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Abstract: The authors of the paper aim at exploring the views of the graduate students of the
Pedagogical Department of Primary Education of the University of the Aegean in June 2018
as regards their employment/remunerated work during their studies. A questionnaire was
distributed to graduate students for the purposes of the research and this formed the basis for
arriving at the results described in the paper. The data analysis showed that half of graduate
students were working during their studies, occasionally or on a permanent basis, on a parttime or full-time basis, and, moreover, it appears that students’ employment during their
studies did not negatively affect the time of completion of their studies. In addition, the kind
of work exercised by more than half of graduate students during their studies did not
correspond at all to the subject matter of their studies, while they consider that the prospects
of employment are not particularly encouraging for the future.
Keywords: employment, labor market, teacher training
Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ
ηειεηφθνηησλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ ηνλ Ινχλην ηνπ 2018 αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ ηνπο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρνξεγήζεθε εξσηεκαηνιφγην ζηνπο
ηειεηφθνηηνπο θνηηεηέο βάζε ηνπ νπνίνπ εμήρζεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο. Απφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ δηαπηζηψζεθε φηη νη κηζνί θνηηεηέο εξγάδνληαλ θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, πεξηζηαζηαθά ή ζπλερφκελα, κε κεξηθή ή πιήξε εξγαζία, ελψ
θάλεθε φηη ε απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο δελ επεξέαζε
αξλεηηθά ην ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δπηπιένλ, ην αληηθείκελν ηεο
απαζρφιεζεο πνπ αζθήζεθε απφ πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ ηνπο δελ αληηζηνηρεί θαζφινπ ζην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο, ελψ ζεσξνχλ φηη
νη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο γηα ην κέιινλ.
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Δηζαγσγή
Η απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ γηα απαζρφιεζε. Η απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ κπνξεί λα επηθέξεη αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη λα ηνπο
δηεπθνιχλεη ζηε κεηάβαζε απφ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ – αθαδεκατθφ ρψξν ζην θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ, ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηδηαίηεξα φηαλ νη θνηηεηέο βξίζθνληαη πξνο ηελ
νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, παξέρνληάο ηνπο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ λα
ζπκπιεξψλνπλ ηε κάζεζε ζην παλεπηζηήκην. Οη πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε αληηθείκελα ζπλαθή κε ηηο ζπνπδέο ηνπο ελδέρεηαη λα
ηνπο βνεζήζεη, ψζηε κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο λα ζπλερίζνπλ λα απαζρνινχληαη ζηελ
ίδηα εξγαζία ή ζπλαθή κε απηήλ πνπ έθαλαλ σο θνηηεηέο. Ωζηφζν, ε απαζρφιεζε ησλ
θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο απαηηεί ρξφλν ν νπνίνο είλαη απαξαίηεηνο γηα
ηε κειέηε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπνπδψλ ζην παλεπηζηήκην. Ο ρξφλνο πνπ επελδχεηαη
γηα ηελ απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε
πξνζνρή, ψζηε λα κελ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο ππνρξεψζεηο θνίηεζεο.
Η απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη έλα αληηθείκελν δηεξεχλεζεο εξεπλψλ,
θαζψο απνηειεί κηα ζχλζεηε δηεξεχλεζε κε αξθεηνχο παξάγνληεο (νηθνλνκηθνχο,
θνηλσληθνχο, επαγγεικαηηθνχο, αθαδεκατθνχο, πξνζσπηθνχο) θαη απαηηείηαη κηα
νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. χκθσλα κε ηνπο Hauschildtetal (2015) θαη έξεπλα ηεο
Eurostudent (2015) ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ εξγάδνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαηέρνπλ πςειφ πνζνζηφ, ζηελ Διιάδα 80%, ζηελ Οιιαλδία
75%, ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία 60%, ζην Μαπξνβνχλην 50%, ζηε Ρνπκαλία 30%, ζηελ
Ιηαιία 26%, ζηε εξβία 23%, ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε 22%. ηεξηδφκελνη ζηα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δηαθαίλεηαη φηη ε απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ ηνπο δηαδξακαηίδεη θαίξηα ζεκαζία ζηηο ζπνπδέο ησλ θνηηεηψλ θαη επεξεάδεηαη
απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ρξεηάδνληαη δηεξεχλεζε θαη κειέηε.

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε
Η απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο απμάλεηαη ζπλερψο ηα
ηειεπηαία ρξφληα. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη θνηηεηέο πνπ εξγάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα
απμάλνληαη παγθνζκίσο, ελψ παξάιιεια ηείλνπλ λα εξγάδνληαη θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο
(KalenkoskiandPabilonia, 2010; Hall, 2010; Beerkens, Mägi, andLill 2011). Μέζα απφ
έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη πξνζπάζεηα
λα εληνπηζηνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο εξγάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη ιφγνη ηεο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ
ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: α) νηθνλνκηθνί, β) θνηλσληθνί, γ) επαγγεικαηηθνί δ)
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αθαδεκατθνί θαη ζη)
Brennanetal, 2005).

πξνζσπηθνί

(Tur-Sinaietal,

2017;

DarmodyandSmyth

2008;

Η αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Σα
κεησκέλα ή κεδεληθά νηθνλνκηθά έζνδα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο νξηζκέλνη
θνηηεηέο ηνπο αλαγθάδνπλ λα εξγάδνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Η
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε φινπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηξνπνπνίεζε ην δπλακηθφ
ησλ θνηηεηψλ, απφ ηελ ειίη ζηε καδηθφηεηα. Οηθνγέλεηεο νη νπνίεο δπζθνιεχνληαη λα
ζπλεηζθέξνπλ ζηα έμνδα ησλ ζπνπδψλ ησλ παηδηψλ ηνπο, έρνπλ σο απνηέιεζκα λα
αλαγθάδνληαη νη θνηηεηέο λα απαζρνινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο γηα λα
κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπο (Trow, 2000; Savic&Kresoja, 2016).
Δπηπξφζζεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κεηαβιεζεί ε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ζε δηάθνξεο
ζχγρξνλεο κνξθέο εξγαζίαο επηθέξνληαο αιιαγέο ζηελ θνηλσλία. Μνξθέο κε παξαδνζηαθήο
απαζρφιεζεο, φπσο ε κεξηθή απαζρφιεζε, ε επέιηθηε απαζρφιεζε, ε εμ απνζηάζεσο
απαζρφιεζε δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα απαζρνινχληαη κε επέιηθην
πξφγξακκα θαη σξάξην, ψζηε λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη θαη λα ζπνπδάδνπλ ηαπηφρξνλα
(Beerkens, Mägi, andLill 2011).
Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ηίζεηαη απνηειεί φηη έρνπλ κεηαβιεζεί ηα απαξαίηεηα
πξνζφληα πνπ απαηνχληαη γηα ηελ απαζρφιεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ εμεχξεζε
εξγαζίαο ζηνλ κέιινλ. Η πξνυπεξεζία ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ
πξνζφλ γηα ηελ επηηπρή εμεχξεζε εξγαζίαο κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο. Οη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο πξνζπαζνχλ λα εξγαζηνχλ γηα
ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο, φκσο ρξεηάδεηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην
γεγνλφο φηη ε απαζρφιεζε γηα λα πξνζκεηξεζεί ζεηηθά απαηηείηαη λα είλαη ζρεηηθή κε ηνλ
ηνκέα ζπνπδψλ ηνπο (DarmodyandSmyth 2008; Roshchin&Rudakov, 2017).
Η δηεξεχλεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αθαδεκατθήο απφδνζεο ησλ απαζρνινχκελσλ
θνηηεηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο κέηξεζεο. Έξεπλεο θαηέδεημαλ φηη ε
απαζρφιεζε ρακειήο θαη κέηξηαο έληαζεο κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθή ή αζήκαληε επίδξαζε
ζηελ αθαδεκατθή απφδνζε ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ. Δλψ φηαλ νη θνηηεηέο πνπ
απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 24 ψξεο αλά εβδνκάδα ηφηε επέξρεηαη αξλεηηθή επίδξαζε
ζηελ αθαδεκατθή απφδνζε ησλ θνηηεηψλ (Brennanetal, 2005; Richardsonetal, 2014).
Πέξαλ φκσο απφ ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ
ηνπο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο. Όηαλ ν θνηηεηήο
απαζρνιείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε αληηθείκελν ζπλαθή κε ηηο ζπνπδέο ηνπ
ηφηε κπνξεί ζην κέιινλ λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αθαδεκατθή ηνπ πνξεία. Όηαλ φκσο ν
θνηηεηήο απαζρνιείηαη ζε αληηθείκελν ηειείσο δηαθνξεηηθφ κε ηηο ζπνπδέο ηνπ, π.ρ.
ζεξβηηφξνο, ηφηε έρεη σο θχξην ιφγν εξγαζίαο ηνλ νηθνλνκηθφ γηα λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηα
έμνδα ησλ ζπνπδψλ ηνπ (Yanbarisova, 2015).
Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη έξεπλεο έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο πνπ εξγάδνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο κπνξεί λα απαζρνινχληαη θαη γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Φνηηεηέο
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νη νπνίνη δελ αληηκεησπίδνπλ θάπνην ηδηαίηεξν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαη έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ηα έμνδα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θάλεθε φηη απαζρνινχληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο γηα λα γεκίζνπλ ηνλ ειεχζεξφο ηνπο ρξφλν θάλνληαο
δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηεο εξγαζίαο (Beerkens, Magi&Lill, 2011).
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε απαζρνιεζηκφηεηα ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζέκα δηεξεχλεζεο γηα ηα ηκήκαηα θαη ηα
παλεπηζηήκηα θαη ηεο Διιάδαο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηα ηκήκαηα θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαη ην
Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζεψξεζε φηη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ
απνθνίησλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ
ηνπο ρξεηάδεηαη λα κειεηεζεί θαη λα εξεπλεζεί ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε
θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο γηα ηνπο επφκελνπο θνηηεηέο.

Μεζνδνινγία
θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ ηειεηφθνηησλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ αλαθνξηθά κε ηελ
απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλα είλαη:
Δ1. Πνην είλαη ην εξγαζηαθφ πξνθίι ησλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
Δ2. Πσο επηδξά ε απαζρφιεζε ησλ ηειεηφθνηησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην
Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε θαη ηελ θαζπζηέξεζε ζηηο
ζπνπδέο.
Δ3. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ ηειεηφθνηησλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα
ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο.
Σνλ Ινχλην ηνπ 2018 ρνξεγήζεθε ζε φινπο ηνπο ηειεηφθνηηνπο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Π.Σ.Γ.Δ.) online εξσηεκαηνιφγην. Η
έξεπλα επηδίσμε λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ ηειεηφθνηησλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
Απφ ηνπο 110 ηειεηφθνηηνπο απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 99 απφθνηηνη απφ ηνπο νπνίνπο
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ήηαλ γπλαίθεο (78%).
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ 22 εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ σο εμήο κε ηα
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Οη εξσηεζέληεο έπξεπε λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ
επηιέγνληαο είηε κηα απφ ηηο δχν επηινγέο πνπ δίλνληαλ είηε απφ κηα θιίκαθα 1-5 Likert.
Δ1. Πεξηειάβαλε εξσηήζεηο σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία θνίηεζεο,
ζπγθεθξηκέλα, θχιν, επίπεδν εθπαίδεπζεο παηέξα, εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα γνλέσλ,
θάιπςε θφζηνπο ζπνπδψλ θνηηεηψλ, δηάξθεηα ζπνπδψλ, αηηίεο θαζπζηέξεζεο νινθιήξσζεο
ζπνπδψλ θαη βαζκφο πηπρίνπ (εξσηήζεηο 1-7).
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Δ2. Δξσηήζεηο σο πξνο ηελ απαζρνιεζηκφηεηα ησλ θνηηεηψλ – εξγαδφκελνη θαη κε
εξγαδφκελνη – θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ζρέζε κε ηελ επίδνζε θαη
θαζπζηέξεζε ζηηο ζπνπδέο (εξσηήζεηο 8-16).
Δ3. Δξσηήζεηο σο πξνο ηε κειινληηθή απαζρνιεζηκφηεηα ησλ ηειεηφθνηησλ κεηά ηε ιήςε
ηνπ πηπρίνπ ηνπο (εξσηήζεηο 17-22).
Σα εξσηεκαηνιφγηα δεκηνπξγήζεθαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απνζηάιζεθαλ ζηνπο
ηειεηφθνηηνπο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ιίγν πξηλ ηελ νξθσκνζία ηνπο. Οη
απαληήζεηο ζπγθεληξψζεθαλ ειεθηξνληθά θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε
κέζσ ηνπ spss θαη ηνπ excel.

Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψζεθε
απφ ηνπο ηειεηφθνηηνπο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
Δ1. Δξεπλεηηθό εξώηεκα
Πίλαθαο 1. Φύιν

Πνζνζηφ
Άλδξαο

22%

Γπλαίθα

78%

ηνλ πίλαθα 1 δηαθαίλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (πεξηζζφηεξνη απφ ηα ηξία
ηέηαξηα) είλαη γπλαίθεο.
Πίλαθαο 2. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα ζαο:

Πνζνζηφ
Μεξηθέο ηάμεηο Γεκνηηθνχ

1%

Απνιπηήξην Γεκνηηθνχ

16%

Απνιπηήξην Μέζεο Δθπαίδεπζεο

48%

Πηπρίν ΑΔΙ

21%

Πηπρίν ΑΣΔΙ

14%

ηνλ πίλαθα 2 δηαθαίλεηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ
έξεπλα. Οη κηζνί (48%) απφ ηνπο ηειεηφθνηηνπο δήισζαλ φηη ν παηέξαο ηνπο έρεη απνιπηήξην
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Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη ην 1/5 φηη έρεη πηπρίν ΑΔΙ (21%), ελψ κφλν έλαο δήισζε φηη ν
παηέξαο ηνπ δελ έρεη νινθιεξψζεη ην δεκνηηθφ ζρνιείν.

Πίλαθαο 3. Δηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ησλ γνλέσλ ζαο

Πνζνζηφ
Μέρξη 10.000

25%

Απφ 10.001 έσο 20.000

39%

Απφ 20.001 έσο 30.000

20%

Απφ 30.001 έσο 40.000

11%

Γελ απάληεζε

5%

ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ γνλέσλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ. Οη πεξηζζφηεξνη ηειεηφθνηηνη (49%) δήισζαλ φηη ην εηήζην νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα ησλ γνλέσλ ηνπο είλαη απφ 10.001 έσο 20.000 επξψ, ελψ ην 1/10 (11%) δήισζε φηη
έρνπλ απφ 30.001 έσο 40.000 επξψ εηεζίσο.
4. Πώο θαιύπηαηε ην θόζηνο ζπνπδώλ ζαο σο πξνο:
Πίλαθαο 4.1. Χξεκαηνδόηεζε από ηελ νηθνγέλεηα

Πνζνζηφ
Καζφινπ

6%

Λίγν

10%

Αξθεηά

10%

Μέηξηα

10%

Πνιχ

64%

ηνλ πίλαθα 4.1 απνηππψλεηαη πφζνη ηειεηφθνηηνη θάιππηαλ ην θφζηνο ζπνπδψλ ηνπο κε
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ.
Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (64%) ηειεηφθνηηνπο δήισζαλ φηη θάιππηαλ ην θφζηνο ησλ
ζπνπδψλ ηνπο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ελψ κφιηο ην 6% δελ θάιπςε
ην θφζηνο ζπνπδψλ ηνπο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ ηνπο.
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Πίλαθαο 4.2. Ιδησηηθή εξγαζία

Πνζνζηφ
Καζφινπ

78%

Λίγν

8%

Αξθεηά

8%

Μέηξηα

4%

Πνιχ

2%

ηνλ πίλαθα 4.2 απνηππψλεηαη πφζνη ηειεηφθνηηνη θάιππηαλ ην θφζηνο ζπνπδψλ ηνπο κε ηελ
ηδησηηθή ηνπο εξγαζία, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ. ρεδφλ ε
πιεηνςεθία ησλ ηειεηφθνηησλ (78%) δήισζαλ φηη δελ θάιπςαλ θαζφινπ ην θφζηνο ησλ
ζπνπδψλ ηνπο κε ηελ ηδησηηθή ηνπο εξγαζία, ελψ κφιηο ην 2% θάιπςε απφιπηα ην θφζηνο
ζπνπδψλ ηνπο κε ηελ ηδησηηθή εξγαζία ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
Πίλαθαο 4.3. Κξαηηθά ή ηδησηηθά θνηηεηηθά δάλεηα

Πνζνζηφ
Όρη

54%

Ναη

26%

Γελ απάληεζαλ

20%

ηνλ πίλαθα 4.3 απνηππψλεηαη πφζνη ηειεηφθνηηνη θάιππηαλ ην θφζηνο ζπνπδψλ ηνπο κε
θξαηηθά ή ηδησηηθά θνηηεηηθά δάλεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ. Σν
1/2 ησλ ηειεηφθνηησλ (54%) δήισζαλ φηη δελ θάιπςαλ θαζφινπ ην θφζηνο ζπνπδψλ ηνπο κε
θξαηηθά ή ηδησηηθά θνηηεηηθά δάλεηα, φκσο ην 1/4 (26%) δήισζε φηη θάιπςαλ απφιπηα ην
θφζηνο ζπνπδψλ ηνπο κε θξαηηθά ή ηδησηηθά θνηηεηηθά δάλεηα. Ωζηφζν, ην 1/4 (20%) δελ
απάληεζε ζηελ εξψηεζε.
Πίλαθαο 5. Σε πόζα εμάκελα νινθιεξώζαηε ηηο ζπνπδέο ζαο

Πνζνζηφ
Ληγφηεξν απφ 8

10%

8 εμάκελα

69%

10 εμάκελα

14%

Πεξηζζφηεξα απφ 10

7%
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ηνλ πίλαθα 5 απνηππψλεηαη ε δηάξθεηα νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ησλ ηειεηφθνηησλ. Οη
πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο (69%) δήισζαλ φηη νινθιήξσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ρσξίο
θαζπζηέξεζε ζηα 8 εμάκελα δειαδή 4 έηε. Ωζηφζν ην 1/5 (14+7%=21%) δήισζαλ φηη
ρξεηάζηεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 8 εμάκελα, 10 εμάκελα ή πεξηζζφηεξα απφ 10 εμάκελα, γηα λα
νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο.
6. Πηζαλέο αηηίεο πνπ ζαο έθαλαλ λα θαζπζηεξήζεηε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ζαο:
ηελ εξψηεζε 6 απνηππψλνληαη νη πηζαλέο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ηνπο θνηηεηέο ζην λα
θαζπζηεξήζνπλ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
Πίλαθαο 6.1. Τν αληηθείκελν ζπνπδώλ κνπ δελ ήηαλ ηόζν ελδηαθέξνλ

Πνζνζηφ
Καζφινπ

86%

Λίγν

6%

Αξθεηά

4%

Πνιχ

1%

Πάξα πνιχ

3%

ηνλ πίλαθα 6.1 εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ.
απνηειεί πηζαλή αηηία γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ φηη ην αληηθείκελν ζπνπδψλ δελ ήηαλ ηφζν ελδηαθέξνλ ζε
βαζκφ θαζφινπ (86%) γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ, ελψ νη ππφινηπνη (14%)
θαηαλέκνληαη ζηηο επηινγέο ιίγν, αξθεηά, πνιχ, πάξα πνιχ. Δπνκέλσο, ην αληηθείκελν ησλ
ζπνπδψλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ελδηαθέξνλ.
Πίλαθαο 6.2. Έκελα καθξηά από ηνλ ηόπν ζπνπδώλ κνπ θαη δελ κπνξνύζα λα παξαθνινπζήζσ όια ηα
καζήκαηα ζπζηεκαηηθά

Πνζνζηφ
Καζφινπ

71%

Λίγν

12%

Αξθεηά

5%

Πνιχ

7%

Πάξα πνιχ

5%

ηνλ πίλαθα 6.2. εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ φηη νη θνηηεηέο έκελαλ καθξηά απφ ηνλ
ηφπν ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη δελ κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα καζήκαηά ηνπο
ζπζηεκαηηθά. Οη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ φηη ε απφζηαζε ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο δελ
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επεξέαζε ην ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε βαζκφ θαζφινπ (71%), ελψ κεξηθνί
(12%) δήισζαλ φηη ηνπο επεξέαζε ιίγν.
Πίλαθαο 6.3. Γελ ππήξρε πεξηνξηζκόο ζην ρξόλν θνίηεζεο

Πνζνζηφ
Καζφινπ

81%

Λίγν

11%

Αξθεηά

6%

Πνιχ

0%

Πάξα πνιχ

2%

ηνλ πίλαθα 6.3 εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ ν κε πεξηνξηζκφο ζην ρξφλν θνίηεζεο αλ
επεξέαζε ην ρξφλν νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ φηη ν κε
πεξηνξηζκφο ζην ρξφλν θνίηεζεο δελ επεξέαζε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηνλ
πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (81%).
Πίλαθαο 6.4. Οη πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε απνζάξξπλαλ λα νινθιεξώζσ ηηο ζπνπδέο κνπ

Πνζνζηφ
Καζφινπ

79%

Λίγν

15%

Αξθεηά

4%

Πνιχ

1%

Πάξα πνιχ

1%

ηνλ πίλαθα 6.4 εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ νη πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο
απνζάξξπλαλ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν. Οη
ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ φηη νη πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο δελ απνζάξξπλαλ ηνπο
θνηηεηέο ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν ζην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (79%).
Πίλαθαο 6.5. Δξγαδόκνπλ θαη δελ είρα αξθεηό ρξόλν λα αθηεξώζσ ζηηο ζπνπδέο κνπ

Πνζνζηφ
Καζφινπ

64%

Λίγν

12%

Αξθεηά

14%
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Πνιχ

8%

Πάξα πνιχ

2%

ηνλ πίλαθα 6.5 εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ ε εξγαζία ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ ηνπο επεξέαζε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ ζηνλ θαζνξηζκέλν
ρξφλν. Οη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ φηη ε εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ επεξέαζε
αξθεηά (14%) ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν, ελψ
ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θάλεθε φηη δελ επεξέαζε θαζφινπ (64%).
Πίλαθαο 6.6. Παξαθνινύζεζε πξόγξακκα ζπνπδώλ ζην εμσηεξηθό κέζσ erasmus; (γηα όζνπο/εο
παξαθνινύζεζαλ πξόγξακκα Erasmus)

Πνζνζηφ
Καζφινπ

0%

Λίγν

16,67%

Αξθεηά

33,33%

Πνιχ

16,67%

Πάξα πνιχ

33,33%

ηνλ πίλαθα 6.6 εμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ
ζην εμσηεξηθφ κέζσ Erasmus απνζάξξπλαλ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ
ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν. Οη ζπκκεηέρνληεο, πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα Erasmus
εμέθξαζαλ φηη ε παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ Erasmus
απνζάξξπλε ηνπο κηζνχο θνηηεηέο ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηνλ θαζνξηζκέλν
ρξφλν.
Πίλαθαο 7. Πνηνο ήηαλ ν βαζκόο πηπρίνπ ζαο;

Πνζνζηφ
5-6

0%

6,1-7

8%

7,1-8

52%

8,1-9

34%

9,1-10

3%

Γελ απάληεζε

3%
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ηνλ πίλαθα 7 θαηαγξάθνληαη νη βαζκνινγίεο ησλ ηειεηφθνηησλ αλαθνξηθά κε ην πηπρίν
ηνπο. Οη κηζνί ζπκκεηέρνληεο (52%) εμέθξαζαλ φηη έιαβαλ βαζκφ πηπρίνπ 7,1-8 θαη ην 1/3
ησλ θνηηεηψλ (34%) έιαβε βαζκφ πηπρίνπ 8,1-9.

Δ2. εξεπλεηηθό εξώηεκα
Πίλαθαο 8. Γνπιεύαηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ;

Πνζνζηφ
Ναη

56%

Όρη

44%

ηνλ πίλαθα 8 απνηππψλεηαη πφζνη ηειεηφθνηηνη δνχιεπαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (56%) ηειεηφθνηηνπο δήισζαλ
φηη δνχιεπαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
Όζνη δήισζαλ ζηελ εξψηεζε 8 φηη εξγάδνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο
ζπκπιήξσζαλ ηηο εξσηήζεηο 9-22 (εξσηήζεηο γηα δεχηεξν θαη ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα),
ελψ φζνη δήισζαλ φηη δελ εξγάδνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζπκπιήξσζαλ ηηο
εξσηήζεηο 17-22, δειαδή κεηέβεθαλ ζηηο εξσηήζεηο γηα ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα.
Πίλαθαο 9. Γνπιεύαηε πεξηζηαζηαθά ή ζπλερόκελα; Με κεξηθή ή πιήξε απαζρόιεζε;

Πνζνζηφ
Πεξηζηαζηαθά

Μεξηθή

57%

πλερφκελα

Πιήξε

43%

ηνλ πίλαθα 9 παξνπζηάδεηαη ε δηάξθεηα εξγαζίαο απφ ηνπο ηειεηφθνηηνπο πνπ δνχιεπαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (57%) δήισζαλ φηη
εξγάδνληαλ πεξηζηαζηαθά θαη κε κεξηθή απαζρφιεζε (57%).
Πίλαθαο 10. Μνξθή απαζρόιεζεο

Πνζνζηφ
Απηναπαζρνινχκελνη (ρσξίο πξνζσπηθφ)

13,51 %

Μηζζσηνί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα

75,67 %

πκβαζηνχρνη έξγνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα

10,81 %
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ηνλ πίλαθα 10 απνηππψλεηαη ε κνξθή ηεο απαζρφιεζεο ησλ ηειεηφθνηησλ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη (75,67%) δήισζαλ φηη απαζρνινχληαη σο κηζζσηνί ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα.
Πίλαθαο 11. Καζαξέο κεληαίεο απνδνρέο

Πνζνζηφ
Πάλσ απφ 1300 €

5,55 %

1.101 – 1300 €

5,55 %

901-1.100 €

11,11 %

701-900 €

8,33 %

500 – 700 €

30,55 %

Έσο 500 €

38,88 %

ηνλ πίλαθα 11 παξνπζηάδνληαη νη θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο ησλ ηειεηφθνηησλ πνπ
απαζρνινχληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σν 38,88% ησλ εξγαδνκέλσλ δήισζαλ
φηη ακείβνληαη έσο 500 επξψ ην κήλα θαη ην 30,55% φηη ιακβάλεη απφ 500-700 επξψ. Δλψ
κφιηο ην 11,11% δήισζε φηη ακείβεηαη πάλσ απφ 1.101 επξψ ην κήλα.
Πίλαθαο 12. Η απαζρόιεζή ζαο είρε ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο ζαο;

Πνζνζηφ
Ναη

29%

Όρη

71%

ηνλ πίλαθα 12 απνηππψλεηαη ε ζχλδεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ην
αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη δελ ππάξρεη
ζρέζε κεηαμχ ηεο απαζρφιεζήο ηνπο θαη ησλ ζπνπδψλ ηνπο (71%).
Πίλαθαο 13. Βαζκόο αληηζηνηρίαο ζπνπδώλ - εξγαζίαο

Πνζνζηφ
Απφιπηνο

11,11 %

Ιθαλνπνηεηηθφο

16,66 %

Μηθξφο

13,88 %

Καζφινπ

58,33 %

ειίδα 130 απφ 452

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Σφκνο 9, Σεχρνο 2, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576
ηνλ πίλαθα 13 θαηαγξάθεηαη ν βαζκφο αληηζηνηρίαο ησλ ζπνπδψλ κε ηελ εξγαζία ησλ
απαζρνινχκελσλ ηειεηφθνηησλ. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (58,33%)
δήισζαλ φηη ε εξγαζία ηνπο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο ηνπο, ελψ κφιηο ην 1/10
δήισζαλ φηη ν βαζκφο αληηζηνηρίαο ζπνπδψλ-εξγαζίαο είλαη απφιπηνο.
Πίλαθαο 14. Βαζκόο επραξίζηεζεο από ηελ απαζρόιεζε

Πνζνζηφ
Πνιχ επραξηζηεκέλνο

10,81 %

Δπραξηζηεκέλνο

45,94 %

Οχηε επραξηζηεκέλνο νχηε δπζαξεζηεκέλνο

35,13 %

Γπζαξεζηεκέλνο

5, 40%

Πνιχ δπζαξεζηεκέλνο

2,70 %

ηνλ πίλαθα 14 απνηππψλεηαη ν βαζκφο επραξίζηεζεο ησλ εξγαδφκελσλ ηειεηφθνηησλ απφ
ηελ απαζρφιεζή ηνπο. Σν 45,94% ησλ εξγαδνκέλσλ ηειεηφθνηησλ δήισζαλ φηη είλαη
επραξηζηεκέλνη απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπο θαη ην 35,13% φηη δελ είλαη νχηε επραξηζηεκέλνη
νχηε δπζαξεζηεκέλνη.
Πίλαθαο 15. Τόπνο απαζρόιεζεο

Πνζνζηό
Πφιε ζπνπδψλ

70,27 %

Άιιε πφιε

29,72 %

ηνλ πίλαθα 15 παξνπζηάδεηαη ν ηφπνο ηεο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ ηνπο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (70,27%) δήισζαλ φηη ν ηφπνο απαζρφιεζεο
ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηφπν ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
Πίλαθαο 16. Σπλνιηθόο ρξόλνο εξγαζίαο

Πνζνζηφ
Μέρξη έλα έηνο

30,30 %

1-2 έηε

21,21 %

2-5 έηε

27,27 %

Πάλσ απφ 5 έηε

21,21 %
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ηνλ πίλαθα 16 θαηαγξάθεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εξγαζίαο ησλ ηειεηφθνηησλ πνπ δήισζαλ
φηη εξγαδφηαλ. Παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κηα ηζνθαηαλνκή κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο.
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (30,3%) δήισζε φηη έρεη εξγαζηεί ζπλνιηθά κέρξη έλα έηνο, ελψ ην
27,27% δήισζε φηη εξγάζηεθε 2-5 έηε.

Δ3. εξεπλεηηθό εξώηεκα
Πίλαθαο 17. Δθηηκώκελνο ρξόλνο γηα εύξεζε εξγαζίαο από ηνπο ηειεηόθνηηνπο

Πνζνζηφ
Έσο έλα (1) κήλα

22 %

Απφ έλα κήλα κέρξη δψδεθα (1-12) κήλεο

9%

Απφ έλα έσο δχν (1-2) ρξφληα

23 %

Πεξηζζφηεξν απφ δχν (2) ρξφληα

46 %

ηνλ πίλαθα 17 θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ ηειεηφθνηησλ αλαθνξηθά κε ηνλ εθηηκψκελν
ρξφλν γηα εχξεζε εξγαζία κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Οη κηζνί ζπκκεηέρνληεο (46%)
εμέθξαζαλ φηη ζα ρξεηαζηνχλ πεξηζζφηεξα απφ δχν ρξφληα γηα λα βξνπλ εξγαζία, ελψ
ιηγφηεξνη απφ ην 1/10 (9%) ζεσξνχλ φηη ζα βξνπλ εξγαζία απφ 1-12 κήλεο.
Πίλαθαο 18. Πώο εθηηκνύλ νη ηειεηόθνηηνη όηη ζα βξνπλ απαζρόιεζε κεηά ηελ απνθνίηεζε

Πνζνζηφ
Γηαγσληζκφο –Δπεηεξίδα

15 %

Αγγειίεο απφ ηνλ ηχπν, δηαδίθηπν

9%

Οηθνγελεηαθέο Γλσξηκίεο

59 %

Ή κέζσ δηαγσληζκνχ ή κέζσ αγγειηψλ

6%

Άιιν

11 %

ηνλ πίλαθα 18 παξνπζηάδνληαη νη πηζαλνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ νη ηειεηφθνηηνη
φηη ζα βξνπλ εξγαζία κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο
ζπκκεηέρνληεο (59%) ζεσξνχλ φηη νη νηθνγελεηαθέο γλσξηκίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα βξνπλ
απαζρφιεζε θαη ην 15% κέζσ δηαγσληζκνχ ή/θαη επεηεξίδαο.
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Πίλαθαο 19. Αηζζάλεζηε όηη θηλδπλεύεηε λα ράζεηε ηελ απαζρόιεζή ζαο ζην άκεζν κέιινλ

Πνζνζηφ
Ναη

34,28 %

Όρη

65,72 %

ηνλ πίλαθα 19 θαηαγξάθεηαη ε άπνςε ησλ απαζρνινχκελσλ ηειεηφθνηησλ αλ αηζζάλνληαη
φηη θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζην άκεζν κέιινλ. Η πιεηνςεθία ησλ
εξγαδφκελσλ ηειεηφθνηησλ (65,72%) ζεσξνχλ φηη δελ θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ ηελ εξγαζία
ηνπο ζην άκεζν κέιινλ.
Πίλαθαο 20. Πξννπηηθέο εμέιημεο ζηελ ζεκεξηλή ζαο εξγαζία

Πνζνζηφ
Ναη

58,33 %

Όρη

41,66 %

ηνλ πίλαθα 20 θαηαγξάθνληαη νη πξννπηηθέο εμέιημεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδφκελσλ
ηειεηφθνηησλ. Οη πεξηζζφηεξνη ηειεηφθνηηνη (58,33%) εμέθξαζαλ φηη ππάξρνπλ ζεηηθέο
πξννπηηθέο εμέιημεο ζηελ παξνχζα εξγαζία ηνπο.
Πίλαθαο 21. Αλ ζεσξείηε όηη ζα είλαη δύζθνιε ε εμεύξεζε εξγαζίαο κεηά ηελ απνθνίηεζή ζαο, αλαθέξεηε
ηνπο πηζαλνύο ιόγνπο

Πνζνζηφ
Γελ ππάξρνπλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ εηδηθφηεηά κνπ.

66%

Οη εξγνδφηεο πξνηηκνχλ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξε
εκπεηξία απφ κέλα.

24,5%

Οη εξγνδφηεο πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε πεξηζζφηεξε θαηάξηηζε
ή δεμηφηεηεο απφ κέλα.

9,5%

Οη εξγνδφηεο ζεσξνχλ κεηνλέθηεκα ην θχιν κνπ.

0%

ηνλ πίλαθα 21 θαηαγξάθνληαη νη απφςεηο ησλ ηειεηφθνηησλ πνπ δήισζαλ φηη δελ
απαζρνινχληαλ, αλαθνξηθά κε ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ φηη ελδέρεηαη
λα είλαη δχζθνιε ε εμεχξεζε εξγαζίαο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
κηζνχο (66%) πνπ δελ απαζρνινχληαλ θαηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο ζεσξνχλ φηη ν θπξηφηεξνο
ιφγνο δπζθνιίαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο
είλαη ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη
ιηγφηεξν φηη νη εξγνδφηεο πξνηηκνχλ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξε εκπεηξία (24,5%).
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Πίλαθαο 22. Κάλαηε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα λα βξείηε απαζρόιεζε θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα;

Πνζνζηφ
Ναη

50%

Όρη

50%

ηνλ πίλαθα 22 θαηαγξάθεηαη ε άπνςε ησλ ηειεηφθνηησλ πνπ δελ απαζρνινχληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο απνθνίηεζήο ηνπο αλαθνξηθά κε ηνλ αλ έρνπλ θάλεη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο
γηα λα βξνπλ απαζρφιεζε θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Οη απαληήζεηο ηνπο είλαη ηζφπνζα
θαηαλεκεκέλεο, φπνπ νη κηζνί έρνπλ θάλεη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα λα βξνπλ
απαζρφιεζε θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη νη άιινη κηζνί δελ έρνπλ θάλεη ζπγθεθξηκέλεο
ελέξγεηεο.

Σπκπεξάζκαηα
πκπεξαζκαηηθά, δηαθαίλεηαη φηη κέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αλαδείρζεθαλ ζεκαληηθέο
δηαζηάζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηα
παηδαγσγηθά ηκήκαηα.
Ωο πξνο ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα παξαηεξήζεθε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη γπλαίθεο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ παηέξα ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαηέρεη απνιπηήξην κέζεο εθπαίδεπζεο, ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα
ησλ γνλέσλ ηνπο είλαη θπξίσο κεηαμχ 10.001-20.000 επξψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο θαιχπηνπλ ην
θφζηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο θπξίσο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ζρεδφλ
θαζφινπ απφ ηελ ηδησηηθή εξγαζία θαη αξθεηά απφ θνηηεηηθά δάλεηα. Η πιεηνςεθία ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θνίηεζεο, ελψ
γηα φζνπο θαζπζηεξνχλ θάλεθε φηη ζεκαληηθέο πηζαλέο αηηίεο απνηεινχλ φηη έκελαλ καθξηά
απφ ηνλ ηφπν ζπνπδψλ ηνπο θαη δελ κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα καζήκαηα
ζπζηεκαηηθά, ε εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, ε παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ
Erasmus (γηα φζνπο/εο θνηηεηέο παξαθνινχζεζαλ πξφγξακκα Erasmus). Σέινο, θάλεθε φηη
νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο/ηξηεο νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κε βαζκφ πηπρίνπ πάλσ απφ
7.
Ωο πξνο ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θάλεθε φηη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο/ηηο κηζνχο
θνηηεηέο/ηξηεο εξγαδφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, πεξηζηαζηαθά ή/θαη κε κεξηθή
απαζρφιεζε θαη θπξίσο σο κηζζσηνί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο
θπξίσο κέρξη 700 επξψ. Η απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ δελ είρε ζρέζε κε ηηο ζπνπδέο
ηνπο γηα ηνπο/ηηο πεξηζζφηεξνπο/εο θνηηεηέο/ηξηεο, ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ ππήξρε
αληηζηνηρία κεηαμχ ζπνπδψλ θαη εξγαζίαο, ελψ νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ
απαζρφιεζή ηνπο. Ο ηφπνο απαζρφιεζεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ήηαλ θπξίσο ε πφιε ησλ
ζπνπδψλ ηνπο θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εξγαζίαο ηνπο ήηαλ κέρξη έλα έηνο.
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Ωο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θάλεθε φηη ζρεδφλ νη κηζνί θνηηεηέο/ηξηεο εθηηκνχλ φηη
ζα βξνπλ εξγαζία κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο ζε πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα, θπξίσο κέζα
απφ δηαγσληζκνχο – επεηεξίδεο θαη νηθνγελεηαθέο γλσξηκίεο. Οη πεξηζζφηεξνη/εο
θνηηεηέο/ηξηεο αηζζάλνληαη φηη θηλδπλεχνπλ πσο ζα ράζνπλ ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζην άκεζν
κέιινλ αιιά φηη ζα έρνπλ πξννπηηθέο εμέιημεο ζηελ ησξηλή ηνπο εξγαζία αλ δελ ηε ράζνπλ
ζην κέιινλ. Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε εμεχξεζε εξγαζίαο ζα είλαη δχζθνιε
κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο θπξίσο γηαηί δελ ππάξρνπλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ
εηδηθφηεηά ηνπο θαη πξνο ηνλ παξφλ νη κηζνί έρνπλ θάλεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα
λα βξνπλ απαζρφιεζε θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πξνο ηελ απνθνίηεζε.
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