέλους αποτελούν τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) που έχουν ως προτεραιότητα την 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μέσω της εκπαίδευσης, της αρχικής και 

συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και της επιμόρφωσης, με απώτερο σκοπό την 

αναπτυξιακή προσπάθεια κάθε κράτους και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας. 

(Καλαντζή-Αζίζι, 1984). Επίσης οι σκοποί, στόχοι και η σημαντικότητα του θεσμού του 

επαγγελματικού προσανατολισμού συνίσταται στο γεγονός ότι αποτελεί διαδικασία 

παροχής καθοδήγησης και συμβουλευτικής στους νέους, προκειμένου να πάρουν σωστές 

επαγγελματικές αποφάσεις, ξεπερνώντας το πρόβλημα της ανεργίας. (Κοντζαμπασάκη, 

2002). Ακόμη η εκπαιδευτική πολιτική σχετίζεται αναμφισβήτητα με τις αρχικές, βασικές 

δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις οποίες τίθενται οι 

πρωταρχικές βάσεις για τον κόσμο της εργασίας. Όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση η επέκταση των λειτουργιών του Σχολικού Προγραμματισμού δεν έχει γίνει 

ακόμα συνείδηση στη χώρα μας γιατί συνδέεται με την αντίληψη ότι υποβοηθά στην 

επιλογή επαγγέλματος, επιλογή που είναι νωρίς να γίνει στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό. 

Σήμερα, όμως, υποστηρίζεται όλο και περισσότερο ότι η επαγγελματική ανάπτυξη είναι 

μια διαδικασία συνεχής, που αρχίζει πολύ νωρίς στη ζωή του ατόμου και διαρκεί, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Με βάση αυτή την αρχή 

έχουν διαμορφωθεί τα νέα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα και κατά συνέπεια ο 

Σχολικός Προσανατολισμός, με την προϋπόθεση ότι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ο 

θεσμός αυτός δεν σχετίζεται με συγκεκριμένες αποφάσεις, ιδίως επαγγελματικές. Είναι 

γενικά αποδεκτό ότι διάφοροι τομείς της προσωπικότητας είναι στενά συνδεδεμένοι 
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μεταξύ τους και αποτελούν ένα σύνολο στο οποίο ο επαγγελματικός τομέας είναι μεν 

σαφής, αλλά δεν παύει είναι ένας μόνο από τους πολλούς (Σαίτης, 2008). Η σημασία της 

συμβολής της Συμβουλευτικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τονίζεται και από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Ανάπτυξη και 

Συνεργασία). Σε πρόσφατο κείμενο (Career Guidance. A Handbook for Policy Makers. 

OECD – European Committees, 2004) επισημαίνεται ότι: η βάση της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των ατόμων εδράζεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των παιδιών, κατά τη 

διάρκεια της φοίτησης τους στο ∆ημοτικό σχολείο, όπου αναμένεται να υπάρξει μια πρώτη 

διερεύνηση του κόσμου της εργασίας. Ακολούθως σκοπός του γενικού λυκείου 

(δευτεροβάθμια εκπαίδευση) είναι, σύμφωνα με το νόμο 2525/ 1997, «α) η παροχή γενικής 

παιδείας υψηλού επιπέδου, β) η ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της 

δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών, γ) η προσφορά στους μαθητές 

των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη 

εκπαιδευτική βαθμίδα, και δ) η καλλιέργεια στους μαθητές δεξιοτήτων που θα τους 

διευκολύνουν την πρόσβαση, ύστερα από περαιτέρω εξειδίκευση ή κατάρτιση, στην αγορά 

εργασίας» (Σαίτης, 2008). Οι προαναφερθέντες έρευνες αποτέλεσαν τη βάση για τη 

διαμόρφωση της εξαρτημένης μεταβλητής μας που είναι η απασχολησιμότητα και οι 

δεξιότητες αυτής, και η οποία ορίσθηκε ως α) η πιθανότητα ένταξης ενός ατόμου στην 

αγορά εργασίας, β) ή διευκόλυνση να βρει μια καινούργια δουλειά γ) η βελτίωση της ήδη 

υπάρχουσας θέσης εργασίας που κατέχει. Επίσης οι έρευνες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για 

τον προσδιορισμό των ανεξάρτητων μεταβλητών που όπως ανέφερα είναι η εκπαιδευτική 

πολιτική, η προπτυχιακές σπουδές, οι μεταπτυχιακές σπουδές. Για τη διαμόρφωση των 

ερωτήσεων του σχετικού δομημένου ερωτηματολογίου στηρίχθηκα σε μια πρόσφατη 

έρευνα των (Dickinson, Binns, and Divan, 2015, p.146) προσαρμόζοντας όμως τις 

ερωτήσεις σύμφωνα με την εξαρτημένη μεταβλητή και τις επί μέρους ανεξάρτητες 

μεταβλητές της δικής μου έρευνας. Η διατύπωση των ερωτήσεων παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο παράρτημα της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

7. Σκοπός της εργασίας 

 

7.1 Επί μέρους στόχοι 

 

Πρωτεύων σκοπός της παρούσης εργασίας είναι αφού προηγουμένως ορίσει την έννοια της 

απασχολησιμότητας με συγκεκριμένα κριτήρια οριοθετώντας αυτήν σε ένα στενό πλαίσιο, 

να εκτιμήσει στη συνέχεια, και να διερευνήσει το βαθμό επίδρασης της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, και των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ως προς τη 

συμβολή τους στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων. Πιο συγκεκριμένα η 

παρούσα έρευνα- εργασία αποσκοπεί στο να ερευνήσει το βαθμό επίδρασης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και των σπουδών των αποφοίτων αφενός μεν, στην βελτίωση των 

μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους, αφετέρου δε στην βελτίωση των δυνατοτήτων 

απασχολησιμότητας -εύρεσης εργασίας- σύμφωνα με τον ορισμό που αποδόθηκε ήδη στην 

έννοια της απασχολησιμότητας. Απώτερος στόχος είναι να καταδειχθούν ενδεχόμενες 

αδυναμίες της υπάρχουσας δομής και οργάνωσης της εν γένει εκπαιδευτικής πολιτικής και 

της διάρθρωσης των προγραμμάτων σπουδών του εκπαιδευτικού συστήματος-

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- και ταυτόχρονα να κατατεθούν καλές 

πρακτικές και τεκμηριωμένες προτάσεις που θα προκύψουν από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση με στόχο την βελτιστοποίηση του επιθυμητού αποτελέσματος που είναι η 

ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων 

 

7.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερωτήματα τα οποία θα επιχειρηθούν να απαντηθούν μέσα από την παρούσα 

διπλωματική εργασία είναι τα έξης: Είναι επαρκείς οι προπτυχιακές σπουδές για την 

απασχολησιμότητα των αποφοίτων; Συμβάλουν επιπλέον οι μεταπτυχιακές σπουδές στην 

απασχολησιμότητα των αποφοίτων; Μπορεί να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των 

αποφοίτων με την ενσωμάτωση στα προγράμματα σπουδών συγκεκριμένων 

επιμορφωτικών θεμάτων ή σεμιναρίων; Μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 
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παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όρους απασχολησιμότητας των αποφοίτων; Πιο 

συγκεκριμένα έχουμε την ακόλουθη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων 

 

Ερευνητική υπόθεση 1η:  

Η παρακολούθηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών αναμένεται να έχει θετική 

επίδραση στην απασχολησιμότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων 

μεταπτυχιακών σπουδών 

Ερευνητική υπόθεση 2η:  

Η παρακολούθηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών αναμένεται να έχει θετική 

επίδραση στην βελτίωση των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, ικανοτήτων απασχολησιμότητας 

των μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών 

Ερευνητική υπόθεση 3η:  

Η συνεισφορά των προπτυχιακών σπουδών αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην 

απασχολησιμότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών 

Ερευνητική υπόθεση 4η: 

 Η συνεισφορά των προπτυχιακών σπουδών αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην 

απασχολησιμότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών 

Ερευνητική υπόθεση 5η:  

Η εν γένει εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (προγράμματα μάθησης και διάρθρωσης 

σπουδών στην Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια εκπαίδευση, επαγγελματικός προσανατολισμός, 

συμβουλευτική καριέρας, απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων που ικανοποιούν 

τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και αντιστοιχούν σε αυτές) αναμένεται να 

έχει θετική επίδραση στην απασχολησιμότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών και 

αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών 

Ερευνητική υπόθεση 6η:  

Η εν γένει εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (προγράμματα μάθησης και διάρθρωσης 

σπουδών στην Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια εκπαίδευση, επαγγελματικός προσανατολισμός, 

συμβουλευτική καριέρας, απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων που ικανοποιούν 

τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και αντιστοιχούν σε αυτές) αναμένεται να 

έχει θετική επίδραση στην απασχολησιμότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών και 

αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών 
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7.3. Το δείγμα της έρευνας 

  

Για την μελέτη των ερευνητικών ερωτημάτων μας σχετικά με τη σχετική και διαφορετική 

συνεισφορά στην απασχολησιμότητα των υποψηφίων, μεταξύ του παράγοντα σπουδών και 

του παράγοντα δεξιοτήτων απασχολησιμότητας τους, διεξήχθη πρωτογενή έρευνα πεδίου, 

σε δείγμα ερωτηθέντων 213 ατόμων, με την ιδιότητα του αποφοίτου πανεπιστημιακών 

σχολών μεταπτυχιακού επιπέδου, εν ενεργεία μεταπτυχιακών φοιτητών σε διάφορα 

προγράμματα σπουδών ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Από τους συμμετέχοντες 

ζητήθηκε μέσω δομημένου ερωτηματολογίου να αξιολογήσουν τη συνεισφορά των 

σπουδών τους και της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όρους α) απασχολησιμότητας και β) 

ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους.  

Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε εν ενεργεία φοιτητές του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών ‘Επιστήμες της Διά Βίου Μάθησης με κατεύθυνση α) 

‘Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία, β) Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, του Τμήματος Τραπεζικής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) 

παράρτημα Ιωαννίνων, του Τμήματος Τραπεζικής, Ασφαλιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, του Τμήματος Φοροτεχνικής και 

Νομοθεσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αντίστοιχων μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων.  

Οι συμμετέχοντες του δείγματος που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα αυτή όσον αφορά στην 

εργασία τους, αφορούν σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους από το χώρο της δημόσιας 

και ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και από εργαζόμενους 

σε άλλους κλάδους του ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα και ήταν διευθυντές, προϊστάμενοι 

σχολείων του Δημοσίου κυρίως τομέα, αλλά και του ιδιωτικού, ελεύθεροι επαγγελματίες, 

στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες, διαφόρων 

ηλικιών, διαφορετικών ειδικοτήτων. Οι συμμετέχοντες στο δείγμα προέρχονταν από 

διάφορες πόλεις της χώρας όπως Λάρισα, Κοζάνη, Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη. Στο δείγμα 

συμμετείχαν επίσης άτομα που τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο βρίσκονταν σε καθεστώς 

αναζήτησης εργασίας. 
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7.4 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

 

Στη συγκεκριμένη εμπειρική έρευνα προκειμένου να μετρήσουμε τις απόψεις των 

συμμετεχόντων αποφοίτων ή και φοιτητών σε ότι αφορά την επίδραση του προγραμμάτων 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας τους 

και στη βελτίωση των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τους χρησιμοποιήσαμε ως εργαλείο ένα 

δομημένο  ερωτηματολόγιο ο σχεδιασμός  του οποίου εν μέρει βασίστηκε στην έρευνα των 

(Yorke & Knight, 2007). Ιδιότητες των συμμετεχόντων που μπορεί να επηρεάζουν την 

απασχολησιμότητά τους, και σχετίζονται με δημογραφικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά 

όπως για παράδειγμα η ηλικία, το φύλο, η ύπαρξη εξαρτημένων μελών, το επίπεδο 

μόρφωσης κλπ αποτελούν επίσης αντικείμενο διερεύνησης στο εν λόγω ερωτηματολόγιο. 

Διανεμήθηκαν τριακόσια (300) ερωτηματολόγια και συγκεντρώθηκαν, απαντήθηκαν 

πλήρως διακόσια δεκατρία (213) εξ αυτών. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στο χρονικό 

διάστημα μεταξύ 09/12/2017 έως και 04/03/2019 εντός των αιθουσών διδασκαλίας των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σε έντυπη μορφή ένα προς ένα, με διά ζώσης 

επικοινωνία και επαφή με τους συμμετέχοντες, μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η διαδικασία 

αυτή κρίθηκε ως η πλέον πρόσφορη πρώτον γιατί παρείχε τη δυνατότητα της 

αλληλεπίδρασης με τους συμμετέχοντες και έδινε την ευκαιρία για παροχή επιπλέον 

πληροφόρησης και διευκρινήσεων επί του ερωτηματολογίου και της έρευνας, και δεύτερον 

είχε το πλεονέκτημα της συγκέντρωσης ενός μεγάλου αριθμού απαντημένων 

ερωτηματολογίων σε σχετικά σύντομο χρόνο και σε μικρό χρονικό διάστημα ιδιότητα που 

εξασφαλίζει την ομοιογένεια, εγκυρότητα και συνάφεια του δείγματος. Το ερωτηματολόγιo 

καταγράφει και αποτυπώνει τις προσωπικές εκτιμήσεις, αξιoλογήσεις των συμμετεχόντων 

όπως άλλωστε είθισται να εφαρμόζεται ως πρακτική σε αντίστοιχες  επιστημονικές έρευνες 

(Saunders, & Zuzel, 2010; Yorke, & Knight, 2007). Το ερωτηματολόγιο εμπειρικής  

μέτρησης της απασχολησιμότητας παρόμοιας έρευνας (employability experience 

questionnaire SEQ) έχει παρόμοιο στόχο παρά το γεγονός ότι στην εν λόγω έρευνα η 

εστίασή του είναι στις απόψεις των σπουδαστών που προέρχονται από την εμπειρία της 

συμμετοχής τους σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών στοχεύοντας στην ενίσχυση της 

απασχολησιμότητάς τους. Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στο να δίνει τη δυνατότητα 

στους συντονιστές του προγράμματος να κάνουν προσαρμογές σε αυτό έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που η ενίσχυση της 
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απασχολησιμότητας για πολλούς σπουδαστές επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια ενός 

προγράμματος σπουδών έχει νόημα για τους συντονιστές του προγράμματος να 

διαμορφώνουν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις απόψεις- απαντήσεις των σπουδαστών για 

αυτό. Όταν το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ως μια ατομική άσκηση, αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως σχεδιασμός που θα στρέφει την προσοχή στα εμπειρικά αποτελέσματα 

βοηθώντας έτσι σε θέματα απασχολησιμότητας και κατά συνέπεια να συνεισφέρει σε ένα 

πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης (Yorke & Knight, 2007). Παρά το γεγονός ότι 

σύμφωνα με την έρευνα αυτή ενώ η αυτοπεποίθηση συσχετίζεται με τις ανώτερες σπουδές 

και επιδρά στη δέσμευση για μάθηση, στη θεώρηση για την επίδραση της τύχης ή και της 

προσπάθειας στην επίτευξη ενός αποτελέσματος και στον προσωπικό αυτοέλεγχο, παρόλα 

αυτά η ‘μέτρηση της απασχολησιμότητας μέσω ερωτηματολογίου δεν μπορεί να μετρηθεί. 

Όμως είναι εφικτή η διαμόρφωση σχετικού ερωτηματολογίου για την αποτύπωση των 

απόψεών τους σχετικά με την απασχολησιμότητά τους. Με το ερωτηματολόγιο 

επιχειρούμε να προσεγγίσουμε από πρακτικής πλέον σκοπιάς το βαθμό επίδρασης που 

έχουν τα προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών και της εν γένει 

εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας μας πρώτον στην ενίσχυση των λεγόμενων 

μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων των φοιτητών η και των αποφοίτων και δεύτερον στην 

ενίσχυση ή εξασφάλιση της απασχολησιμότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα για τη ‘μέτρηση’ 

της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας και των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων στηριχθήκαμε 

στις έρευνες των (Saunders & Zuzel, 2010; M. Rasul et al., 2012; Gillian Maxwell et 

al.2009; M. Yorke & P. Knight, 2007; McQuaid & Lindsay,2005; ILO, 2004, 2008, 2013; 

Misra and Mishra, 2011; Lee Harvey, 2001; Harvey & Knight, 2005; De Grip et.al., 2004). 

Στις έρευνες αυτές διατυπώνεται τόσο ο ορισμός της απασχολησιμότητας σε όλες τις 

επιστημονικές  εκδοχές της, όσο και η αναφορά των επί μέρους δεξιοτήτων-ικανοτήτων 

των υποψηφίων εργαζομένων που θεωρούνται ως μεταβιβάσιμες δεξιότητες σύμφωνα με 

τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επίσης στηριχθήκαμε στις έρευνες των (Dickinson et 

al.,2015, p.146; Saunders & Zuzel 2010 p.7,8,10; Rasul et al., 2012; Harvey, 2001, 

p.100,101,106; Yorke & Knight, 2007, p.165) στις οποίες εκτός των αναφορών τους στον 

ορισμό της απασχολησιμότητας αναπτύσσονται και παρουσιάζονται συγκεκριμένα 

ερωτηματολόγια και διατυπωμένες ερωτήσεις μέτρησης είτε της απασχολησιμότητας, είτε 

των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων τα οποία και αποτελούν τη βάση διαμόρφωσης του 

ερωτηματολογίου της δικής μας έρευνας.  
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7.5 Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων 

  

Το σύνολο των στοιχείων της έρευνας καταχωρήθηκε στη βάση δεδομένων του 

στατιστικού προγράμματος SPSS. Καταχωρήθηκαν επίσης οι τρεις υπό έρευνα 

εξαρτημένες μεταβλητές για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας. Ακολούθησε εμπειρική ανάλυση και στατιστικός έλεγχος με την 

χρήση του στατιστικού ‘εργαλείου’ spss και εφαρμογή διαφόρων στατιστικών μεθόδων και 

εφαρμογών όπως για παράδειγμα την παραμετρική στατιστική διαδικασία για να ελέγξουμε 

αν οι μέσοι όροι των τιμών διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εγκυρότητα της μεθόδου και η αξιοπιστία των συμπερασμάτων που 

αφορούν στα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε.  

Για το έλεγχο των υποθέσεων μας (hypothesis testing) χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της 

ερευνητικής /εναλλακτικής υπόθεσης (research / alternative hypothesis, ΗΑ) όπου δηλαδή 

υπάρχει ιδιαίτερη σχέση μεταξύ ποσοτικοποιήσιμων χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού και 

τη μέθοδο της μηδενικής υπόθεσης (null hypothesis, Η0) όπου δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη 

σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών. Για την στατιστική σημαντικότητα των 

συμπερασμάτων συνήθως θεωρείται ικανοποιητική μια τιμή p<0,05 (5% πιθανότητα 

λάθους) ή p<0,01 (1% πιθανότητα λάθους). H τιμή t είναι ο λόγος των παρατηρούμενων 

διαφορών στους μέσους όρους και μιας μέτρησης που ονομάζεται τυπικό σφάλμα στη 

διαφορά μεταξύ των μέσων όρων (standard error of the difference between means), η οποία 

μετράει τη διαφορά που θα προέκυπτε μεταξύ των μέσων όρων αν υπεισέρχονταν μόνο 

τυχαίοι παράγοντες. Η τιμή t υπολογίζεται διαιρώντας τη διαφορά μεταξύ των μέσων όρων 

με το τυπικό σφάλμα.  Στην ερμηνεία της τιμής t 

συνυπολογίζονται επίσης οι «βαθμοί ελευθερίας» (degrees of freedom).  

 

7.6 Στατιστική Μεθοδολογία 

 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και τις συγκρίσεις μεταξύ των απαντήσεων 

που παρείχαν οι συμμετέχοντες στο δείγμα σχετικά με το βαθμό συνεισφοράς (α) της 

εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, (β) τις προπτυχιακές σπουδές και (γ) τις μεταπτυχιακές 
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σπουδές στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας 

τους εφαρμόστηκαν μέθοδοι της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής. Για την 

περιγραφή των δημογραφικών στοιχείων και του βαθμού συνεισφοράς κατασκευάστηκαν 

πίνακες κατανομής συχνοτήτων και υπολογίστηκαν αντίστοιχα μέσοι όροι (Μ.Ο.) και 

τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.).  

Για τη σύγκριση των βαθμών συνεισφοράς εφαρμόστηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι λόγω 

της μη ύπαρξης κανονικότητας στα δεδομένα. Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε ο έλεγχος 

Friedman για τη σύγκριση των βαθμών συνεισφοράς μεταξύ 3 ή περισσοτέρων 

εξαρτημένων δειγμάτων. Στην περίπτωση όπου διαπιστώνονταν στατιστικά σημαντική 

διαφορά, διενεργούνταν post-hoc έλεγχοι με την εφαρμογή του ελέγχου Wilcoxon και σε 

επίπεδο σημαντικότητας προσαρμοσμένο σύμφωνα με τη διόρθωση Bonferroni.  

 

Επιπροσθέτως, οι βαθμοί συνεισφοράς σχετικά με (α) την εκπαιδευτική πολιτική της 

χώρας, (β) τις προπτυχιακές σπουδές και (γ) τις μεταπτυχιακές σπουδές στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητάς και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας συγκρίθηκαν μεταξύ των 

συμμετεχόντων στο δείγμα με τη διαφορετική εργασιακή κατάσταση – ιδιότητα αυτών, 

συγκεκριμένα απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα 

και άνεργοι. Οι συγκρίσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με την εφαρμογή του ελέγχου 

Kruskal-Wallis και στην περίπτωση όπου διαπιστώνονταν στατιστικά σημαντική διαφορά, 

διενεργούνταν post-hoc έλεγχοι με την εφαρμογή του ελέγχου Mann-Whitney και σε 

επίπεδο σημαντικότητας προσαρμοσμένο σύμφωνα με τη διόρθωση Bonferroni. 

 

Για τη συνολική αξιολόγηση της συνεισφοράς ξεχωριστά (α) της εκπαιδευτικής πολιτικής 

της χώρας, (β) των προπτυχιακών σπουδών και (γ) των μεταπτυχιακών σπουδών στη 

βελτίωση της απασχολησιμότητας δημιουργήθηκαν αντίστοιχα τρεις δείκτες. Οι τιμές των 

δεικτών υπολογίστηκαν για κάθε ένα συμμετέχοντα στο δείγμα ως οι μέσοι όροι των τριών 

βαθμών συνεισφοράς που παρείχαν στον τρόπο βελτίωσης της απασχολησιμότητας, 

συγκεκριμένα, στην αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης στην αγορά εργασίας, στη 

διευκόλυνση εύρεσης καινούριας δουλειάς και στη βελτίωση της θέσης στην ήδη 

υπάρχουσα εργασία. Οι δείκτες αυτοί ελέγχθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους με τον 

υπολογισμό του συντελεστή Cronbach’s alpha [1]. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

αξιοπιστίας έδειξαν ότι και οι τρεις δείκτες είναι αξιόπιστοι με τιμές του συντελεστή 

Cronbach’s alpha μεγαλύτερες του 0,7, όπως ορίζει η βιβλιογραφία [2]. 
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Δείκτες 
Πλήθος 

Στοιχείων 

Cronbach’s 

Alpha 

Π1 η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας 3 0,863 

Π2 οι προπτυχιακές σπουδές 3 0,873 

Π3 οι μεταπτυχιακές σπουδές 3 0,854 

 

 

Οι στατιστικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (α=0,05). Η 

επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του IBM SPSS Statistics for 

Windows v.25  [1]. 

 

[1] IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25. Armonk, NΥ: IBM Corp. 

[2] Cortina, J.M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and 

applications. Journal of Applied Psychology, 78, 98-104. 

[3] Cronbach, L, J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. 

Psychometrika, 16, 297-334. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

8. Παρουσίαση αποτελεσμάτων  

 

8.1 Αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας 

 

Οι συμμετέχοντες του δείγματος στην έρευνα  δήλωσαν τις απόψεις τους σχετικά με το 

βαθμό συνεισφοράς κάθε ενός εκ των παραγόντων που ακολουθούν στην ενίσχυση ή και 

βελτίωση (i) της απασχολησιμότητάς τους και (ii) των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας 

τους. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες που ερευνήθηκαν είναι: 

1) η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (Π1) 

2) οι προπτυχιακές σπουδές (Π2) 

3) οι μεταπτυχιακές σπουδές Π(3) 

 

Η ενίσχυση ή και βελτίωση (i) της απασχολησιμότητας και (ii) των δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας αξιολογήθηκε με βάση τον βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες του 

δείγματος συμφωνούν με τις παρακάτω απόψεις: 

Α) αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης τους στην αγορά εργασίας 

Β) διευκόλυνση στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς 

Γ) βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη κατέχουν (εξέλιξη). 

 

Πιο συγκεκριμένα ερευνήθηκε ο βαθμός συνεισφοράς της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

χώρας (α) στην αύξηση των πιθανοτήτων για ένταξη τους στην αγορά εργασίας, (β) στη 

διευκόλυνσή τους στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς και (γ) στη βελτίωση της 

υπάρχουσας θέσης που ήδη κατέχουν. Ομοίως, ερευνήθηκε ο βαθμός συνεισφοράς των 

προπτυχιακών σπουδών (α) στην αύξηση των πιθανοτήτων για ένταξη τους στην αγορά 

εργασίας, (β) στη διευκόλυνσή τους στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς και (γ) στη 

βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη κατέχουν. Τέλος, ερευνήθηκε ο βαθμός 

συνεισφοράς των μεταπτυχιακών σπουδών (α) στην αύξηση των πιθανοτήτων για ένταξη 

τους στην αγορά εργασίας, (β) στη διευκόλυνσή τους στην εύρεση μιας καινούριας 

δουλειάς και (γ) στη βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη κατέχουν.  
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Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων του δείγματος 

Οι συμμετέχοντες του δείγματος στην έρευνα είναι άντρες σε ποσοστό 47,4% και γυναίκες 

σε ποσοστό 52,6% (Πίνακας 1.) 

 

Πίνακας 1. Φύλο συμμετεχόντων στο δείγμα 

 

Φύλο Πλήθος 

Συμμετεχόντων 

Ποσοστό (%) 

Άντρες 101 47,4 

Γυναίκες 112 52,6 

Σύνολο 213 100,0 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων του δείγματος είναι ηλικίας από 25 έως 34 

ετών (36,6%), ακολουθεί το ποσοστό των συμμετεχόντων ηλικίας από 35 έως 44 ετών 

(27,2%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι το ίδιο στις ηλικίες από 18 έως 24 και στις 

ηλικίες από 45 έως 54 (17,4%) (Πίνακας 2.). 

 

Πίνακας 2. Ηλικία συμμετεχόντων στο δείγμα 

 

Ηλικιακή 

Ομάδα 

Πλήθος 

Συμμετεχόντων 

Ποσοστό (%) 

18-24 37 17,4 

25-34 78 36,6 

35-44 58 27,2 

45-54 37 17,4 

55-64 3 1,4 

Σύνολο 213 100,0 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων του δείγματος είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών (66,2%), ακολουθεί το ποσοστό των συμμετεχόντων με προπτυχιακό τίτλο 

σπουδών (26,3%), ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό συμμετεχόντων που είναι κάτοχοι 

διδακτορικού τίτλου σπουδών (7,5%) (Πίνακας 3.). 
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Πίνακας 3. Επίπεδο μόρφωσης συμμετεχόντων στο δείγμα 

 

Επίπεδο 

Σπουδών 

Πλήθος 

Συμμετεχόντων 

Ποσοστό (%) 

ΑΕΙ / ΤΕΙ 56 26,3 

Μεταπτυχιακό 141 66,2 

Διδακτορικό 16 7,5 

Σύνολο 213 100,0 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων του δείγματος απασχολούνται στον ιδιωτικό 

τομέα (39,4%), ακολουθεί το ποσοστό των συμμετεχόντων που δηλώνουν άνεργοι (29,3%) 

και το ποσοστό των συμμετεχόντων που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα (25,0%) 

(Πίνακας 4.). 

 

Πίνακας 4. Εργασιακή κατάσταση - ιδιότητα συμμετεχόντων 

στο δείγμα *εκ του συνόλου (213) του δείγματος 37 άτομα δεν δήλωσαν 

εργασιακή ιδιότητα 
 

Εργασιακή 

κατάσταση - 

ιδιότητα 

Πλήθος 

Συμμετεχόντων 

Ποσοστό (%) 

Δημόσιος 

τομέας 
47 25,0 

Ιδιωτικός 

τομέας 
74 39,4 

Άνεργος/η 55 29,3 

Σύνολο 176 100,0 
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Απασχολησιμότητα και Εκπαιδευτική Πολιτική 

Οι συμμετέχοντες στο δείγμα θεωρούν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συνεισφέρει 

σε μεγάλο ή σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της απασχολησιμότητας 

αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας σε ποσοστό 45,5%, 

διευκολύνοντάς τους στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς σε ποσοστό 40,4% και 

βελτιώνοντας τη θέση που κατέχουν στην υπάρχουσα εργασία σε ποσοστό 37,5% 

(Πίνακας 5).  

 

Πίνακας 5. Βαθμός συνεισφοράς της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων στο δείγμα   

 

Εκπαιδευτική πολιτική της 

χώρας 

 

αύξηση των 

πιθανοτήτων 

ένταξης τους 

στην αγορά 

εργασίας  

διευκόλυνση 

στην εύρεση 

μιας 

καινούριας 

δουλειάς 

βελτίωση της 

υπάρχουσας 

θέσης που ήδη 

κατέχουν 

Καθόλου 9 4,2 10 4,7 20 9,4 

Ελάχιστα 31 14,6 37 17,4 33 15,5 

Αρκετά 76 35,7 80 37,6 80 37,6 

Σε μεγάλο βαθμό 55 25,8 56 26,3 51 23,9 

Σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 42 19,7 30 14,1 29 13,6 

Σύνολο 213 100,0 213 100,0 213 100,0 
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Απασχολησιμότητα και Προπτυχιακές Σπουδές 

Αντίστοιχα, οι συμμετέχοντες στο δείγμα θεωρούν ότι οι προπτυχιακές σπουδές 

συνεισφέρουν σε μεγάλο ή σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξης στην αγορά εργασίας σε ποσοστό 

49,7%, διευκολύνοντας στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς σε ποσοστό 43,2% και 

βελτιώνοντας την υπάρχουσα θέση εργασίας που ήδη κατέχουν σε ποσοστό 34,7% 

(Πίνακας 6).  

 

Πίνακας 6. Βαθμός συνεισφοράς των προπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων στο δείγμα  

 

Προπτυχιακές σπουδές 

 

αύξηση των 

πιθανοτήτων 

ένταξης τους 

στην αγορά 

εργασίας  

διευκόλυνσ

η στην 

εύρεση 

μιας 

καινούριας 

δουλειάς 

βελτίωση της 

υπάρχουσας 

θέσης που ήδη 

κατέχουν 

Καθόλου 2 0,9 5 2,3 11 5,2 

Ελάχιστα 30 14,1 30 14,1 34 16,0 

Αρκετά 75 35,2 86 40,4 94 44,1 

Σε μεγάλο βαθμό 78 36,6 63 29,6 52 24,4 

Σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 28 13,1 29 13,6 22 10,3 

Σύνολο 213 100,0 213 100,0 213 100,0 
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Απασχολησιμότητα και Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Οι συμμετέχοντες στο δείγμα θεωρούν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές συνεισφέρουν σε 

μεγάλο ή σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της απασχολησιμότητας αυξάνοντας 

τις πιθανότητες ένταξης στην αγορά εργασίας σε ποσοστό 67,6%, διευκολύνοντάς τους 

στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς σε ποσοστό 62,0% και βελτιώνοντας τη θέση τους 

στην εργασία που ήδη κατέχουν σε ποσοστό 63,9% (Πίνακας 7).  

 

Πίνακας 7. Βαθμός συνεισφοράς των μεταπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων στο δείγμα   

 

Μεταπτυχιακές σπουδές 

 

αύξηση των 

πιθανοτήτων 

ένταξης τους 

στην αγορά 

εργασίας  

διευκόλυνσ

η στην 

εύρεση 

μιας 

καινούριας 

δουλειάς 

βελτίωση της 

υπάρχουσας 

θέσης που ήδη 

κατέχουν 

Καθόλου 5 2,3 4 1,9 3 1,4 

Ελάχιστα 12 5,6 17 8,0 13 6,1 

Αρκετά 52 24,4 60 28,2 61 28,6 

Σε μεγάλο βαθμό 99 46,5 92 43,2 92 43,2 

Σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 45 21,1 40 18,8 44 20,7 

Σύνολο 213 100,0 213 100,0 213 100,0 
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Δεξιότητες απασχολησιμότητας και Εκπαιδευτική Πολιτική 

Οι συμμετέχοντες στο δείγμα θεωρούν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συνεισφέρει 

σε μεγάλο ή σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας σε 

ποσοστό 53,0%, διευκολύνοντας στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς σε ποσοστό 40,4% 

και βελτιώνοντας τη θέση τους στην εργασία που ήδη κατέχουν σε ποσοστό 43,7% 

(Πίνακας 8).  

 

Πίνακας 8. Βαθμός συνεισφοράς της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας στη βελτίωση 

των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων στο δείγμα  

 

Εκπαιδευτική πολιτική της 

χώρας 

 

αύξηση των 

πιθανοτήτων 

ένταξης τους 

στην αγορά 

εργασίας  

διευκόλυνση 

στην εύρεση 

μιας 

καινούριας 

δουλειάς 

βελτίωση της 

υπάρχουσας 

θέσης που ήδη 

κατέχουν 

Καθόλου 8 3,8 15 7,0 19 8,9 

Ελάχιστα 28 13,1 27 12,7 29 13,6 

Αρκετά 64 30,0 85 39,9 72 33,8 

Σε μεγάλο βαθμό 78 36,6 54 25,4 60 28,2 

Σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 35 16,4 32 15,0 33 15,5 

Σύνολο 213 100 213 100 213 100 
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Δεξιότητες Απασχολησιμότητας και Προπτυχιακές Σπουδές 

Αντίστοιχα, οι συμμετέχοντες στο δείγμα θεωρούν ότι οι προπτυχιακές σπουδές 

συνεισφέρουν σε μεγάλο ή σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξης στην αγορά εργασίας σε ποσοστό 

58,7%, διευκολύνοντας στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς σε ποσοστό 47,5% και 

βελτιώνοντας τη θέση τους στην εργασία που ήδη κατέχουν σε ποσοστό 40,3% (Πίνακας 

9).  

 

Πίνακας 9. Βαθμός συνεισφοράς των προπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων στο δείγμα   

 

Προπτυχιακές σπουδές 

 

αύξηση των 

πιθανοτήτων 

ένταξης τους 

στην αγορά 

εργασίας  

διευκόλυνσ

η στην 

εύρεση 

μιας 

καινούριας 

δουλειάς 

βελτίωση της 

υπάρχουσας 

θέσης που ήδη 

κατέχουν 

Καθόλου 1 0,5 5 2,3 14 6,6 

Ελάχιστα 23 10,8 26 12,2 30 14,1 

Αρκετά 64 30,0 81 38,0 83 39,0 

Σε μεγάλο βαθμό 83 39,0 67 31,5 58 27,2 

Σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 42 19,7 34 16,0 28 13,1 

Σύνολο 213 100,0 213 100,0 213 100,0 
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Δεξιότητες Απασχολησιμότητας και Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Ακόμη, οι συμμετέχοντες στο δείγμα θεωρούν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές συνεισφέρουν 

σε μεγάλο ή σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στη βελτίωση των δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξης στην αγορά εργασίας σε ποσοστό 

70,4%, διευκολύνοντας στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς σε ποσοστό 61,0% και 

βελτιώνοντας τη θέση τους στην εργασία που ήδη κατέχουν σε ποσοστό 61,1% (Πίνακας 

10).  

 

Πίνακας 10. Βαθμός συνεισφοράς των μεταπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων στο δείγμα   

 

Μεταπτυχιακές σπουδές 

 

αύξηση των 

πιθανοτήτων 

ένταξης τους 

στην αγορά 

εργασίας  

διευκόλυνσ

η στην 

εύρεση 

μιας 

καινούριας 

δουλειάς 

βελτίωση της 

υπάρχουσας 

θέσης που ήδη 

κατέχουν 

Καθόλου 3 1,4 3 1,4 5 2,3 

Ελάχιστα 6 2,8 14 6,6 14 6,6 

Αρκετά 54 25,4 66 31,0 64 30,0 

Σε μεγάλο βαθμό 94 44,1 85 39,9 90 42,3 

Σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 56 26,3 45 21,1 40 18,8 

Σύνολο 213 100,0 213 100,0 213 100,0 
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Συγκριτική συνεισφορά των Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών Σπουδών και της 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής συνολικά στην Απασχολησιμότητα 

Οι συμμετέχοντες στο δείγμα θεωρούν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές συνεισφέρουν στη 

βελτίωση της απασχολησιμότητας συνολικά, σε μεγαλύτερο κατά μέσο όρο βαθμό από τις 

προπτυχιακές σπουδές και την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, ενώ οι προπτυχιακές 

σπουδές και η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συνεισφέρουν σε παρόμοιο βαθμό στη 

βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους (Πίνακας 11).  

 

Πίνακας 11. Βαθμοί συνεισφοράς (α) της εκπαιδευτικής 

πολιτικής της χώρας, (β) των προπτυχιακών σπουδών και (γ) των 

μεταπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση της απασχολησιμότητας 

των συμμετεχόντων στο δείγμα  

 

Βαθμοί συνεισφοράς: Μ.Ο. Τ.Α. 

Η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας 3,3 1,0 

Οι προπτυχιακές σπουδές 3,3 0,9 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές 3,7 0,8 

 

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο βαθμό που 

συνεισφέρουν (α) η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, (β) οι προπτυχιακές σπουδές και (γ) 

οι μεταπτυχιακές σπουδές στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων στο 

δείγμα της έρευνας (p<0,001).  

 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης από τη 

διενέργεια των post-hoc ελέγχων μεταξύ των βαθμών συνεισφοράς στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας που παρείχαν οι συμμετέχοντες για (α) την εκπαιδευτική πολιτική της 

χώρας, (β) τις προπτυχιακές σπουδές και (γ) τις μεταπτυχιακές σπουδές. Οι συμμετέχοντες 

στο δείγμα θεωρούν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές συνεισφέρουν στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητάς τους περισσότερο από τις προπτυχιακές σπουδές (p<0,001) και από 

την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (p<0,001). Αντίθετα, οι συμμετέχοντες στο δείγμα 

θεωρούν ότι οι προπτυχιακές σπουδές και η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας 

συνεισφέρουν σε παρόμοιο βαθμό στη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους (p=0,396).  
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Πίνακας 12. Σύγκριση των βαθμών συνεισφοράς (α) της εκπαιδευτικής πολιτικής 

της χώρας, (β) των προπτυχιακών σπουδών και (γ) των μεταπτυχιακών σπουδών 

στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων στο δείγμα  

 

Στατιστική σύγκριση βαθμών συνεισφοράς μεταξύ: p 

Οι προπτυχιακές σπουδές - Η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας 0,396 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές - Η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας <0,001 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές - Οι προπτυχιακές σπουδές <0,001 

 

Απασχολησιμότητα και εργασιακή κατάσταση – ιδιότητα 

Οι συμμετέχοντες του δείγματος που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα θεωρούν ότι (α) 

η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, (β) οι προπτυχιακές σπουδές και (γ) οι μεταπτυχιακές 

σπουδές συνεισφέρουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας σε μεγαλύτερο, κατά μέσο 

όρο, βαθμό από ότι οι απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα και οι άνεργοι θεωρούν 

αντίστοιχα (Πίνακας 13).  

 

Πίνακας 13. Βαθμοί συνεισφοράς (α) της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, 

(β) των προπτυχιακών σπουδών και (γ) των μεταπτυχιακών σπουδών στη 

βελτίωση της απασχολησιμότητας σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση – 

ιδιότητα των συμμετεχόντων στο δείγμα  

 

 
Δημόσιος 

τομέας 

Ιδιωτικός 

τομέας 

Άνεργος 

Βαθμοί συνεισφοράς: Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Η εκπαιδευτική πολιτική 

της χώρας 
3,0 1,0 3,5 1,0 3,5 0,7 

Οι προπτυχιακές σπουδές 3,2 0,9 3,6 1,0 3,4 0,8 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές 3,4 0,9 4,0 0,8 3,9 0,6 

 

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο βαθμό που οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (p=0,010) και 

οι μεταπτυχιακές σπουδές (p=0,001) συνεισφέρουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας 

με βάση την εργασιακή τους κατάσταση, ιδιότητα. Αντίθετα, δεν παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές αναφορικά με τις προπτυχιακές σπουδές (Πίνακας 14). 
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Επίσης, στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης από 

τη διενέργεια των post-hoc ελέγχων μεταξύ των βαθμών συνεισφοράς στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας που παρείχαν οι συμμετέχοντες για την εκπαιδευτική πολιτική της 

χώρας και τις μεταπτυχιακές σπουδές. Οι συμμετέχοντες στο δείγμα που απασχολούνται 

στο δημόσιο τομέα θεωρούν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συνεισφέρει στη 

βελτίωση της απασχολησιμότητάς σε χαμηλότερο βαθμό από τους συμμετέχοντες που 

απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα (p=0,010) και από τους συμμετέχοντες που είναι 

άνεργοι (p=0,004). Επίσης, οι συμμετέχοντες στο δείγμα που απασχολούνται στο δημόσιο 

τομέα θεωρούν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές συνεισφέρουν στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητάς σε χαμηλότερο βαθμό από τους συμμετέχοντες που απασχολούνται 

στον ιδιωτικό τομέα (p=0,001) και από τους συμμετέχοντες που είναι άνεργοι (p=0,003). 

Δεν παρατηρήθηκαν αντίστοιχες στατιστικές διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων που 

απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και των συμμετεχόντων που είναι άνεργοι.  

 

Πίνακας 14. Σύγκριση των βαθμών συνεισφοράς (α) της εκπαιδευτικής πολιτικής 

της χώρας, (β) των προπτυχιακών σπουδών και (γ) των μεταπτυχιακών σπουδών 

στη βελτίωση της απασχολησιμότητας σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση – 

ιδιότητα των συμμετεχόντων στο δείγμα  

 

 P 

Βαθμοί συνεισφοράς: Δ vs Ι vs Α Δ vs Ι Δ vs Α Ι vs Α 

Η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας 0,010 0,010 0,004 0,887 

Οι προπτυχιακές σπουδές 0,070 - - - 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές 0,001 0,001 0,003 0,464 

 

Δ: Δημόσιος τομέας, Ι: Ιδιωτικός τομέας, Α: Άνεργος 
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Απασχολησιμότητα και Δεξιότητες Απασχολησιμότητας 

Στον Πίνακα 15 παρουσιάζεται ο βαθμός συνεισφοράς (α) της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

χώρας, (β) των προπτυχιακών σπουδών και (γ) των μεταπτυχιακών σπουδών σε σχέση με 

τους τρόπους βελτίωσης (i) της απασχολησιμότητας και (ii) των δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων στο δείγμα. Συγκεκριμένα, οι τρόποι αυτοί είναι 

(α) η αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης τους στην αγορά εργασίας, (β) η διευκόλυνση στην 

εύρεση μιας καινούριας δουλειάς και η βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη κατέχουν 

(εξέλιξη). 

 

Πίνακας 15. Βαθμοί συνεισφοράς (α) της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, (β) των 

προπτυχιακών σπουδών και (γ) των μεταπτυχιακών σπουδών σε σχέση με τους τρόπους 

βελτίωσης της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των 

συμμετεχόντων στο δείγμα 

 

Βαθμοί 

συνεισφοράς: 
Συνεισφορά 

Α Β Γ 

Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Εκπαιδευτική 

πολιτική της 

χώρας 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
3,4 1,1 3,3 1,1 3,2 1,1 

Δεξιότητες 3,5 1,0 3,3 1,1 3,3 1,2 

Προπτυχιακές 

σπουδές 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
3,5 0,9 3,4 1,0 3,2 1,0 

Δεξιότητες 3,7 0,9 3,5 1,0 3,3 1,1 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
3,8 0,9 3,7 0,9 3,8 0,9 

Δεξιότητες 3,9 0,9 3,7 0,9 3,7 0,9 

 

Α: αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης τους στην αγορά εργασίας 

Β: διευκόλυνση στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς 

Γ: βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη κατέχουν (εξέλιξη) 
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Απασχολησιμότητα και Εκπαιδευτική Πολιτική 

Η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συνεισφέρει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και 

των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας με διαφορετικούς τρόπους, συγκεκριμένα, με την 

αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης στην αγορά εργασίας, με τη διευκόλυνση στην εύρεση 

μιας καινούριας δουλειάς και με τη βελτίωση της υπάρχουσας θέσης εργασίας (εξέλιξη). 

Με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων του δείγματος της έρευνας και τη στατιστική 

επεξεργασία αυτών φαίνεται ότι ο βαθμός στον οποίο η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας 

συνεισφέρει i) στη βελτίωση της απασχολησιμότητας (p=0,001) και ii) των δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας (p<0,001) διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών 

αυτών τρόπων συνεισφοράς (Πίνακας 16).  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο δείγμα θεωρούν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της 

χώρας συνεισφέρει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας περισσότερο με την αύξηση των 

πιθανοτήτων ένταξης τους στην αγορά εργασίας από ότι με τη διευκόλυνση στην εύρεση 

μιας καινούριας δουλειάς (p=0,002) και τη βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη 

κατέχουν (p<0,001). Αντίθετα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της 

χώρας συνεισφέρει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας με τη διευκόλυνση εύρεσης μιας 

καινούριας δουλειάς σε παρόμοιο βαθμό με τη βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη 

κατέχουν (Πίνακας 16).  

 

Δεξιότητες Απασχολησιμότητας και Εκπαιδευτική Πολιτική 

Παρόμοια στατιστικά αποτελέσματα προέκυψαν και σε ότι αφορά στη συνεισφορά της 

εκπαιδευτικής πολιτικής στη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας. Οι 

συμμετέχοντες στο δείγμα θεωρούν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συνεισφέρει 

στη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας περισσότερο με την αύξηση των 

πιθανοτήτων ένταξης τους στην αγορά εργασίας από ότι με τη διευκόλυνση εύρεσης μιας 

καινούριας δουλειάς (p<0,001) και τη βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη κατέχουν 

(p<0,001). Αντίθετα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας 

συνεισφέρει στη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας με τη διευκόλυνση 

εύρεσης μιας καινούριας δουλειάς σε παρόμοιο βαθμό με τη βελτίωση της υπάρχουσας 

θέσης που ήδη κατέχουν (Πίνακας 16). 
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Απασχολησιμότητα και Προπτυχιακές Σπουδές 

Οι προπτυχιακές σπουδές συνεισφέρουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και των 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας με διαφορετικούς τρόπους, συγκεκριμένα, με την αύξηση 

των πιθανοτήτων ένταξης στην αγορά εργασίας, με τη διευκόλυνση στην εύρεση μιας 

καινούριας δουλειάς και με τη βελτίωση της υπάρχουσας θέσης εργασίας (εξέλιξη). Με 

βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων του δείγματος της έρευνας και τη στατιστική 

επεξεργασία αυτών φαίνεται ότι ο βαθμός στον οποίο οι προπτυχιακές σπουδές 

συνεισφέρουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας (p<0,001) και των δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας (p<0,001) διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών 

αυτών τρόπων συνεισφοράς (Πίνακας 16).  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο δείγμα θεωρούν ότι οι προπτυχιακές σπουδές 

συνεισφέρουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας με την αύξηση των πιθανοτήτων 

ένταξης τους στην αγορά εργασίας σε παρόμοιο βαθμό με τη διευκόλυνση εύρεσης μιας 

καινούριας δουλειάς. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι προπτυχιακές σπουδές 

συνεισφέρουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας περισσότερο με την αύξηση των 

πιθανοτήτων ένταξης τους στην αγορά εργασίας από ότι με τη βελτίωση της υπάρχουσας 

θέσης που ήδη κατέχουν (p<0,001). Παρόμοια, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι 

προπτυχιακές σπουδές συνεισφέρουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας περισσότερο 

με τη διευκόλυνση εύρεσης μιας καινούριας δουλειάς από ότι με τη βελτίωση της 

υπάρχουσας θέσης που ήδη κατέχουν (p<0,001) (Πίνακας 16).  

 

Δεξιότητες Απασχολησιμότητας και Προπτυχιακές Σπουδές 

Σε ότι αφορά στη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, οι συμμετέχοντες στο 

δείγμα θεωρούν ότι οι προπτυχιακές σπουδές συνεισφέρουν στη βελτίωση αυτών (των 

δεξιοτήτων) περισσότερο με την αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης τους στην αγορά 

εργασίας από ότι με τη διευκόλυνση εύρεσης μιας καινούριας δουλειάς (p<0,001) και τη 

βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη κατέχουν (p<0,001). Παρόμοια, οι 

συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι προπτυχιακές σπουδές συνεισφέρουν στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας περισσότερο με τη διευκόλυνση εύρεσης μιας καινούριας 

δουλειάς από ότι με τη βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη κατέχουν (p<0,001) 

(Πίνακας 16). 
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Απασχολησιμότητα και Μεταπτυχιακές σπουδές 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές συνεισφέρουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και των 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας με διαφορετικούς τρόπους, συγκεκριμένα, με την αύξηση 

των πιθανοτήτων ένταξης στην αγορά εργασίας, με τη διευκόλυνση στην εύρεση μιας 

καινούριας δουλειάς και με τη βελτίωση της υπάρχουσας θέσης εργασίας (εξέλιξη). Με 

βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων του δείγματος της έρευνας και τη στατιστική 

επεξεργασία αυτών φαίνεται ότι ο βαθμός στον οποίο οι μεταπτυχιακές σπουδές 

συνεισφέρουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας δεν διαφέρει στατιστικά μεταξύ των 

διαφορετικών αυτών τρόπων συνεισφοράς. (Πίνακας 16).  

 

Δεξιότητες Απασχολησιμότητας και Μεταπτυχιακές σπουδές 

Αντίθετα, ο βαθμός στον οι μεταπτυχιακές σπουδές συνεισφέρουν στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους (p<0,001). Σε 

ότι αφορά στη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, οι συμμετέχοντες στο 

δείγμα θεωρούν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές συνεισφέρουν περισσότερο με την αύξηση 

των πιθανοτήτων ένταξης τους στην αγορά εργασίας από ότι με τη διευκόλυνση εύρεσης 

μιας καινούριας δουλειάς (p<0,001) και τη βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη 

κατέχουν (p<0,001). Ενώ, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές 

συνεισφέρουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας με τη διευκόλυνση 

εύρεσης μιας καινούριας δουλειάς σε παρόμοιο βαθμό με τη βελτίωση της υπάρχουσας 

θέσης που ήδη κατέχουν (Πίνακας 16). 
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Πίνακας 16. Σύγκριση των βαθμών συνεισφοράς (α) της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

χώρας, (β) των προπτυχιακών σπουδών και (γ) των μεταπτυχιακών σπουδών σε σχέση με 

τους τρόπους βελτίωσης της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας 

των συμμετεχόντων στο δείγμα 

 

Βαθμοί 

συνεισφοράς: 
Συνεισφορά 

P 

Α vs Β vs Γ Α vs B A vs Γ Β vs Γ 

Εκπαιδευτική 

πολιτική της 

χώρας 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
0,001 0,002 < 0,001 0,068 

Δεξιότητες < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,853 

Προπτυχιακές 

σπουδές 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
< 0,001 0,058 < 0,001 < 0,001 

Δεξιότητες < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Μεταπτυχιακές 

σπουδές 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
0,067 - - - 

Δεξιότητες < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,498 

 

Α: αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης τους στην αγορά εργασίας 

Β: διευκόλυνση στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς 

Γ: βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη κατέχουν (εξέλιξη) 
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Απασχολησιμότητα: αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξης στην αγορά εργασίας  

Οι συμμετέχοντες στο δείγμα δήλωσαν ότι (α) η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, (β) οι 

προπτυχιακές σπουδές και (γ) οι μεταπτυχιακές σπουδές συνεισφέρουν σε διαφορετικό 

βαθμό i) στη βελτίωση της απασχολησιμότητας (p<0,001) και ii) των δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας (p<0,001) αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξης στην αγορά εργασίας 

(Πίνακας 17).  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν 

στη βελτίωση της απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξης τους στην 

αγορά εργασίας περισσότερο από την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (p<0,001) και από 

τις προπτυχιακές σπουδές (p<0,001). Αντίθετα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η 

εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συνεισφέρει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας 

αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας σε παρόμοιο βαθμό με τις 

προπτυχιακές σπουδές (Πίνακας 17.) 

  

Δεξιότητες Απασχολησιμότητας: αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξης στην αγορά 

εργασίας  

Αναφορικά με τις δεξιότητες απασχολησιμότητας, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι 

μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωσή τους αυξάνοντας τις πιθανότητες 

ένταξης τους στην αγορά εργασίας περισσότερο από την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας  

(p<0,001) και από τις προπτυχιακές σπουδές (p<0,001). Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες 

θεωρούν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωσή τους αυξάνοντας τις 

πιθανότητες ένταξης τους στην αγορά εργασίας περισσότερο από την εκπαιδευτική 

πολιτική της χώρας  (p=0,011). 
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Απασχολησιμότητα: διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας δουλειάς 

Οι συμμετέχοντες στο δείγμα δήλωσαν ότι (α) η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, (β) οι 

προπτυχιακές σπουδές και (γ) οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν σε διαφορετικό βαθμό  

στη βελτίωση της απασχολησιμότητας (p<0,001) και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας 

(p<0,001) διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας δουλειάς (Πίνακας 17.).  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν 

στη βελτίωση της απασχολησιμότητας διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας δουλειάς 

περισσότερο από την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (p<0,001) και από τις προπτυχιακές 

σπουδές (p<0,001). Αντίθετα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της 

χώρας συνεισφέρει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας διευκολύνοντας την εύρεση 

καινούριας δουλειάς σε παρόμοιο βαθμό με τις προπτυχιακές σπουδές (Πίνακας 17.) 

 

Δεξιότητες Απασχολησιμότητας: διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας δουλειάς 

Αναφορικά με τις δεξιότητες απασχολησιμότητας, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι 

μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωσή τους διευκολύνοντας την εύρεση 

καινούριας δουλειάς περισσότερο από την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας  (p<0,001) και 

από τις προπτυχιακές σπουδές (p<0,001). Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι 

μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωσή τους διευκολύνοντας την εύρεση 

καινούριας δουλειάς περισσότερο από την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (p=0,015) 

(Πίνακας 17.). 
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Απασχολησιμότητα: βελτιώνοντας την υπάρχουσα θέση εργασίας 

Οι συμμετέχοντες στο δείγμα δήλωσαν ότι (α) η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, (β) οι 

προπτυχιακές σπουδές και (γ) οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν σε διαφορετικό βαθμό  

i) στη βελτίωση της απασχολησιμότητας (p<0,001) και ii) των δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας (p<0,001) βελτιώνοντας την υπάρχουσα θέση εργασίας (Πίνακας 

17.).  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν 

στη βελτίωση της απασχολησιμότητας βελτιώνοντας την υπάρχουσα θέση εργασίας 

περισσότερο από την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (p<0,001) και από τις προπτυχιακές 

σπουδές (p<0,001). Αντίθετα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της 

χώρας συνεισφέρει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας βελτιώνοντας την υπάρχουσα 

θέση εργασίας σε παρόμοιο βαθμό με τις προπτυχιακές σπουδές (Πίνακας 17.) 

 

Δεξιότητες Απασχολησιμότητας: βελτιώνοντας την υπάρχουσα θέση εργασίας 

Αναφορικά με τις δεξιότητες απασχολησιμότητας, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι 

μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωσή τους βελτιώνοντας την υπάρχουσα θέση 

εργασίας περισσότερο από την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (p<0,001) και από τις 

προπτυχιακές σπουδές (p<0,001). Αντίθετα, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η εκπαιδευτική 

πολιτική της χώρας συνεισφέρει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας βελτιώνοντας την 

υπάρχουσα θέση εργασίας σε παρόμοιο βαθμό με τις προπτυχιακές σπουδές (Πίνακας 17.) 
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Πίνακας 17. Σύγκριση των βαθμών συνεισφοράς των τρόπων βελτίωσης της 

απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων στο 

δείγμα ως προς τη συνεισφορά (α) της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, (β) των 

προπτυχιακών σπουδών και (γ) των μεταπτυχιακών σπουδών (post-hoc έλεγχοι μεταξύ των 

(α), (β) και (γ) 

 

Τρόποι 

συνεισφοράς στη 

βελτίωση της 

απασχολησιμότητας 

Συνεισφορά 

p 

Π1 vs Π2 vs Π3 Π1 vs Π2 Π1 vs Π3 Π2 vs Π3 

Αυξάνοντας τις 

πιθανότητες ένταξης 

στην αγορά εργασίας 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
< 0,001 0,424 < 0,001 < 0,001 

Δεξιότητες < 0,001 0,011 < 0,001 < 0,001 

Διευκολύνοντας την 

εύρεση καινούριας 

δουλειάς 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
< 0,001 0,116 < 0,001 < 0,001 

Δεξιότητες < 0,001 0,015 < 0,001 < 0,001 

Βελτιώνοντας την 

υπάρχουσα θέση 

εργασίας (εξέλιξη) 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
< 0,001 0,780 < 0,001 < 0,001 

Δεξιότητες < 0,001 0,798 < 0,001 < 0,001 

 

Π1: η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας 

Π2: οι προπτυχιακές σπουδές 

Π3: οι μεταπτυχιακές σπουδές 
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Εκπαιδευτική Πολιτική και Εργασιακή Κατάσταση-Ιδιότητα 

Στον Πίνακα 18 παρουσιάζεται ο βαθμός συνεισφοράς της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

χώρας στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας (α) 

αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξης στην εργασία, (β) διευκολύνοντας την εύρεση 

καινούριας εργασίας και (γ) βελτιώνοντας την υπάρχουσα θέση που ήδη κατέχουν σε 

σχέση με την εργασιακή κατάσταση, ιδιότητά των συμμετεχόντων στο δείγμα.  

 

Πίνακας 18. Βαθμός συνεισφοράς της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας στη βελτίωση 

της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων στο 

δείγμα σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση – ιδιότητά τους 

 

Εργασιακή 

κατάσταση-

ιδιότητα 

Συνεισφορά Α Β Γ 

 

 Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. 

Δημόσιος 

τομέας 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
3,0 1,1 3,0 1,1 3,1 1,2 

Δεξιότητες 3,1 1,0 2,9 1,1 3,1 1,2 

Ιδιωτικός 

τομέας 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
3,7 1,1 3,5 1,1 3,4 1,2 

Δεξιότητες 3,7 1,1 3,6 1,2 3,4 1,2 

Άνεργος/η 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
3,8 ,8 3,6 ,8 3,2 1,1 

Δεξιότητες 3,8 ,7 3,5 ,8 3,4 1,1 

 

Α: αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης τους στην αγορά εργασίας 

Β: διευκόλυνση στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς 

Γ: βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη κατέχουν (εξέλιξη) 

 

Στον Πίνακα 19 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των στατιστικών συγκρίσεων του 

βαθμού συνεισφοράς της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας (α) αυξάνοντας τις 

πιθανότητες ένταξης στην εργασία, (β) διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας εργασίας 

και (γ) βελτιώνοντας την υπάρχουσα θέση που ήδη κατέχουν σε σχέση με την εργασιακή 

κατάσταση – ιδιότητά των συμμετεχόντων στο δείγμα.  
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Ο βαθμός στον οποίο η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συμβάλει στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας 

διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων στο δείγμα σε σχέση με την 

εργασιακή κατάσταση - ιδιότητα τους (p=0,001). Πιο συγκεκριμένα, οι απασχολούμενοι 

στον ιδιωτικό τομέα (p=0,003) και οι άνεργοι (p<0,001) θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι 

η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συμβάλει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας 

αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας από τους απασχολούμενους 

στο δημόσιο τομέα.  

 

Παρόμοια, ο βαθμός στον οποίο η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συμβάλει στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους 

στην αγορά διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων στο δείγμα σε 

σχέση με την εργασιακή κατάσταση –ιδιότητά τους (p=0,001). Συγκεκριμένα, οι 

απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα (p=0,003) και οι άνεργοι (p<0,001) θεωρούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό ότι η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συμβάλει στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά 

εργασίας από τους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα.  

 

Ο βαθμός στον οποίο η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συμβάλει στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας δουλειάς διαφέρει στατιστικά 

σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων στο δείγμα σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση - 

ιδιότητα τους (p=0,009). Πιο συγκεκριμένα, οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα 

(p=0,011) και οι άνεργοι (p=0,003) θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η εκπαιδευτική 

πολιτική της χώρας συμβάλει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας διευκολύνοντας την 

εύρεση καινούριας δουλειάς από τους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα.  

 

Παρόμοια, ο βαθμός στον οποίο η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συμβάλει στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας 

δουλειάς διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων στο δείγμα σε σχέση 

με την εργασιακή κατάσταση – ιδιότητά τους (p=0,005). Συγκεκριμένα, οι απασχολούμενοι 

στον ιδιωτικό τομέα (p=0,004) και οι άνεργοι (p=0,006) θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι 

η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συμβάλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων 
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απασχολησιμότητας διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας δουλειάς από τους 

απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα.  

Ο βαθμός στον οποίο η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συμβάλει στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας ή των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας βελτιώνοντας την υπάρχουσα 

θέση που ήδη κατέχουν δεν διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων 

στο δείγμα σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση – ιδιότητά τους. 

  

Πίνακας 19. Σύγκριση των βαθμών συνεισφοράς της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας 

στη βελτίωση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των 

συμμετεχόντων στο δείγμα σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση – ιδιότητά τους 

 

Τρόποι συμβολής 

στην ενίσχυση ή και 

βελτίωση 

απασχολησιμότητας 

Συνεισφορά Δ vs Ι vs Α Δ vs Ι Δ vs Α Ι vs Α 

Αυξάνοντας τις 

πιθανότητες ένταξης 

στην αγορά εργασίας 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
0,001 0,003 < 0,001 0,610 

Δεξιότητες 0,001 0,003 < 0,001 0,823 

Διευκολύνοντας την 

εύρεση καινούριας 

δουλειάς 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
0,009 0,011 0,003 0,865 

Δεξιότητες 0,005 0,004 0,006 0,458 

Βελτιώνοντας την 

υπάρχουσα θέση 

εργασίας (εξέλιξη) 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
0,373 0,178 0,463 0,461 

Δεξιότητες 0,224 0,109 0,149 0,874 

 

Δ: Δημόσιος τομέας 

Ι: Ιδιωτικός τομέας 

Α: Άνεργος 
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Προπτυχιακές Σπουδές και Εργασιακή Κατάσταση-Ιδιότητα 

Στον Πίνακα 20 παρουσιάζεται ο βαθμός συνεισφοράς των προπτυχιακών σπουδών στη 

βελτίωση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας (α) αυξάνοντας 

τις πιθανότητες ένταξης στην εργασία, (β) διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας 

εργασίας και (γ) βελτιώνοντας την υπάρχουσα θέση που ήδη κατέχουν σε σχέση με την 

εργασιακή κατάσταση – ιδιότητά των συμμετεχόντων στο δείγμα.  

 

Πίνακας 20. Βαθμός συνεισφοράς των προπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων στο 

δείγμα σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση – ιδιότητά τους 

 

Εργασιακή 

κατάσταση-

ιδιότητα 

Συνεισφορά Α Β Γ 

 
 Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. 

Δημόσιος 

τομέας 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
3,3 ,9 3,2 1,0 3,0 1,1 

Δεξιότητες 3,5 ,9 3,2 1,0 3,0 1,1 

Ιδιωτικός 

τομέας 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
3,7 1,0 3,6 1,0 3,5 1,0 

Δεξιότητες 3,8 1,0 3,7 1,0 3,5 1,1 

Άνεργος/η 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
3,5 ,9 3,5 ,9 3,1 ,9 

Δεξιότητες 3,7 ,8 3,6 ,9 3,3 1,0 

 

Α: αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης τους στην αγορά εργασίας 

Β: διευκόλυνση στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς 

Γ: βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη κατέχουν (εξέλιξη) 
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Στον Πίνακα 21 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των στατιστικών συγκρίσεων του 

βαθμού συνεισφοράς των προπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση της απασχολησιμότητας 

και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας (α) αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξης στην 

εργασία, (β) διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας εργασίας και (γ) βελτιώνοντας την 

υπάρχουσα θέση που ήδη κατέχουν σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση – ιδιότητά των 

συμμετεχόντων στο δείγμα.  

 

Ο βαθμός στον οποίο οι προπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας ή των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες 

ένταξής τους στην αγορά εργασίας δεν διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των 

συμμετεχόντων στο δείγμα σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση - ιδιότητα τους.  

Παρόμοια, ο βαθμός στον οποίο οι προπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας διευκολύνοντας την εύρεση μιας καινούριας δουλειάς δεν διαφέρει 

στατιστικά σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων στο δείγμα σε σχέση με την εργασιακή 

κατάσταση - ιδιότητα τους. Αντίθετα, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά αναφορικά 

με τις δεξιότητες απασχολησιμότητας (p=0,040), όπου οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό 

τομέα (p=0,015) πιστεύουν περισσότερο στην διευκόλυνση εύρεσης μιας καινούριας 

δουλειάς από τους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα. 

 

Ο βαθμός στον οποίο οι προπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας ή των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας βελτιώνοντας την υπάρχουσα 

θέση στην εργασία δεν διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων στο 

δείγμα σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση - ιδιότητα τους. 
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Πίνακας 21. Σύγκριση των βαθμών συνεισφοράς των προπτυχιακών σπουδών στη 

βελτίωση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των 

συμμετεχόντων στο δείγμα σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση – ιδιότητά τους 

 

Τρόποι συμβολής 

στην ενίσχυση ή και 

βελτίωση 

απασχολησιμότητας 

Συμβολή Δ vs Ι vs Α Δ vs Ι Δ vs Α Ι vs Α 

Αυξάνοντας τις 

πιθανότητες ένταξης 

στην αγορά εργασίας 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
0,105 - - - 

Δεξιότητες 0,092 - - - 

Διευκολύνοντας την 

εύρεση καινούριας 

δουλειάς 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
0,051 - - - 

Δεξιότητες 0,040 0,015 0,053 0,602 

Βελτιώνοντας την 

υπάρχουσα θέση 

εργασίας (εξέλιξη) 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
0,048 0,040 0,829 0,038 

Δεξιότητες 0,090 - - - 

 

Δ: Δημόσιος τομέας 

Ι: Ιδιωτικός τομέας 

Α: Άνεργος 
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Μεταπτυχιακές Σπουδές και Εργασιακή Κατάσταση-Ιδιότητα 

Στον Πίνακα 22 παρουσιάζεται ο βαθμός συνεισφοράς των μεταπτυχιακών σπουδών στη 

βελτίωση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας (α) αυξάνοντας 

τις πιθανότητες ένταξης στην εργασία, (β) διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας 

εργασίας και (γ) βελτιώνοντας την υπάρχουσα θέση που ήδη κατέχουν σε σχέση με την 

εργασιακή κατάσταση – ιδιότητά των συμμετεχόντων στο δείγμα.  

 

Πίνακας 22. Βαθμός συνεισφοράς των μεταπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων στο 

δείγμα σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση – ιδιότητά τους 

 

Εργασιακή 

κατάσταση-

ιδιότητα 

Συνεισφορά Α Β Γ 

 
 Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. 

Δημόσιος 

τομέας 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
3,4 1,1 3,2 1,1 3,6 ,9 

Δεξιότητες 3,6 0,9 3,5 ,9 3,8 ,9 

Ιδιωτικός 

τομέας 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
4,0 ,8 4,0 ,9 3,9 1,0 

Δεξιότητες 4,2 ,8 4,0 ,8 3,9 1,0 

Άνεργος/η 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
3,9 ,8 3,9 ,7 3,8 ,6 

Δεξιότητες 4,0 ,8 3,9 ,9 3,6 ,8 

 

Α: αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης τους στην αγορά εργασίας 

Β: διευκόλυνση στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς 

Γ: βελτίωση της υπάρχουσας θέσης που ήδη κατέχουν (εξέλιξη) 
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Στον Πίνακα 23 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των στατιστικών συγκρίσεων του 

βαθμού συνεισφοράς μεταξύ των μεταπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας (α) αυξάνοντας τις 

πιθανότητες ένταξης στην εργασία, (β) διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας εργασίας 

και (γ) βελτιώνοντας την υπάρχουσα θέση που ήδη κατέχουν σε σχέση με την εργασιακή 

κατάσταση – ιδιότητά των συμμετεχόντων στο δείγμα.  

 

Ο βαθμός στον οποίο οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας 

διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων στο δείγμα σε σχέση με την 

εργασιακή κατάσταση - ιδιότητά τους (p=0,002). Πιο συγκεκριμένα, οι απασχολούμενοι 

στον ιδιωτικό τομέα (p=0,001) και οι άνεργοι (p=0,006) θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι 

οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας αυξάνοντας 

τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας από τους απασχολούμενους στο 

δημόσιο τομέα.  

 

Παρόμοια, ο βαθμός στον οποίο οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά 

διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων στο δείγμα σε σχέση με την 

εργασιακή κατάσταση – ιδιότητά τους (p=0,003). Συγκεκριμένα, οι απασχολούμενοι στον 

ιδιωτικό τομέα (p=0,001) θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι  οι μεταπτυχιακές σπουδές 

συμβάλουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες 

ένταξής τους στην αγορά εργασίας από τους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα. Δεν 

βρέθηκαν άλλες στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

 

Ο βαθμός στον οποίο οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας δουλειάς διαφέρει στατιστικά 

σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων στο δείγμα σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση - 

ιδιότητα τους (p<0,001). Πιο συγκεκριμένα, οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα 

(p<0,001) και οι άνεργοι (p=0,001) θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι  οι μεταπτυχιακές 

σπουδές συμβάλουν στη βελτίωση της απασχολησιμότητας διευκολύνοντας την εύρεση 

καινούριας δουλειάς από τους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα.  
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Παρόμοια, ο βαθμός στον οποίο οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας δουλειάς διαφέρει 

στατιστικά σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων στο δείγμα σε σχέση με την εργασιακή 

κατάσταση – ιδιότητά τους (p=0,013). Συγκεκριμένα, οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό 

τομέα (p=0,004) θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι  οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν 

στη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας διευκολύνοντας την εύρεση καινούριας 

δουλειάς από τους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα. Δεν βρέθηκαν άλλες στατιστικά 

σημαντικές διαφορές. 

Ο βαθμός στον οποίο οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας ή των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας βελτιώνοντας την υπάρχουσα 

θέση που ήδη κατέχουν δεν διαφέρει στατιστικά σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόντων 

στο δείγμα σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση – ιδιότητά τους. 

 

Πίνακας 23. Σύγκριση των βαθμών συνεισφοράς των μεταπτυχιακών σπουδών στη 

βελτίωση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των 

συμμετεχόντων στο δείγμα σε σχέση με την εργασιακή κατάσταση – ιδιότητά τους 

 

Τρόποι συμβολής 

στην ενίσχυση ή και 

βελτίωση 

απασχολησιμότητας 

Συμβολή Δ vs Ι vs Α Δ vs Ι Δ vs Α Ι vs Α 

Αυξάνοντας τις 

πιθανότητες ένταξης 

στην αγορά εργασίας 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
0,002 0.001 0,006 0,414 

Δεξιότητες 0,003 0.001 0,042 0,155 

Διευκολύνοντας την 

εύρεση καινούριας 

δουλειάς 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
< 0,001 < 0.001 0,001 0,371 

Δεξιότητες 0,013 0.004 0,034 0,458 

Βελτιώνοντας την 

υπάρχουσα θέση 

εργασίας (εξέλιξη) 

Απασχολη- 

 -σιμότητα 
0,106 - - - 

Δεξιότητες 0,074 - - - 

 

Δ: Δημόσιος τομέας 

Ι: Ιδιωτικός τομέας 

Α: Άνεργος 
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Πίνακας 24. Σύγκριση των βαθμών συνεισφοράς της εκπαιδευτικής πολιτικής, των 

προπτυχιακών σπουδών και των μεταπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας 

 

Βαθμός 

Συνεισφοράς 

Αύξηση των 

πιθανοτήτων 

ένταξης τους 

στην αγορά 

εργασίας  

Διευκόλυνση 

στην εύρεση μιας 

καινούριας 

δουλειάς 

Βελτίωση της 

υπάρχουσας 

θέσης που ήδη 

κατέχουν 

 Π1 Π2 Π3 Π1 Π2 Π3 Π1 Π2 Π3 

Καθόλου 4,2 0,9 2,3 4,7 2,3 1,9 9,4 5,2 1,4 

Ελάχιστα 14,6 14,1 5,6 17,4 14,1 8,0 15,5 16,0 6,1 

Αρκετά 35,7 35,2 24,4 37,6 40,4 28,2 37,6 44,1 28,6 

Σε μεγάλο 

βαθμό 
25,8 36,6 46,5 26,3 29,6 43,2 23,9 24,4 43,2 

Σε εξαιρετικά 

μεγάλο βαθμό 
19,7 13,1 21,1 14,1 13,6 18,8 13,6 10,3 20,7 

Σύνολο 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Π1: Εκπαιδευτική πολιτική της χώρας 

Π2: Προπτυχιακές σπουδές 

Π3: Μεταπτυχιακές σπουδές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 25. Σύγκριση των βαθμών συνεισφοράς της εκπαιδευτικής πολιτικής, των 

προπτυχιακών σπουδών και των μεταπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας 
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Βαθμός 

Συνεισφοράς 

Αύξηση των 

πιθανοτήτων 

ένταξης τους 

στην αγορά 

εργασίας  

Διευκόλυνση 

στην εύρεση μιας 

καινούριας 

δουλειάς 

Βελτίωση της 

υπάρχουσας 

θέσης που ήδη 

κατέχουν 

 Π1 Π2 Π3 Π1 Π2 Π3 Π1 Π2 Π3 

Καθόλου 3,8 0,5 1,4 7,0 2,3 1,4 8,9 6,6 2,3 

Ελάχιστα 13,1 10,8 2,8 12,7 12,2 6,6 13,6 14,1 6,6 

Αρκετά 30,0 30,0 25,4 39,9 38,0 31,0 33,8 39,0 30,0 

Σε μεγάλο 

βαθμό 
36,6 39,0 44,1 25,4 31,5 39,9 28,2 27,2 42,3 

Σε εξαιρετικά 

μεγάλο βαθμό 
16,4 19,7 26,3 15,0 16,0 21,1 15,5 13,1 18,8 

Σύνολο 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Π1: Εκπαιδευτική πολιτική της χώρας 

Π2: Προπτυχιακές σπουδές 

Π3: Μεταπτυχιακές σπουδές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
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9.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

 

Οι συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνας θεωρούν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές 

συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό στη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους 

συγκριτικά με τις προπτυχιακές σπουδές και την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας. 

Αντίθετα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το βαθμό συνεισφοράς μεταξύ 

των προπτυχιακών σπουδών και της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας. στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας 

Η εργασιακή κατάσταση-ιδιότητα των συμμετεχόντων στο δείγμα φαίνεται να 

διαφοροποιεί τις απόψεις τους ως προς τη συμβολή της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας 

και των μεταπτυχιακών σπουδών. Πιο συγκεκριμένα οι απασχολούμενοι του δημόσιου 

τομέα πιστεύουν σε χαμηλότερο βαθμό από τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα 

και τους άνεργους στη συνεισφορά της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας και των 

μεταπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Δεν παρατηρείται 

αντίστοιχη διαφοροποίηση σχετικά με τις προπτυχιακές σπουδές. 

Οι συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνας θεωρούν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας 

συμβάλει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας σε υψηλότερο βαθμό αυξάνοντας τις 

πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας από ότι διευκολύνοντάς τους στην εύρεση 

μιας καινούριας δουλειάς ή βελτιώνοντας τη θέση τους στην εργασία που ήδη κατέχουν.  

Επίσης, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι προπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωση 

της απασχολησιμότητας σε υψηλότερο βαθμό αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους 

στην αγορά εργασίας από ότι βελτιώνοντας τη θέση τους στην εργασία που ήδη κατέχουν.  

Δεν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις μεταπτυχιακές σπουδές. 

Αναφορικά με τις δεξιότητες απασχόλησης, οι συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνας 

θεωρούν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συμβάλει στη βελτίωση αυτών (των 

δεξιοτήτων) περισσότερο αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας 

από ότι διευκολύνοντάς τους στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς ή βελτιώνοντας τη 

θέση τους στην εργασία που ήδη κατέχουν..  

Επίσης, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι προπτυχιακές σπουδές συμβάλουν στη βελτίωση 

των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας σε υψηλότερο βαθμό αυξάνοντας τις πιθανότητες 

ένταξής τους στην αγορά εργασίας, δευτερευόντως διευκολύνοντάς τους στην εύρεση μιας 
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καινούριας δουλειάς και σε χαμηλότερο βαθμό βελτιώνοντας τη θέση τους στην εργασία 

που ήδη κατέχουν. 

Αναφορικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές, οι συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνας 

θεωρούν ότι αυτές συμβάλουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας 

περισσότερο αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας από ότι 

διευκολύνοντας στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς ή βελτιώνοντας την υπάρχουσα 

θέση που ήδη κατέχουν.  

Οι συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνας θεωρούν ότι η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας 

και οι προπτυχιακές σπουδές συμβάλουν σε παρόμοιο βαθμό στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας ή 

διευκολύνοντας στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς ή βελτιώνοντας τη θέση τους στην 

εργασία που ήδη κατέχουν.. 

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες στο δείγμα πιστεύουν ότι στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας οι 

μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν σε υψηλότερο βαθμό από την εκπαιδευτική πολιτική 

της χώρας και τις προπτυχιακές σπουδές. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα σχετικά με τη 

διευκόλυνση εύρεσης μιας καινούριας δουλειάς και τη βελτίωση της υπάρχουσας θέσης 

εργασίας. 

Αναφορικά με τις δεξιότητες απασχολησιμότητας, οι συμμετέχοντες στο δείγμα της 

έρευνας πιστεύουν ότι στη βελτίωση της απασχολησιμότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες 

ένταξής τους στην αγορά εργασίας οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν σε υψηλότερο 

βαθμό, δευτερευόντως οι προπτυχιακές σπουδές και σε ακόμη χαμηλότερο βαθμό η 

εκπαιδευτική πολιτική της χώρας. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα σχετικά με τη 

διευκόλυνση εύρεσης μιας καινούριας δουλειάς. Ακόμη, οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι 

στη βελτίωση της απασχολησιμότητας βελτιώνοντας την υπάρχουσα θέση που ήδη 

κατέχουν οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν σε υψηλότερο βαθμό από ότι η 

εκπαιδευτική πολιτική της χώρας και οι προπτυχιακές σπουδές. 

Η εργασιακή κατάσταση-ιδιότητα των συμμετεχόντων στο δείγμα φαίνεται να 

διαφοροποιεί τις απόψεις τους ως προς τους τρόπους με τους οποίους συμβάλει η 

εκπαιδευτική πολιτική της χώρας και οι μεταπτυχιακές σπουδές στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας. Οι απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα πιστεύουν σε χαμηλότερο 
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βαθμό από τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα και τους άνεργους στη συνεισφορά 

της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας και των μεταπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητάς τους αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας 

και διευκολύνοντας στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς. Δεν υπάρχει αντίστοιχη 

διαφοροποίηση σχετικά με τη βελτίωση της θέση τους στην εργασία που ήδη κατέχουν. 

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνας δεν διαφοροποιούνται με βάση την 

εργασιακή κατάσταση-ιδιότητα ως προς τους τρόπους με τους οποίους συμβάλουν οι 

προπτυχιακές σπουδές.  

Η εργασιακή κατάσταση-ιδιότητα των συμμετεχόντων στο δείγμα φαίνεται να 

διαφοροποιεί τις απόψεις τους ως προς τους τρόπους με τους οποίους συμβάλει η 

εκπαιδευτική πολιτική της χώρας στη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας. Οι 

απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα πιστεύουν σε χαμηλότερο βαθμό από τους 

απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα και τους άνεργους στη συνεισφορά της 

εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας στη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητάς 

τους αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας και διευκολύνοντας 

στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς. Δεν υπάρχει αντίστοιχη διαφοροποίηση σχετικά με 

τη βελτίωση της υπάρχουσας θέσης. 

Η εργασιακή κατάσταση-ιδιότητα των συμμετεχόντων στο δείγμα φαίνεται να 

διαφοροποιεί τις απόψεις τους ως προς τους τρόπους με τους οποίους συμβάλουν οι 

μεταπτυχιακές σπουδές στη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας. Οι 

απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα πιστεύουν σε χαμηλότερο βαθμό από τους 

απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα στη συνεισφορά της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

χώρας και των μεταπτυχιακών σπουδών στη βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητάς 

τους αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας και διευκολύνοντας 

στην εύρεση μιας καινούριας δουλειάς. Δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη διαφορά μεταξύ των 

ανέργων και των συμμετεχόντων που απασχολούνται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

Επίσης, δεν υπάρχει αντίστοιχη διαφοροποίηση σχετικά με τη βελτίωση της υπάρχουσας 

θέσης, δηλαδή οι συμμετέχοντες πιστεύουν σε παρόμοιο βαθμό στη συνεισφορά της. 

9.2 Συζήτηση –Συμπεράσματα 
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Συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων ως προς την ενίσχυση της 

Απασχολησιμότητας (Πίνακας 24) 

Εκτιμώντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων του δείγματος σε μια συνολική εικόνα ως 

προς τη συνεισφορά της εκπαιδευτικής πολιτικής, των προπτυχιακών και των 

μεταπτυχιακών σπουδών στην απασχολησιμότητα παρατηρούμε ότι και οι τρείς 

μεταβλητές συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση της απασχολησιμότητας. Όμως 

οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν σαφώς με μεγαλύτερη διαφορά στην 

απασχολησιμότητα των αποφοίτων και ως προς τις τρεις εκδοχές αυτής, δηλαδή 

αυξάνοντας τις πιθανότητες για ένταξη τους στην αγορά εργασίας, διευκολύνοντας τους να 

βρουν μια καινούργια δουλειά, ή και βελτιώνοντας τη θέση τους στην υπάρχουσα εργασία 

συγκριτικά με την εκπαιδευτική πολιτική και των μεταπτυχιακών σπουδών η συνεισφορά 

των οποίων υπολείπεται. Αντίθετα η συνεισφορά της εκπαιδευτικής πολιτικής και των 

προπτυχιακών σπουδών στην απασχολησιμότητα κυμαίνεται σε σαφώς χαμηλότερα 

επίπεδα χωρίς να παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο 

παραγόντων τουλάχιστον ως προ το κριτήριο της διευκόλυνσης εύρεσης νέας δουλειάς η 

βελτιώνοντας τη θέση τους στην εργασία που ήδη κατέχουν. Εάν δε, στις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων συνυπολογίσουμε και το ποσοστό αυτών που βρίσκονται στη μέση της 

κλίμακας δηλαδή το ποσοστό που ουσιαστικά δηλώνει ούτε λίγο, ούτε πολύ, μια ουδέτερη 

στάση, ως προς τη συνεισφορά της εκπαιδευτικής πολιτικής και των προπτυχιακών 

σπουδών, τότε συνάγεται το συμπέρασμα ότι χρειάζεται να γίνει αρκετή δουλειά ως προς 

τη βελτίωση της συνεισφοράς αυτών συνολικά στη βελτίωση της απασχολησιμότητας 

αποτέλεσμα που συμβαδίζει με τα ευρήματα των περισσότερων ερευνών όπως αυτά 

παρουσιάστηκαν (Rasul et al.,2012; Bridgstock, 2009; Finch et al.,2013; Moradi, 2011) και 

τα οποία αναδεικνύουν την υστέρηση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας από τους 

αποφοίτους των πανεπιστημίων αλλά και της εν γένει  προοπτικής στην απασχόληση. 

Επίσης αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα 

αξιολογήσανε χαμηλότερα από τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα αλλά και τους 

ανέργους, τη συνεισφορά των μεταπτυχιακών, προπτυχιακών σπουδών και της 

εκπαιδευτικής πολιτικής τόσο ως προς τη ενίσχυση των δεξιοτήτων όσο και ως προς το 

κριτήριο της απασχολησιμότητας τους αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο και 

που αποτέλεσε έκπληξη. Θα περίμενε κανείς το αντίθετο διότι στην Ελλάδα και ειδικά στο 

δημόσιο τομέα, σε μεγάλο βαθμό η απόκτηση μιας θέσης εργασίας προϋποθέτει την 

ύπαρξη των τυπικών προσόντων, ενός πτυχίου, καθώς επίσης και ότι για την εξέλιξη των 
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εργαζομένων σε αυτό το χώρο τα πτυχία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 

πριμοδοτούνται με περισσότερα μόρια και ενδυναμώνουν έτσι τις προοπτικές εξέλιξης των 

εργαζομένων ή και των υποψηφίων για μια θέση εργασίας εντός του δημοσίου. Μία πιθανή 

εξήγηση ως προς αυτό το αποτέλεσμα είναι το ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι του δημοσίου να 

κατευθύνονται σε μεταπτυχιακές σπουδές περισσότερο λόγω των επιπλέον αποδοχών που 

προβλέπονται για τους κατόχους των μεταπτυχιακών και δευτερευόντως για τη βελτίωση 

της απασχολησιμότητας τους. Πιο αναλυτικά, οι συμμετέχοντες στο δείγμα πιστεύουν ότι η 

εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συνεισφέρει ελάχιστα ή καθόλου στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας σε ποσοστό που κυμαίνεται από 18,8% έως 24,9%, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τις προπτυχιακές σπουδές κυμαίνεται από 15,0% έως 21,2% και το αντίστοιχο 

ποσοστό για τις μεταπτυχιακές σπουδές κυμαίνεται από 7,5% έως 9,9%. 

 

Συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων ως προς την ενίσχυση των Δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας (Πίνακας 25) 

Εκτιμώντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων του δείγματος σε μια συνολική εικόνα ως 

προς τη συνεισφορά της εκπαιδευτικής πολιτικής, των προπτυχιακών και των 

μεταπτυχιακών σπουδών στην ενίσχυση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας παρατηρούμε 

ότι και οι τρείς μεταβλητές συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας. Παρόλα αυτά οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβάλουν σαφώς με 

μεγαλύτερη διαφορά στην απασχολησιμότητα των αποφοίτων και ως προς τις τρεις 

εκδοχές αυτής, δηλαδή αυξάνοντας τις πιθανότητες για ένταξη τους στην αγορά εργασίας, 

διευκολύνοντας τους να βρουν μια καινούργια δουλειά, ή και βελτιώνοντας τη θέση τους 

στην υπάρχουσα εργασία συγκριτικά με την εκπαιδευτική πολιτική και των μεταπτυχιακών 

σπουδών η συνεισφορά των οποίων υπολείπεται. Εάν δε στις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων συνυπολογίσουμε και το ποσοστό αυτών που βρίσκονται στη μέση της 

κλίμακας δηλαδή το ποσοστό που ουσιαστικά δηλώνει ούτε λίγο, ούτε πολύ, μια ουδέτερη 

στάση, ως προς τη συνεισφορά της εκπαιδευτικής πολιτικής και των προπτυχιακών 

σπουδών, τότε συνάγεται το συμπέρασμα ότι χρειάζεται να γίνει αρκετή δουλειά ως προς 

τη βελτίωση της συνεισφοράς αυτών συνολικά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας αποτέλεσμα που συμβαδίζει με τα ευρήματα των περισσότερων 

ερευνών όπως αυτά παρουσιάστηκαν στη (Lloyd Davies, 2000; ΣΕΒ,2019; (Mohamad 

Osmani et al.,2015). Συγκεντρωτικά, οι συμμετέχοντες στο δείγμα πιστεύουν ότι η 

εκπαιδευτική πολιτική της χώρας συνεισφέρει ελάχιστα ή καθόλου στη βελτίωση των 
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δεξιοτήτων απασχολησιμότητας σε ποσοστό που κυμαίνεται από 16,9% έως 22,5%, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για τις προπτυχιακές σπουδές κυμαίνεται από 11,3% έως 20,7% και το 

αντίστοιχο ποσοστό για τις μεταπτυχιακές σπουδές κυμαίνεται από 4,2% έως 8,9%. Όσοι 

έχουν την ευθύνη της χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και όσοι διαμορφώνουν 

προγράμματα προπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να ενισχύσουν αντίστοιχα την 

αποτελεσματικότητα αυτών με κριτήρια την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της 

απασχολησιμότητας των αποφοίτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις 

εκτιμήσεις των αποφοίτων (Saunders, & Zuzel, 2010; Pollock, 2014; Lloyd Davies, 2000). 

 

 

9.3 Συμβολή της εργασίας στην έρευνα 

 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει την έννοια της 

απασχολησιμότητας και των λεγόμενων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας ή αλλιώς, 

μεταβιβάσιμων, γενικών, δεξιοτήτων και του βαθμού έλλειψης αυτών από τους αποφοίτους 

των Πανεπιστημίων και ταυτόχρονα να καταδειχθεί ο σημαντικός ρόλος που μπορούν και 

οφείλουν να διαδραματίσουν τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην κατεύθυνση της 

ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των αποφοίτων υιοθετώντας κατάλληλες εκπαιδευτικές 

μεθόδους, καλές πρακτικές, και προγράμματα σπουδών έτσι ώστε να συμβάλλουν 

αποτελεσματικότερα στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

Η μελέτη και κατανόηση των απόψεων των αποφοίτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

σπουδών της χώρας μας σχετικά με τη συνεισφορά της εκπαιδευτικής πολιτικής και των 

σπουδών στη βελτίωση της απασχολησιμότητας τους είναι όχι μόνο καίριο και ηθικό 

ζήτημα, αλλά μπορεί να συνδράμει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μάθησης 

και στην καλύτερη διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών και τη βελτιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων των σπουδών σε όρους απασχολησιμότητας. Είναι σημαντικό να 

γνωρίζουμε δυνατά και αδύναμα σημεία του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος, να 

εντοπίζουμε αυτά, προκειμένου να μπορούμε να προβούμε στις απαραίτητες διορθωτικές 

ενέργειες. Αυτή την πληροφόρηση μπορούν να την παρέχουν οι άμεσοι αποδέκτες των 

σπουδών που δεν είναι άλλοι παρά οι απόφοιτοι των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων.  

Η σύνδεση της μάθησης-σπουδών με την απασχόληση είναι πιθανό να αποτελεί 

αντικείμενο μέτρησης αποτελεσμάτων, όπως για παράδειγμα η ποσότητα-αριθμός των 

αποφοίτων που καταφέρνει να βρει δουλειά πλήρους απασχόλησης μέσα σε μια ορισμένη 
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χρονικά περίοδο. Έτσι, η παράθεση και ανάδειξη σύγχρονων Ελληνικών αλλά και 

Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών, κατάλληλης οργάνωσης του εκπαιδευτικού 

συστήματος και ανάλογων προγραμμάτων σπουδών, καθώς επίσης και καλών πρακτικών 

με την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους, και η παρουσίαση προτάσεων για συνεργασίες 

μεταξύ των ενδιαφερόμενων- φορέων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση 

και την απασχόληση μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική συνεισφορά της εν λόγω 

διπλωματικής εργασίας για μια αποτελεσματικότερη συμβολή της εκπαίδευσης στο 

ακανθώδες ζήτημα της ενίσχυσης της απασχόλησης και της εύρεσης εργασίας των 

αποφοίτων. 

 

9.4 Επίλογος  

 

Ο όρος απασχολησιμότητα (employability) όπως και η προσπάθεια για την ερμηνεία του 

όρου με κριτήριο τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας που οδηγούν σε αυτή είναι 

συγκεχυμένα (Hillage &Pollard,1998). Η σύνδεση του όρου για παράδειγμα με τη μάθηση-

σπουδές είναι πιθανό να συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο μέτρησης αποτελεσμάτων, 

όπως για παράδειγμα η ποσότητα, o αριθμός των αποφοίτων που καταφέρνει να βρει 

δουλειά πλήρους απασχόλησης μέσα σε μια ορισμένη χρονικά περίοδο. Επιπρόσθετα και 

πιο γενικά απασχολησιμότητα είναι η ικανότητα ενός ατόμου στο να αξιοποιεί 

αποτελεσματικά τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις-συμπεριφορές μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο και να μπορεί να αναγνωρίζει αποτελεσματικά τις δυνατότητές του 

διατηρώντας έτσι τη δική του εργασία (Hillage & Pollard, 1998). Έτσι ως αποτέλεσμα ο 

όρος απασχολησιμότητα θεωρείται δεδομένου ότι ισούται με την απόκτηση και διατήρηση 

μιας ‘ολοκληρωμένης’- πλήρους απασχόλησης θέσης εργασίας (Hillage & Pollard, 1998) 

Η ασυμμετρία- αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς συνολικά των δεξιοτήτων 

απασχόλησης  και της αντίστοιχης ζήτησης για σχετικές δεξιότητες αποτελεί ένα κρίσιμο 

θέμα για τα πανεπιστήμια από τη στιγμή που αυτά δημιουργούν περισσότερους αποφοίτους 

από αυτούς που μπορούν να απορροφηθούν στην αγορά (Baciu and Lazar, 2011). Λόγω 

των διαφορετικών παραγόντων πέραν των δεξιοτήτων που επηρεάζουν την 

απασχολησιμότητα και των πολλών ορισμών σχετικά με τον όρο αυτό προτείνεται ένα 

πλαίσιο που θα συμπεριλαμβάνει αυτά ως ‘κοινή γλώσσα’ μέσω της οποίας θα είναι πιο 

ξεκάθαρος ο ορισμός της έννοιας σχετικά με τις δεξιότητες που σχετίζονται με αυτή. 

(Goodwin et al.,2012). Αντίστοιχα αναφέρεται ότι η ερμηνεία του όρου απασχολησιμότητα 
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και της αξιολόγησης των δεξιοτήτων απασχόλησης πρέπει να γίνεται με ευρύτερη 

προσέγγιση η οποία θα συμπεριλαμβάνει παραμέτρους που σχετίζονται με ατομικά 

χαρακτηριστικά όπως οι ιδιότητες ενός ατόμου που το καθιστούν απασχολήσιμο με 

προσωπικές, καταστάσεις όπως για παράδειγμα η οικογενειακή, κοινωνική, οικονομική 

κατάσταση και με εξωτερικές παραμέτρους που επηρεάζουν την απασχολησιμότητα όπως 

είναι το εύρος της ζήτησης εργασίας, η υποστήριξη από τις δημόσιες υπηρεσίες 

απασχόλησης, τα οποία ως χαρακτηριστικά είναι σε ένα καθεστώς αλληλεπίδρασης μεταξύ 

τους (McQuaid and Lindsay, 2005). Η σημερινή έμφαση που δίνεται στο πρόγραμμα των 

‘εθνικών’ δεξιοτήτων και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων απασχόλησης δεν αποτελεί μια 

νέα ανησυχία των φορέων που παρέχουν εκπαίδευση ή αυτών που διαμορφώνουν πολιτικές 

(Cranmer, 2006). Πραγματικά το θέμα αποτελεί τώρα μια σταθερά καθιερωμένη πολιτική 

για τις κυβερνήσεις και για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Lees, 2002) και 

πιθανότατα δεν ήταν ποτέ περισσότερο ενδιαφέρον απ΄ ότι σήμερα (Treleaven & Voola, 

2008; Rae, 2007). Πρόσφατα το ενδιαφέρον των ΜΜΕ υπογραμμίζει την επικαιρότητα των 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και την απογοήτευση, μη ικανοποίηση των εργοδοτών 

εξαιτίας της έλλειψης αυτών των κρίσιμων δεξιοτήτων (Clark, 2008). Ο (Tran, 2015) 

υποστήριξε ότι το απαρχαιωμένο-αναχρονιστικό και άσχετο πρόγραμμα σπουδών στο 

σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει οδηγήσει σε κακή προετοιμασία των 

πανεπιστημιακών αποφοίτων. Μια πιο πρακτική εναλλακτική είναι να μετρήσουμε, 

ελέγξουμε το βαθμό στον οποίο οι σπουδαστές έχουν ευκαιρίες για απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας και ευκαιρίες ανάπτυξης-βελτίωσης οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά στη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σπουδών, και συμπεριλαμβάνουν δεξιότητες αναζήτησης 

και εύρεσης εργασίας. Υπάρχει πεδίο για ‘εκτεταμένο’ έλεγχο της αποδοτικότητας των 

Πανεπιστημίων ως προς την απασχολησιμότητα των αποφοίτων με τη συνολική εμπειρία 

των σπουδαστών, στην οποία μπορεί να συμπεριληφθεί και η εκτίμησή τους σχετικά με το 

κατά πόσο οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές συνεισφέρουν στην βελτίωση των 

ιδιοτήτων απασχολησιμότητας (Harvey, 2001) 

 

 

9. 5 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Η απασχολησιμότητα ενός υποψηφίου στην αγορά εργασίας είναι ένα θέμα που χρήζει 

παρακολούθησης και βελτίωσης. Μια σχετική εκπαίδευση σε θέματα αναζήτησης και 
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εύρεσης εργασίας θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στον παραπάνω στόχο. Η 

εκπαίδευση αυτή μπορεί να αναληφθεί από διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς κρατικούς 

και ιδιωτικούς. Τα θετικά αποτελέσματα της εκπαίδευσης σχετίζονται με την ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης των υποψηφίων, τη μείωση των εργασιακών κενών, τη μείωση της 

ανασφάλειας που νοιώθουν, την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των 

πηγών αναζήτησης εργασίας, την αποτελεσματικότερη προβολή των προσόντων, 

ικανοτήτων, δεξιοτήτων τους (KSA’S), την αποτελεσματικότερη διαχείριση της 

συνέντευξης. Η στενή συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων, και των 

εκπαιδευτικών φορέων, σε τοπικό, βιομηχανικό και εθνικό επίπεδο, είναι ένα 

αποτελεσματικό μέσο στη διασφάλιση της συνάφειας της εκπαίδευσης στις αναγκαίες 

αλλαγές των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας (ILO, 2011). Και η συνεργασία αυτή 

είναι απαραίτητη και αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη εάν θέλουμε να ενισχύσουμε την 

απασχολησιμότητα των αποφοίτων των πανεπιστημίων μας και όχι μόνο αυτών. Ο (Tran, 

2015) προτείνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, περιλαμβανομένων των πανεπιστημίων, των 

αποφοίτων, των εργοδοτών και αυτών που σχεδιάζουν τις πολιτικές εκπαίδευσης, θα 

πρέπει να εργαστούν από κοινού, ώστε να προσπαθήσουν να αναπτύξουν μια αμοιβαία 

κατανόηση, να συνεργαστούν, και να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα των αποφοίτων. 

Ο κόσμος των σπουδών και της αγοράς εργασίας είναι διαφορετικοί και διακριτοί. Ο ένας 

έχει αντίκτυπο στη μάθηση, ενώ ο άλλος παράγει αγαθά και υπηρεσίες. Αλλά κανείς εκ 

των δύο δεν μπορεί να ακμάσει-προοδεύσει μόνος του στις σύγχρονες ανταγωνιστικές 

οικονομίες και περιβάλλοντα εργασίας. Επιτυχημένες πολιτικές για την ανάπτυξη των 

απαιτούμενων δεξιοτήτων σημαίνει συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και 

κατασκευή ισχυρών γεφυρών που θα συνδέουν τους δύο αυτούς κόσμους έτσι ώστε να 

παρέχουν υπηρεσίες ως ενιαία μορφή, μαζί σε ένα κοινό στόχο που είναι η ενίσχυση των 

δεξιοτήτων και η αύξηση της απασχόλησης (ILO, 2011). Πολλοί νέοι άνθρωποι συναντούν 

δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας εξαιτίας της ‘ανισορροπίας’ μεταξύ της εκπαίδευσης 

που έχουνε λάβει και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. Η καινοτομία, η τεχνολογία, 

και οι εξελίξεις της αγοράς έχουν μετατρέψει τον κόσμο της εργασίας σε ένα γρήγορα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Υπάρχει επιτατική ανάγκη να εφοδιάσουμε τον κόσμο των 

νέων εργαζομένων με δεξιότητες που είναι απαραίτητες στις εργασίες του μέλλοντος, 

χωρίς να απομειώνουμε την αξία που έχει ο επανεφοδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού 

που εργάζεται σήμερα με δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε αυτούς προκειμένου να 

μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται. Η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά στην τεχνολογία 
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και σε τομείς που χαρακτηρίζονται από την ένταση της γνώσης οι οποίοι έχουν επίσης την 

υψηλότερη προοπτική για οικονομική ανάπτυξη και ευκαιρίες απασχόλησης (ILO, 2012). 

Πολιτική που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εφοδιασμένου με δεξιότητες ανθρώπινου 

δυναμικού είναι η ευρύτερη διαθεσιμότητα της εκπαίδευσης, καλύτερη ποιοτικά 

εκπαίδευση ως θεμέλιο για συνεχιζόμενη μάθηση, καλύτερος συνδυασμός μεταξύ των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων ως προσφορά εργασίας και των απαιτούμενων αναγκών σε 

αυτές από την πλευρά των επιχειρήσεων, δυνατότητα των εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων να προσαρμόζονται στις αλλαγές της τεχνολογίας και των αγορών, 

ανίχνευση και προετοιμασία για τις νέες δεξιότητες που θα απαιτηθούν για το μέλλον. 

Όταν τα παραπάνω εφαρμόζονται με επιτυχία, τότε η περισσότερη και καλύτερη 

εκπαίδευση τονώνει την καινοτομία, τις επενδύσεις, την διαποίκιλση των οικονομιών και 

την ανταγωνιστικότητα, όπως επίσης την κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων αλλά επίσης πιο παραγωγικών και καλύτερων 

θέσεων εργασίας (ILO, 2011).  

Ως συγκεκριμένες προτάσεις γα περαιτέρω έρευνα στο θέμα της ενίσχυσης της 

απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων των αποφοίτων στην εν λόγω εργασία 

προτείνονται μια σειρά ενεργειών, μελετών.  

Μία εξ αυτών είναι η υλοποίηση μιας διευρυμένης έρευνας αποφοίτων των ελληνικών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων η οποία θα μελετήσει και θα εστιάσει στο βαθμό προετοιμασίας 

των αποφοίτων για την αγορά εργασίας και το βαθμό ετοιμότητάς τους για τη μετάβασή 

τους σε αυτή (Graduate’s Work Readiness Survey). Μια άλλη έρευνα προτείνεται αυτή τη 

φορά με δείγμα τη συμμετοχή των εργοδοτών από διάφορους κλάδους της οικονομίας 

κυρίως του δευτερογενή και τριτογενή τομέα με στόχο να διαπιστωθεί εάν οι δικές τους 

προσδοκίες όσον αφορά στις δεξιότητες των αποφοίτων ικανοποιούνται και σε ποιο βαθμό 

από τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι απόφοιτοι μετά το πέρας των σπουδών τους, 

αλλά και να εκτιμήσουν αντίστοιχα το βαθμό ετοιμότητας των αποφοίτων να ενταχθούν 

άμεσα και αποτελεσματικά στον κόσμο της εργασίας. Δύο τέτοιες έρευνες στο ίδιο χρονικό 

διάστημα θα δώσουν το βαθμό συμφωνίας των δύο ενδιαφερόμενων μερών ως προς το 

ζητούμενο που είναι οι δεξιότητες και η εργασιακή ετοιμότητα και θα προκύψει επίσης ο 

βαθμός απόκλισης αναντιστοιχίας μεταξύ αυτών. (Employee –Employers Skills Mismatch 

Survey). Σημαντική επίσης θα ήταν η υλοποίηση έρευνας σε αποφοίτους για την εκτίμηση 

του βαθμού συνεισφοράς μια εκπαίδευσης εστιασμένης σε θέματα αγοράς εργασίας και για 

την προετοιμασία τους σε αυτή. Έτσι θα μπορούσαν να αναδειχθούν σημαντικά ζητήματα 
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που σχετίζονται με την ανάγκη συμβουλευτικής των αποφοίτων για τη μετάβασής τους από 

το στάδιο των σπουδών στην απασχόληση (Consulting Programs for Transition to 

Employment). Πολύ σημαντική θα έλεγα ότι είναι η διερεύνηση ως πρόβλεψη των 

ζητούμενων και μελλοντικών δεξιοτήτων στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον με 

δείγμα και πάλι προερχόμενο από την πλευρά των εργοδοτών. Μια τέτοια μελέτη θα 

αναδείκνυε ενδεχομένως διάφορα κενά και θα συνέβαλε αντίστοιχα στην 

αποτελεσματικότερη αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών ή την ενσωμάτωση σε 

αυτά επί μέρους θεματολογίας που θα αναπτύσσει τις απαραίτητες δεξιότητες 

απασχολησιμότητας (Employability Skills Forecast Survey). Αντίστοιχη θα μπορούσε να 

είναι μια έρευνα η οποία να μελετήσει το βαθμό επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των 

εργοδοτών και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων έτσι ώστε να ενισχυθεί ο διάλογος και η 

από κοινού συνεργασία μεταξύ των δύο μερών σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, νέων 

τάσεων στην αγορά, κάλυψης κενών και πρόβλεψης των σύγχρονων επαγγελμάτων 

ζήτησης (Educational Institutes and Industry Communication Level Survey). Πολύ 

σημαντική επίσης θεωρώ την έρευνα αποδοτικότητας των σπουδών των πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων σε όρους απασχολησιμότητας και απόκτησης, ενίσχυσης των δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας των αποφοίτων σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Παρά το γεγονός 

ότι μια τέτοια έρευνα παρουσιάζει εξαιρετικές δυσκολίες στην υλοποίησή της για πολλούς 

λόγους εντούτοις θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη από πολλές απόψεις. 

 

9.6 Παραγωγικότητα, οικονομία, απασχόληση, σπουδές, εκπαιδευτικές πολιτικές 

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να είναι σχετικό και συναφές με τις ανάγκες τις αγοράς. 

Εκπαιδευτικές, οικονομικές πολιτικές και συμφωνίες πρέπει να οικοδομούνται πάνω σε 

σταθερές γέφυρες που θα συνδέουν τον κόσμο της μάθησης, σπουδών με τον κόσμο της 

εργασίας. Η καλή ποιότητα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία 

συνοδεύεται με σχετική επαγγελματική κατάρτιση και ευκαιρίες για βελτίωση των 

δεξιοτήτων, προετοιμάζει τις γενιές του μέλλοντος για μια πιο παραγωγική ζωή 

προικίζοντάς τους με εκείνες τις δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς για μια 

συνεχιζόμενη μάθηση. Οι νέοι και νέες περιοδικά χρειάζονται ευκαιρίες για να 

αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτούν και μαθαίνουν νέες. Η διά βίου μάθηση 

που στοχεύει στη δια βίου απασχόληση  αποτυπώνεται στις εκπαιδευτικές πολιτικές που 

παρουσιάζονται (ILO, 2011). Διατηρώντας μια στενή σχέση και σύνδεση μεταξύ των 
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εκπαιδευτικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης δημιουργούμε μια 

αποτελεσματική γεφύρωση ανάμεσα στον κόσμο της αγοράς εργασίας και αυτόν της 

μάθησης, σπουδών. Οι πολιτικές που βελτιώνουν δεξιότητες σε συνδυασμό με πολιτικές 

που αποσκοπούν στη διατήρηση των επενδύσεων και της ανάπτυξης, ενώ διευκολύνουν  

την αναζήτηση εργασίας και υποστηρίζουν την είσοδο ή και την επανείσοδο στην αγορά 

εργασίας μπορούν με βεβαιότητα να οδηγήσουν σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας. Ισχυρές εκπαιδευτικές και στρατηγικές πολιτικές στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

δομούνται από ένα σημαντικό αριθμό ομαδοποιημένων ομαδικών στοιχείων. Αυτά 

συμπεριλαμβάνουν τις προσδοκώμενες μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες, τη συμμετοχή 

κοινωνικών οργανώσεων, την προσέγγιση διαφόρων τομέων, την πληροφόρηση σχετικά με 

την αγορά εργασίας και τις υπηρεσίες απασχόλησης, την ποιότητα και τη συνάφεια των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ισότητα των φύλων, την διευρυμένη πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, αλλά και την αξιολόγηση της απόδοσης 

αυτών των πολιτικών. Απαιτείται μια μεγάλη και σύμφωνη προσπάθεια έτσι ώστε να 

είμαστε σίγουροι ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα που αποσκοπούν στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων παρέχουν τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα της εκπαίδευσης που 

απαιτείται. Αυτό συνεπάγεται από την πρώτη στιγμή την ύπαρξη ενός επαρκούς αριθμού 

ικανών καθηγητών, εκπαιδευτών, διευθυντών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και κατόχους 

υψηλής τεχνικής για να αναλάβουν την διαδικασία της ‘μαθητείας’, την παροχή ευκαιριών 

σε αυτούς να αναβαθμίζουν περιοδικά τις δικές τους προσωπικές δεξιότητες, και συνθήκες 

εργασίας συγκρίσιμες με αυτές της αγοράς-βιομηχανίας έτσι ώστε να προσελκύεται το πιο 

ταλαντούχο προσωπικό. Ικανά στελεχωμένα και επαρκώς χρηματοδοτούμενα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των πολιτικών και στρατηγικών ανάπτυξης 

δεξιοτήτων. Περιοδικές επιθεωρήσεις-ανασκόπηση ίσως είναι αναγκαίες προκειμένου να 

αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των πολιτικών όσον αφορά στην επιτυχία των στόχων 

που ετέθησαν και της αποδοτικής αξιοποίησης των σπάνιων πόρων. Οι υπάρχουσες 

εκπαιδευτικές υποδομές χρειάζονται συνεχή καινοτομία προκειμένου να μπορούν να 

ακολουθούν το ρυθμό εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και μαθησιακών μεθόδων. Ευελιξία 

και ευκινησία είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα εκπαιδευτικά 

ινστιτούτα παραμένουν ικανά να ανταποκριθούν στις εγειρόμενες προκλήσεις που 

επιβάλλονται από τη δυναμική των αγορών. Τα εκπαιδευτικά ινστιτούτα πρέπει να έχουν 

τη δυναμική ικανότητα να προσαρμόζουν περιοδικά τα προγράμματα και να ανανεώνουν 

τις δεξιότητες των εκπαιδευτών –καθηγητών τους σύμφωνα με τις αλλαγές που απαιτεί ο 
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κόσμος της εργασίας. Τα καλά εκπαιδευτικά αποτελέσματα επίσης εξαρτώνται από τη 

διατήρηση υψηλής ποιότητας των εκπαιδευτικών περιεχομένων, μεθόδων, εγκαταστάσεων 

και υλικών. Η εφαρμογή της διαδικασίας της ‘μαθητείας’ και γενικότερα ο συνδυασμός της 

μάθησης μεταξύ αίθουσας και εκπαίδευσης στην εργασία, παράγει τα καλύτερα 

αποτελέσματα. Η δια βίου μάθηση εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από την ολοκλήρωση- 

ενσωμάτωση μεταξύ των σπουδών, της εκπαίδευσης και της εργασίας. Ένα σύστημα που 

έχει ως βάση τα προσόντα μπορεί να εξυπηρετεί πολλαπλά μονοπάτια μέσα από τις 

σπουδές και μεταξύ της εκπαίδευσης και της εργασίας. Η ευέλικτη εκπαίδευση στη 

διάρκεια της εργασίας και μαθησιακές συμφωνίες συντελούν στην ανάπτυξη ενός μεγάλου 

εύρους δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση στην εργασία επιτρέπει τους μαθητές όχι μόνο να 

μάθουν τεχνικές ικανότητες σχετικές με μια συγκεκριμένη εργασία, αλλά επίσης να 

αναπτύξουν τις λεγόμενες ήπιες δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, ICT, ικανότητες επίλυσης 

προβλημάτων και ικανότητα στη μάθηση, οι οποίες είναι ακόμη πιο κρίσιμης σημασίας στο 

συνεχώς εναλλασσόμενο περιβάλλον. Η προσβασιμότητα επίσης στην μόρφωση, στην 

επαγγελματική εκπαίδευση, είναι ζωτικής σημασίας για τη συνοχή της κοινωνίας και 

απαιτεί σταθερή προσοχή σε αυτή την κατεύθυνση. Ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες ίσως 

χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό και τέτοιες ομάδες είναι αυτές που δεν 

εκπροσωπούνται επαρκώς στην κοινωνία, οι μειονότητες, οι ομάδες των ατόμων με 

κινητικά προβλήματα, οι μετανάστες, άνθρωποι μειονεκτικών-απομακρυσμένων περιοχών,  

οι μακροχρόνια άνεργοι και όσοι έχουν μείνει άνεργοι ως αποτέλεσμα μεγάλης κλίμακας 

αναδιάρθρωσης της οικονομίας. Για όλους αυτούς απαιτούνται συγκεκριμένες πολιτικές 

εκπαίδευσης προκειμένου να βοηθηθούν και να βελτιωθεί η απασχολησιμότητά τους με 

μακροπρόθεσμη διάρκεια. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πολιτικών είναι σημαντική 

για να παρακολουθήσουμε και να βελτιώσουμε την αποδοτικότητά αυτών και τη 

‘σχετικότητά τους. Σε αυτή τη διαδικασία αποτίμησης υπάρχουν τέσσερα βασικά σημεία 

κλειδιά α) διασφάλιση της ποιότητας η οποία θα βασίζεται στην ανατροφοδότηση που θα 

παρέχουν τόσο οι εργοδότες όσο και οι εκπαιδευόμενοι προκειμένου να 

‘φωτογραφήσουμε’ τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, β) περιοδική και έγκαιρη 

πληροφόρηση από την αγορά εργασίας σχετικά με τις σύγχρονες απαιτήσεις, η οποία να 

κατανέμεται σε επίπεδο επαγγελμάτων και  αντίστοιχων δεξιοτήτων και που θα 

συμπεριλαμβάνει την έγκαιρη αναγνώριση των τάσεων ανά τομέα και των επερχόμενων 

τεχνολογικών εξελίξεων που οδηγούν αντίστοιχα σε αλλαγή των απαιτούμενων 

δεξιοτήτων, γ) ποιοτική και ποσοτική πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκαίων δεξιοτήτων, 
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δ) την ενημέρωση μέσω όλων των καναλιών στους εκπαιδευτικούς φορείς, συμβούλους 

σταδιοδρομίας και υπηρεσίες απασχόλησης έτσι ώστε να καθίστανται ικανοί να 

προσαρμόζουν της εκπαίδευση στις προβλεπόμενες αλλαγές (ILO, 2011). Οι νέοι και νέες 

που αναζητούν την πρώτη τους εργασία προετοιμάζονται έτσι καλύτερα για μια πιο ομαλή 

μετάβαση από τις σπουδές στην εργασία όταν προηγουμένως έχουνε πάρει μια ικανή 

επαγγελματική μόρφωση και είχαν ευκαιρίες κατάρτισης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 

η μαθητεία στο χώρο εργασίας και η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε πραγματικό 

εργασιακό περιβάλλον. Το ενδιαφέρον για την έννοια των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας 

άρχισε να απασχολεί την ελληνική κοινωνία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όσοι 

συμμετέχουν έχοντας την ευθύνη της χάραξης μεταξύ άλλων των πολιτικών απασχόλησης, 

εκπαίδευσης συμφωνούν στη σημαντικότητα αυτού του όρου και των αντίστοιχων 

δεξιοτήτων και στην αναγκαιότητα για την ανάπτυξη και βελτίωση αυτών στους 

σπουδαστές πλην όμως στην πράξη μένουν πολλά ακόμη να γίνουν.  

Κατάλληλη εκπαιδευτική πολιτική σημαίνει εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι σχετικό 

και συναφές με τις ανάγκες τις αγοράς. Οι εκπαιδευτικές, οικονομικές πολιτικές και 

συμφωνίες πρέπει να οικοδομούνται πάνω σε σταθερές γέφυρες που θα συνδέουν τον 

κόσμο της μάθησης- σπουδών με τον κόσμο της εργασίας. Η στενή συνεργασία μεταξύ των 

επιχειρήσεων με την εργασία, των κυβερνήσεων με τους εκπαιδευτικούς φορείς, σε τοπικό, 

βιομηχανικό και εθνικό επίπεδο, είναι ένα αποτελεσματικό μέσο στη διασφάλιση της 

συνάφειας της εκπαίδευσης στις αναγκαίες αλλαγές των επιχειρήσεων και την αγοράς 

εργασίας (ILO, 2011). Και η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη και αποτελεί πλέον 

επιτακτική ανάγκη εάν θέλουμε να ενισχύσουμε την απασχολησιμότητα των αποφοίτων 

των πανεπιστημίων μας και όχι μόνο αυτών. Ο κόσμος των σπουδών και της αγοράς 

εργασίας είναι διαφορετικοί και διακριτοί. Ο ένας έχει αντίκτυπο στη μάθηση, ενώ ο άλλος 

παράγει αγαθά και υπηρεσίες. Αλλά κανείς εκ των δύο δεν μπορεί να ακμάσει-προοδεύσει 

μόνος του στις σύγχρονες ανταγωνιστικές οικονομίες και περιβάλλοντα εργασίας. 

Επιτυχημένες πολιτικές για την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων σημαίνει 

συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και κατασκευή ισχυρών γεφυρών που θα 

συνδέουν τους δύο αυτούς κόσμους έτσι ώστε να παρέχουν υπηρεσίες ως ενιαία μορφή –

μαζί σε ένα κοινό στόχο, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την αύξηση της απασχόλησης 

(ILO, 2011). Η εκπαίδευση στην αναζήτηση εργασίας μπορεί να ξεκινήσει από πολύ νωρίς 

στη ζωή και να συνεχιστεί αργότερα. Αφορά στην αναγνώριση και ‘εκμάθηση’ των πιο 

αποτελεσματικών τεχνικών αναζήτησης εργασίας, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, 
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την κατάλληλη προετοιμασία, και εξοικείωση με τη διαδικασία της συνέντευξης επιλογής 

προσωπικού. Η διαδικασία εύρεσης εργασίας, η ενίσχυση της απασχολησιμότητας μπορεί 

να βελτιωθεί με την κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση των υποψηφίων. Η βελτίωση 

αυτή μπορεί να είναι ουσιαστική και να επιφέρει απτά αποτελέσματα τόσο στον ίδιο τον 

υποψήφιο όπως για παράδειγμα την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του, τη μείωση των 

εργασιακών κενών, την ελάττωση της ανασφάλειας που νιώθει, και την εύρεση εργασίας. 

Την εκπαίδευση αυτή μπορούν να την αναλάβουν διάφοροι φορείς όπως, Πανεπιστήμια, 

Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, ο ΟΑΕΔ, συμβουλευτικές υπηρεσίες και οργανισμοί 

της χώρας διαφόρων Υπουργείων στα πλαίσια μιας ευρύτερης κοινωνικής και 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Η συζήτηση και το ενδιαφέρον για τις έννοιες των δεξιοτήτων 

απασχολησιμότητας έχει αρχίσει να απασχολεί την ελληνική κοινωνία και τα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκπαιδευτικοί φορείς, εργοδότες, πολιτικοί, άλλοι θεσμικοί φορείς 

και αυτοί που έχουν την ευθύνη της χάραξης των εκπαιδευτικών, και πολιτικών 

απασχόλησης και άλλων σχετικών πολιτικών συμφωνούν στη σημαντικότητα αυτού του 

όρου και των δεξιοτήτων και στην αναγκαιότητα για την ανάπτυξη και βελτίωση αυτών 

στους σπουδαστές πλην όμως στην πραγματικότητα η αναγκαιότητα αυτή δεν έχει ακόμη 

μετουσιωθεί σε πράξη και σε όρους πρακτικής εφαρμογής και υλοποίησης. Οι λόγοι για 

τους οποίους αυτό ακόμη δεν έχει γίνει πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.  

 

9.7 Περιορισμοί της εν λόγω έρευνας 

 

Σαφώς και η συγκεκριμένη έρευνα δεν καλύπτει όλο το εύρος της συμβολής των σπουδών 

και της εκπαιδευτικής πολιτικής στην απασχολησιμότητα. Ένα μεγαλύτερο δείγμα από 

αυτό των (213) διακοσίων δεκατριών ατόμων θα προσέφερε μια καλύτερη εικόνα στα 

αποτελέσματα και με συμμετοχή σε αυτό περισσότερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη 

χώρα με ακόμη μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά. Η συγκεκριμένη ακόμη έρευνα δεν 

συμπεριέλαβε στο δείγμα της σχολές που παραδοσιακά συνδέουν το πτυχίο τους πιο άμεσα 

και άρρηκτα με την απασχολησιμότητα πχ δικηγόρων, μηχανικών, πληροφορικής γεγονός 

που θα έδινε τη δυνατότητα για σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφορετικών 

αυτών σχολών. Δεν ερευνήθηκε επίσης η συνεισφορά των σπουδών στην ενίσχυση των 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας μίας προς μία, δηλαδή δεν μελετήθηκε το κατά πόσο οι 

προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και η εκπαιδευτική πολιτική συνεισφέρουν στη 

βελτίωση της κάθε επί μέρους μεταβιβάσιμης δεξιότητας, ξεχωριστά για την δεξιότητα της 
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επικοινωνίας, της ομαδικής συνεργασίας, της επίλυσης προβλημάτων, της αυτενέργειας 

κλπ και όχι στο σύνολο αυτών. Επίσης η εν λόγω έρευνα περιορίστηκε στη μελέτη της 

συνεισφοράς της εκπαιδευτικής πολιτικής εκλαμβάνοντας αυτή ως μία ενιαία έννοια στην 

ενίσχυση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας δεν  και δεν 

ερεύνησε τη συμμετοχή και τη συνεισφορά στην απασχολησιμότητα κάθε μίας ξεχωριστά 

εκ των μεταβλητών που συνθέτουν την έννοια της εκπαιδευτικής πολιτικής. Δηλαδή δε 

εξέτασε τη σχετική συνεισφορά της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της συμβουλευτικής καριέρας και των 

προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, της εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε 

θέματα αναζήτηση εργασίας όσον αφορά στην ξεχωριστή τους επίδραση στη βελτίωση των 

λεγόμενων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και της απασχόλησης γενικότερα των 

αποφοίτων. Επίσης η έρευνα αυτή περιορίστηκε στο δείγμα της στα εθνικά πλαίσια μεταξύ 

αποφοίτων πανεπιστημίων διαφορετικών πόλεων και σχολών σχετικά με την συγκριτική 

αποδοτικότητα αυτών ως προς το κριτήριο της απασχολησιμότητας και της ενίσχυσης των 

δεξιοτήτων απασχόλησης των αποφοίτων τους, ενώ μια διεθνοποιημένη έρευνα με 

συμμετοχή στο δείγμα και άλλων αντίστοιχων σχολών και πανεπιστημίων του εξωτερικού 

θα βοηθούσε στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων παρέχοντας συγκρίσεις των 

ανάλογων αποτελεσμάτων μέσα από μια διεθνοποιημένη εμπειρία. 
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Α.1 Ερωτηματολόγιο 

 

Αξιότιμοι κύριοι/ες 

Στα πλαίσια έρευνας στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης 

και της Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την εκτίμηση του βαθμού 

επίδρασης των  σπουδών και της εκπαιδευτικής πολιτικής στην α) ενίσχυση, βελτίωση των 

μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών σπουδαστών και β) στην ενίσχυση, 

βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το παρακάτω 

ερωτηματολόγιο στηριζόμενοι στις προσωπικές σας εμπειρίες και εκτιμήσεις. Οι 

πληροφορίες που λαμβάνονται παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η συμμετοχή σας 

στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί ουσιαστική συνεισφορά για την μελέτη 

του ανωτέρου θέματος στην Ελλάδα και τα αποτελέσματά της θα αποτελέσουν χρήσιμο 

εφόδιο στην επιστήμη και την έρευνα. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν απαιτεί 

περισσότερο από πέντε λεπτά κατά την εκτίμησή μας.  

Παρακαλώ στο αμέσως επόμενο πεδίο συμπληρώστε τα ανάλογα στοιχεία που θα 

χρησιμεύσουν τόσο στην έρευνα όσο και στην πιθανή επικοινωνία μαζί σας.  

 

Στοιχεία συμμετέχοντα: 

Φύλλο: Άνδρας      Γυναίκα                                                                                     

Ηλικία: 18-24 ,   25-34 ,    35-44 ,   45-54 ,    55-64 ,    65-74   

Επίπεδο σπουδών: ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ,      Μεταπτυχιακό          Διδακτορικό  

Θέση στην εργασία: Δημόσιος οργανισμός:    Ιδιωτική Επιχ/ση:      Δ/Υ ,   Ιδιοκτήτης επιχ/σης ,  

Ελεύθερος Επαγ/τίας ,   Φοιτητής/τρια ,   Στέλεχος επιχ/σης,    Άνεργος  

Κατεύθυνση Μεταπτυχιακού:  α) Ηγεσία & Εκπαιδευτική Διοίκηση    

β) Πληροφορική & Νέες τεχνολογίες  στην Εκπαίδευση        γ) άλλη: ………………………….. 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1.Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (πρόγραμμα, διάρθρωση και 

περιεχόμενο σπουδών Α/θμιας, Β/θμιας, Γ/θμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικός προσανατολισμός, 

συμβουλευτική καριέρας, παρεχόμενες γνώσεις, δεξιότητες που ικανοποιούν και αντιστοιχούν στις 

πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας) συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση ή και βελτίωση της 

απασχολησιμότητάς σας; 
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Αυξάνοντας τις πιθανότητες 

ένταξής σας στην αγορά 

εργασίας 

Διευκολύνοντας σας να βρείτε 

μια καινούργια δουλειά 

Βελτιώνοντας τη θέση εργασίας 

που ήδη κατέχετε (εξέλιξη) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Όπου 1= καθόλου         2= ελάχιστα          3= αρκετά         4= σε μεγάλο βαθμό           5= σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 

 

2. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική της χώρας (πρόγραμμα, διάρθρωση και 

περιεχόμενο σπουδών Α/θμιας, Β/θμιας, Γ/θμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικός προσανατολισμός, 

συμβουλευτική καριέρας, παρεχόμενες γνώσεις, δεξιότητες που ικανοποιούν και αντιστοιχούν στις 

πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας) συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση ή και βελτίωση των 

δεξιοτήτων απασχολησιμότητας (employability skills) σας; 

Αυξάνοντας τις πιθανότητες 

ένταξής σας στην αγορά 

εργασίας 

Διευκολύνοντας σας να βρείτε 

μια καινούργια δουλειά 

Βελτιώνοντας την υπάρχουσα 

θέση εργασίας που ήδη κατέχετε 

(εξέλιξη) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Όπου 1= καθόλου         2= ελάχιστα          3= αρκετά         4= σε μεγάλο βαθμό           5= σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 

 

3. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι προπτυχιακές σπουδές σας, βελτιώσανε, ή και αναπτύξανε τις δεξιότητές 

απασχολησιμότητάς (employability skills) σας;  

Αυξάνοντας τις πιθανότητες 

ένταξής σας στην αγορά εργασίας 

Διευκολύνοντας σας να βρείτε 

μια καινούργια δουλειά 

Βελτιώνοντας τη θέση εργασίας 

που ήδη κατέχετε (εξέλιξη) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Όπου 1= καθόλου         2= ελάχιστα          3= αρκετά         4= σε μεγάλο βαθμό            5= σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 

(Employability skills) ορίζονται ως οι ευρύτερες, γενικές εκείνες ικανότητες που είναι απαραίτητες όχι μόνο για να 
αποκτήσουμε μια θέση εργασίας αλλά και να διατηρηθούμε στην απασχόληση. Είναι οκτώ γενικές κατηγορίες ικανοτήτων: 
ικανότητες επικοινωνίας (communication) που συνεισφέρουν σε μια παραγωγική και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των 
εργαζομένων και των πελατών, οι ικανότητες που προάγουν μια παραγωγική σχέση και αποτελέσματα με την ομάδα 
(Teamwork), οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων (problem solving), οι ικανότητες που σχετίζονται με την πρωτοβουλία και 
την επιχειρηματικότητα (initiative and enterprise) και οδηγούν σε καινοτόμα αποτελέσματα, οι ικανότητες προγραμματισμού 
και οργάνωσης (planning and organizing) που συνεισφέρουν στον μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, οι 
ικανότητες που σχετίζονται με τον αυτοέλεγχο (self management) και οδηγούν στην ικανοποίηση και ανάπτυξη του 
εργαζομένου, η ικανότητα για μάθηση (learning) η οποία συνεισφέρει στην συνεχή εξέλιξη και βελτίωση τόσο του εργαζομένου 
όσο και των εταιρικών αποτελεσμάτων, η γνώση της τεχνολογίας (technology) που σχετίζεται με την αποτελεσματική εκτέλεση 
των καθηκόντων και των εργασιών. (NCVER, ILO 2008, 2013, B. Mansur & J. Dean 2016, G. Maxwell et al., 2009) 

 

4.Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι προπτυχιακές σας σπουδές συμβάλουν αποτελεσματικά στην ενίσχυση ή και 

βελτίωση της απασχολησιμότητάς σας; 
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Αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξή 

σας στην αγορά εργασίας 

Διευκολύνοντας σας να βρείτε 

μια καινούργια δουλειά 

Βελτιώνοντας τη θέση εργασίας 

που ήδη κατέχετε (εξέλιξη) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Όπου 1= καθόλου         2= ελάχιστα          3= αρκετά         4= σε μεγάλο βαθμό             5= σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 

 

5.Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, συμβάλει αποτελεσματικά στην 

ενίσχυση ή και βελτίωση της απασχολησιμότητάς σας;  

Αυξάνοντας τις πιθανότητες 

ένταξής σας στην αγορά 

εργασίας 

Διευκολύνοντας σας να βρείτε 

μια καινούργια δουλειά 

Βελτιώνοντας τη θέση εργασίας 

που ήδη κατέχετε (εξέλιξη) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Όπου 1= καθόλου         2= ελάχιστα          3= αρκετά         4= σε μεγάλο βαθμό             5= σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 

 

6.Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, συμβάλει αποτελεσματικά στην ενίσχυση ή 
και βελτίωση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας σας;  

Αυξάνοντας τις πιθανότητες ένταξής 

σας στην αγορά εργασίας 

Διευκολύνοντας σας να βρείτε μια 

καινούργια δουλειά 

Βελτιώνοντας τη θέση εργασίας που ήδη 

κατέχετε (εξέλιξη) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Όπου 1= καθόλου         2= ελάχιστα          3= αρκετά         4= σε μεγάλο βαθμό             5= σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 

 

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας σε αυτήν την έρευνα 

 

Α.2 Υπεύθυνη δήλωση 

 

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 

μόνον.» 

 

Υπογραφή:  

 


