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3.5 Αποτελέσματα της έρευνας για το ΠΤΔΕ Ιωαννίνων

Οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στο

παρελθόν είχαν άμεση πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική

(Κωνσταντίνου & Μίχος, 2010). Για το λόγο αυτό, η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και

γίνεται προσπάθεια διεξοδικής χαρτογράφησης της ακαδημαϊκής και εργασιακής

διαδρομής των αποφοίτων του τμήματος.

3.5.1 Χαρακτηριστικά αποφοίτων ΠΤΔΕ

Το δείγμα του ΠΤΔΕ αποτέλεσαν 88 απόφοιτοι (80,7%: γυναίκα, 19,3%: άνδρας)

ηλικίας 24 έως 47 ετών (μ.ό=27,77, τ.α=3.635), κυρίως άγαμοι (73,9%) και χωρίς

παιδιά (88,6%). Προέρχονταν από επαρχιακή πόλη της Ελλάδος (εκτός

Θεσσαλονίκης και Αθήνας) (83,9%) ενώ 2 στους 10 απόφοιτους κατάγονταν από τα

Ιωάννινα. Συνεπώς, η γεωγραφική μετακίνηση στην πόλη των Ιωαννίνων αφορούσε

στο 76,1% των αποφοίτων ΠΤΔΕ. Ανομοιομορφία καταγράφηκε στο μορφωτικό

επίπεδο των γονέων (Γράφημα 74), οι 7 στους 10 απόφοιτους ανέφεραν ετήσιο

οικογενειακό εισόδημα από 10.001€ έως 20.000€ (Γράφημα 75), ενώ η πλειοψηφία

των γονέων (64%) αντιμετώπιζε τις οικονομικές υποχρεώσεις ούτε με δυσκολία ούτε

με ευκολία.

Γράφημα 74: Μορφωτικό επίπεδο γονέων αποφοίτων ΠΤΔΕ Γράφημα 75: Ετήσιο εισόδημα γονέων αποφοίτων ΠΤΔΕ
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3.5.2 Στοιχεία σπουδών αποφοίτων ΠΤΔΕ

Οι μισοί απόφοιτοι ΠΤΔΕ εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μεταξύ των

ετών 2010-2011, ενώ η πλειοψηφία των αποφοίτων ολοκλήρωσε τις σπουδές μεταξύ

των ετών 2013-2014 (Γράφημα 76). Αν και η έρευνα αφορά σε απόφοιτους των ετών

2008-2017, στο δείγμα των συγκεκριμένων αποφοίτων ΠΤΔΕ δεν εντοπίστηκαν

απόφοιτοι με έτος κτήσης πτυχίου το 2017.

Γράφημα 76: Κατανομή αποφοίτων ΠΤΔΕ με βάση το έτος ολοκλήρωσης των σπουδών

Βαθμός πτυχίου και σειρά επιλογής του τμήματος φοίτησης

Ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων ΠΤΔΕ διαμορφώθηκε στο 7,93, με την

πλειοψηφία να ολοκληρώνει τις σπουδές του με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς»

(77,3%), ενώ ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών αρίστευσε (Γράφημα 77). Σχεδόν όλοι

οι απόφοιτοι ΠΤΔΕ  φοίτησαν σε τμήμα των 5 πρώτων επιλογών (93,2%) (Γράφημα

78) με «αρκετό» έως «πολύ ενδιαφέρον» για το αντικείμενο των σπουδών, κυρίως οι

γυναίκες (91,5% έναντι 82,4%) (Γράφημα 79).
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Γράφημα 77: Βαθμός πτυχίου αποφοίτων ΠΤΔΕ, ανά φύλο

Γράφημα 78: Σειρά επιλογής τμήματος αποφοίτων ΠΤΔΕ, ανά φύλο

Γράφημα 79: Ευχαρίστηση αποφοίτων ΠΤΔΕ από το αντικείμενο κατά την έναρξη των σπουδών

Προτεραιότητες των αποφοίτων ΠΤΔΕ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών

Η επαγγελματική εξέλιξη (45,5%) απασχόλησε τους πτυχιούχους δασκάλους μετά

την ολοκλήρωση των σπουδών, κυρίως τους άνδρες, ενώ η επιστημονική εξέλιξη
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κατέλαβε τη δεύτερη θέση (29,5%), κυρίως για τις γυναίκες, κατατάσσοντας τη

δημιουργία οικογένειας και την οικονομική ανεξαρτησία στις τελευταίες θέσεις

(Γράφημα 80).

Γράφημα 80: Προτεραιότητες αποφοίτων ΠΤΔΕ μετά την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών, ανά

φύλο

Συνολική ικανοποίηση αποφοίτων από τις προπτυχιακές σπουδές και σύσταση του

τμήματος

Σε γενικές γραμμές, οι 3 στους 4 απόφοιτους ΠΤΔΕ δήλωσαν ικανοποίηση από τις

προπτυχιακές σπουδές, με τις γυναίκες να είναι περισσότερο ικανοποιημένες (81,7%

έναντι 64,7%) (Γράφημα 81). Ακόμη, σε υψηλά ποσοστά κινούνταν η ικανοποίηση

από το αντικείμενο των σπουδών (86,3%) και το πρόγραμμα σπουδών, τους

διδάσκοντες, τις λειτουργικές υποδομές και τη διοικητική στήριξη του τμήματος

(93,2%). Συνεπώς, η πλειοψηφία των αποφοίτων θα σύστηνε το τμήμα σε κάποιον

που ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών (84,1%) (Γράφημα 82).
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Γράφημα 81: Βαθμός ευχαρίστησης αποφοίτων ΠΤΔΕ από τις σπουδές

Γράφημα 82: Προθυμία αποφοίτων για σύσταση του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων

Η σύνδεση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών με τον ακαδημαϊκό χώρο

Yψηλό ποσοστό αποφοίτων ΠΤΔΕ (64,8%) εξέφρασε τη συμφωνία του ότι η

ποιότητα του προπτυχιακού προγράμματος τους ενθάρρυνε να συνεχίσουν

ακαδημαϊκά (άνδρας: 58,8%, γυναίκα: 66,2%), οι μισοί σχεδόν απόφοιτοι δήλωσαν

ότι το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους βοήθησε να εξοικειωθούν με την

ερευνητική μεθοδολογία (47,1%: άνδρας, 53,5%: γυναίκα) και να εμπλακούν στην

έρευνα με αυτοπεποίθηση (52,9%: άνδρας, 52,1%: γυναίκα) (Πίνακας 49).

Διαπιστώθηκε ότι περισσότεροι από τους μισούς απόφοιτους ΠΤΔΕ πήραν

σημαντικά εφόδια για να συνεχίσουν τις ακαδημαϊκές σπουδές.

Πίνακας 49

Ποσοστό (%) σύνδεσης του προπτυχιακού προγράμματος ΠΤΔΕ με τον ακαδημαϊκό χώρο, ανά
φύλο

Συμφωνώ
Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ Διαφωνώ

Εξοικείωση με την ερευνητική μεθοδολογία
Άνδρας 47,1 23,5 29,4
Γυναίκα 53,3 32,4 14,1

Παροχή εμπιστοσύνης για εμπλοκή στην
έρευνα με αυτοπεποίθηση

Άνδρας 52,9 11,8 35,3
Γυναίκα 52,1 32,4 15,5

Ενθάρρυνση για συνέχιση ακαδημαϊκής
πορείας

Άνδρας 58,8 23,5 17,6
Γυναίκα 66,2 18,3 15,5
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Η σύνδεση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών με την αγορά εργασίας

Το ποσοστό ικανοποίησης των αποφοίτων αναφορικά με την παροχή θεωρητικών

γνώσεων ήταν υψηλό (71,6%), ενώ το 50% των αποφοίτων εκτιμά ότι έλαβε τα

απαραίτητα εφόδια για την ομαλή μετάβαση από το Πανεπιστήμιο στην αγορά

εργασίας. Το 61,4% των αποφοίτων θεώρησε τον εαυτό του αρκετά έως πολύ ικανό

να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας μετά το πέρας των σπουδών,

κυρίως οι άνδρες, ενώ ένα σχετικά υψηλό ποσοστό αποφοίτων εκτίμησε ότι το

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται λίγο έως καθόλου στις απαιτήσεις

της αγοράς εργασίας. Προέκυψε ανάγκη επανασχεδιασμού του προγράμματος

σπουδών με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, κυρίως για τον ανδρικό

πληθυσμό (94,1% έναντι 81,7%) (Πίνακας 50). Ο βαθμός συμφωνίας των

πτυχιούχων δασκάλων στην πρόταση «Το ΠΠΣ, σάς παρείχε καθοδήγηση για τις

δυνατότητες της μετέπειτα επαγγελματικής σταδιοδρομίας» ανήλθε το 59,1%, με

προβάδισμα 15 ποσοστιαίων μονάδων στις γυναίκες (Γράφημα 83).

Πίνακας 50

Ποσοστό (%) ευχαρίστησης αποφοίτων ΠΤΔΕ από τη σύνδεση του ΠΠΣ με την αγορά εργασίας
(Ν=88)
Μεταβλητές Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου
Ευχαριστημένος/η από το επίπεδο της θεωρητικής
προετοιμασίας που σου προσέφερε το Πανεπιστήμιο για
την αγορά εργασίας

17 54,5 23,9 4,5

Βαθμός παροχής απαραίτητων εφοδίων για την ομαλή
μετάβαση από το Πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας

12,5 37,5 47,7 2,3

Ικανός/η να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας μετά το πέρας των σπουδών

15,9 45,5 36,4 2,3

Βαθμός ανταπόκρισης του ΠΠΣ στις απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας

13,6 40,9 43,2 2,3

Βαθμός απαραίτητου επανασχεδιασμού του ΠΠΣ με
βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

40,9 43,2 14,8 1,1
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Γράφημα 83: Συμφωνία αποφοίτων ΠΤΔΕ για παροχή ενημέρωσης για την μετέπειτα επαγγελματική

σταδιοδρομία

Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι σε ποσοστό άνω του 70% το προπτυχιακό

πρόγραμμα σπουδών βοήθησε τους απόφοιτους του ΠΤΔΕ να αποκτήσουν

απαραίτητες για την εύρεση εργασίας κοινωνικές δεξιότητες, γνωστικές δεξιότητες,

αλλά και δεξιότητες χειρισμού γραπτού και προφορικού λόγου. Ωστόσο, δεν

αποδείχθηκε ενθαρρυντικό το ποσοστό για την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων

(34,1%), καθώς οι περισσότεροι απόφοιτοι συνδύασαν τις πρακτικές δεξιότητες με

την ελλιπή πρακτική άσκηση του τμήματος (Γράφημα 84). Οι γυναίκες κατείχαν

υψηλότερα ποσοστά στις γνωστικές δεξιότητες και τη δεξιότητα χειρισμού γραπτού

και προφορικού λόγου, σε αντίθεση με τους άνδρες που κατείχαν υψηλότερα

ποσοστά στις κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες.

Γράφημα 84: Απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας από τους απόφοιτους
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Ο ρόλος της κοινωνικής προέλευσης και της προσωπικότητας στον επαγγελματικό

χώρο

Οι απόφοιτοι ΠΤΔΕ συμφώνησαν σε υψηλό βαθμό με την πρόταση «Μερικές

φορές η προσωπικότητα μετράει περισσότερο από ένα πτυχίο στην εύρεση εργασίας»

(75%) και οι μισοί απόφοιτοι ΠΤΔΕ με την πρόταση «Η κοινωνική προέλευση παίζει

σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική αποκατάσταση» (46,6%).

3.5.3 Ακαδημαϊκές διαδρομές αποφοίτων ΠΤΔΕ

3.5.3.1 Συμμετοχή σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

Σχεδόν οι 6 στους 10 απόφοιτοι ΠΤΔΕ συνέχισαν με μεταπτυχιακές σπουδές

(29,5% ολοκληρώθηκαν, 28,4% βρίσκονταν σε εξέλιξη) και μόλις το 3,4% σε

διδακτορικές σπουδές (σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της έρευνας). Διαφορά μεταξύ

των δύο φύλων παρατηρήθηκε μόνο στις μεταπτυχιακές σπουδές, με προβάδισμα των

γυναικών (60,6% έναντι 47,1%), ενώ σχεδόν όλοι οι πτυχιούχοι θέλησαν να

ειδικευτούν σε αντικείμενο αντίστοιχο των σπουδών προπτυχιακών. Η συντριπτική

πλειοψηφία των αποφοίτων προτίμησε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πλήρους

φοίτησης (94,1%), δια ζώσης (62,7%), και με δίδακτρα (62,7%) (Πίνακας 51). Να

σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες είχαν ήδη ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα

μεταπτυχιακών σπουδών.

Πίνακας 51

Ποσοστά (%) ακαδημαϊκής διαδρομής αποφοίτων ΠΤΔΕ (Ν=51)
Μεταβλητή %
Συμμετοχή σε μεταπτυχιακές σπουδές 58

Στο Εξωτερικό 21,6
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 42,5
Συνάφεια με προπτυχιακές σπουδές 92,2
Χωρίς δίδακτρα 37,3

Συμμετοχή σε διδακτορικές σπουδές 3,4
Στο Εξωτερικό 100
Συνάφεια με προπτυχιακές σπουδές 100
Χωρίς δίδακτρα 100

Σύμφωνα με το Γράφημα 85, το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών για την

πλειοψηφία των αποφοίτων ΠΤΔΕ αφορούσε τις Επιστήμες Αγωγής, τη Φιλοσοφία

και τις Θετικές Επιστήμες. Να σημειωθεί ότι 1 στους 3 απόφοιτους ΠΤΔΕ με
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μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής, εξειδικεύτηκε στην Ειδική Αγωγή και

Εκπαίδευση (31,4%).

Γράφημα 85: Επιστημονικός κλάδος αντικειμένου μεταπτυχιακών σπουδών αποφοίτων ΠΤΔΕ

Λίγοι περισσότεροι από τους μισούς απόφοιτους (56,9%), προχώρησαν σε

μεταπτυχιακές σπουδές έως ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών

και το 27,4% μετά από 5 χρόνια. Οι πλειοψηφία των ανδρών προχώρησε σε

μεταπτυχιακές σπουδές αμέσως μετά την αποφοίτηση (Γράφημα 86).

Γράφημα 86: Χρονική απόσταση μεταξύ αποφοίτησης και εισαγωγής σε πρόγραμμα

μεταπτυχιακών σπουδών, ανά φύλο
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μεταπτυχιακές σπουδές (78,4%), με το 42,5% αυτών να επιλέγει το Πανεπιστήμιο

Ιωαννίνων. Η ενημέρωση για τις προοπτικές των μεταπτυχιακών σπουδών προήλθε

από σχετικές προκηρύξεις (68,8%) και καθηγητές του τμήματος (31,3%). Κανείς δεν

ανέφερε τη Γραμματεία και το Γραφείο Διασύνδεσης του τμήματος ως πηγή
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ενημέρωσης και κανείς απόφοιτος δεν επέλεξε ελληνικό πανεπιστήμιο για

διδακτορικές σπουδές. Οι κυριότεροι λόγοι επιλογής πανεπιστημίου εξωτερικού

κωδικοποιήθηκαν και παρουσιάζονται στον Πίνακα 52 και τον Πίνακα 53. Ένας

στους 2 αποφοίτους συνέχισε σε μεταπτυχιακές σπουδές και 1 στους 3 σε

διδακτορικές σπουδές σε πρόγραμμα που δεν διεξήχθη στον τόπο διαμονής τους.

Πίνακας 52

Κατανομή (%) λόγων επιλογής πανεπιστημίου εξωτερικού
Μεταπτυχιακές σπουδές

(Ν=11)
Διδακτορικές

σπουδές (Ν=3)
Καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα 9,1
Δεν υπήρχε αντίστοιχο αντικείμενο στην Ελλάδα 9,1
Επιθυμία καριέρας στο Εξωτερικό 33,3
Γνωριμία άλλων χωρών-άλλης ακαδημαϊκής
κουλτούρας
Άλλος λόγος 81,8 66,7

Πίνακας 53

Κατανομή (%) άλλων λόγων επιλογής πανεπιστημίου εξωτερικού
Ποσοστό (%)

Μεταπτυχιακές σπουδές
Αποτυχία εισαγωγής σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο 11,1
Ευκολία εισαγωγής
Ευκολία λόγω εξ αποστάσεως 55,6
Χαρακτηριστικά Πανεπιστημίων Εξωτερικού
Καλύτερη ενασχόληση και εμβάθυνση στο αντικείμενο 22,2
Οικονομικοί λόγοι - υποτροφία 11,1

Διδακτορικές σπουδές
Καλύτερη ενασχόληση και εμβάθυνση με το αντικείμενο 100

Υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν στο βαθμό ικανοποίησης από τις μεταπτυχιακές

σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών

(94,1% και στις δύο περιπτώσεις) (Γράφημα 87), ενώ η σύσταση του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα άγγιξε το 94,1%. Υψηλό ποσοστό

αποφοίτων δήλωσαν εργαζόμενοι (82,4%) παράλληλα με τις μεταπτυχιακές σπουδές

στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (75%: άνδρας, 84,6%: γυναίκα), κυρίως με πλήρη

(50%) και συνεχόμενη (57,1%) απασχόληση, ενώ οι 7 στους 10 απόφοιτους

εντόπισαν συνάφεια μεταξύ αντικειμένου απασχόλησης και μεταπτυχιακών

προγραμμάτων σπουδών.
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Γράφημα 87: Ευχαρίστηση αποφοίτων ΠΤΔΕ από τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

στο ΠΙ και το επιστημονικό τους αντικείμενο

3.5.3.2 Αποτίμηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στο σύνολο

όλων των αποφοίτων ΠΤΔΕ που προχώρησαν ακαδημαϊκά

Ικανοποίηση  από τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

Από το σύνολο των 51 αποφοίτων ΠΤΔΕ που συνέχισαν τις σπουδές τους μετά το

βασικό τους πτυχίο, το 96,1% εξέφρασε ικανοποίηση τόσο για τις σπουδές όσο και

για το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών, με τους άνδρες να δείχνουν

περισσότερο ικανοποιημένοι (Γράφημα 88). Σύμφωνα με το Γράφημα 89, το

ισχυρότερο κίνητρο αποτέλεσε το ενδιαφέρον για τη θεματική περιοχή των σπουδών

(31,4%) ανεξαρτήτως φύλου, και σε μικρότερο βαθμό η επιστημονική εξειδίκευση

(25,5%). Ο επιστημονικός χώρος άσκησε περισσότερη έλξη στους απόφοιτους σε

σχέση με τον επαγγελματικό χώρο (43,1% έναντι 25,5%) και για αυτό και

αποφάσισαν να επενδύσουν σε αυτόν. Κανείς άνδρας απόφοιτος δεν ανέφερε την

επαγγελματική αποκατάσταση ή εξειδίκευση ως κίνητρο για περαιτέρω ακαδημαϊκές

σπουδές.

Γράφημα 88: Ευχαρίστηση αποφοίτων ΠΤΔΕ από τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές και το

επιστημονικό τους  αντικείμενο
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Γράφημα 89: Κίνητρα αποφοίτων ΠΤΔΕ για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών

σπουδών

Σύνδεση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών με την αγορά εργασίας

Οι απόφοιτοι επέλεξαν συνειδητά το επιστημονικό αντικείμενο των

μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, καθώς θεώρησαν ότι οι σπουδές τους θα

ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις μετέπειτα εργασιακές υποχρεώσεις (82,2%)

και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (76,5%) (Γράφημα 90), αν και το αρχικό

κίνητρο πραγματοποίησης των σπουδών εστιάζει στο επιστημονικό πεδίο.

Γράφημα 90: Ανταπόκριση των μεταπτυχιακών και διδακτικών σπουδών των αποφοίτων ΠΤΔΕ α)

στις μετέπειτα εργασιακές υποχρεώσεις β) στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

Ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αποφοίτων εργάζονταν κατά τη διάρκεια των

μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών (84,3%), κυρίως άνδρες, συνεχόμενα

(76,7%) και με πλήρες ωράριο (69,8%), σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο

των σπουδών (83,7%), χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.
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Συμμετοχή σε δεύτερο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

Αν και η συμμετοχή σε δεύτερο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών θεωρήθηκε

εναλλακτική επιλογή συνέχισης της ακαδημαϊκής πορείας για τους πτυχιούχους

ΠΤΔΕ (88,6%), ένα μικρό ποσοστό αποφοίτων (12%) παρακολούθησε δεύτερο

πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, χωρίς διαφορές στην κατανομή του φύλου. Τα

δημοφιλέστερα τμήματα διεξαγωγής του δεύτερου προγράμματος προπτυχιακών

σπουδών παρουσιάζονται στο Γράφημα 91. Εντυπωσίασε το 70% των αποφοίτων

που φοίτησε σε τμήμα που βρισκόταν στις 5 πρώτες προτιμήσεις του μηχανογραφικό

δελτίου για το πρώτο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. Ομολογουμένως,

εξακολουθούσε να προσελκύει το ενδιαφέρον, κυρίως των ανδρών (100%, έναντι

62,5% των γυναικών). Επίσης, οι 7 στους 10 απόφοιτους επέλεξαν τόσο το

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όσο και τμήμα που βρισκόταν στον τόπο διαμονής, κυρίως

για οικονομικούς λόγους (50%).

Γράφημα 91: Τμήμα δεύτερου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών αποφοίτων ΠΤΔΕ

Ισχυρότερο κίνητρο για εισαγωγή σε δεύτερο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

αποτέλεσε το ενδιαφέρον για το αντικείμενο της σχολής (70%), από το οποίο οι

απόφοιτοι ΠΤΔΕ έμειναν ευχαριστημένοι σε ποσοστό 60%. Οι 6 στους 10

απόφοιτους στράφηκαν σε εντελώς διαφορετικό αντικείμενο, κυρίως οι γυναίκες

(62,5% έναντι 50%), καθώς δεν εντοπίστηκε συνάφεια μεταξύ των δύο

προπτυχιακών προγραμμάτων. Εργαζόμενοι φοιτητές δήλωσαν το 80% των

αποφοίτων, με συνεχόμενη (87,5%) και πλήρης απασχόληση (75%). Ωστόσο, το

62,5% αυτών ετεροαπασχολούνταν.
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3.5.4 Εργασιακές διαδρομές αποφοίτων ΠΤΔΕ

Οι πλειοψηφία των αποφοίτων ΠΤΔΕ δήλωσαν απασχολούμενοι κατά τη

διεξαγωγή της έρευνας (93,2%), με τα ποσοστά των άνεργων και των άεργων να

είναι εξαιρετικά χαμηλά (4,5% και 2,3% αντίστοιχα) και να εντοπίζονται μόνο στις

γυναίκες (Γράφημα 92). Στην ηλικιακή ομάδα έως 26 ετών εντοπίστηκε η

πλειοψηφία των απασχολούμενων αποφοίτων, οι άνεργοι μοιράστηκαν εξίσου στις

ηλικιακές ομάδες έως 26 ετών και 26 έως 30 ετών, ενώ άεργοι καταγράφηκαν μόνο

στους απόφοιτους έως 26 ετών.

Γράφημα 92: Εργασιακή κατάσταση αποφοίτων ΠΤΔΕ, ανά φύλο

Στο σύνολο των άνεργων απόφοιτων ΠΤΔΕ, το 50% διέθετε τόσο εμπειρία

απασχόλησης όσο και εμπειρία σημαντικής απασχόλησης. Το ποσοστό των άεργων

απόφοιτων ΠΤΔΕ με εμπειρία απασχόλησης ήταν 50% χωρίς ωστόσο εμπειρία

σημαντικής απασχόλησης. Στο σύνολο των απασχολούμενων αποφοίτων ΠΤΔΕ, το

98,8% είχε ήδη εμπειρία σημαντικής απασχόλησης, ενώ για το 97,5%, η σημερινή

απασχόληση ήταν σημαντική, και μάλιστα η πρώτη σημαντική για το 92,4% αυτών.

Ικανοποίηση από την απασχόληση

Σύμφωνα με το Γράφημα 93, υψηλό ποσοστό αποφοίτων ΠΤΔΕ δήλωσαν

ευχαριστημένοι από την σημερινή απασχόληση (58,8%: άνδρας, 83,1%: γυναίκα) και

από τις συνθήκες στον εργασιακό χώρο (64,7%: άνδρας, 75,4%: γυναίκα). Οι

αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι ΠΤΔΕ δήλωσαν περισσότερο ευχαριστημένοι και

στις δύο περιπτώσεις (94,1% και 94,1% αντίστοιχα). Στο δημόσιο τομέα η
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ευχαρίστηση αφορούσε περισσότερο την απασχόληση (76,9% έναντι 64,1%) και

στον ιδιωτικό τομέα αφορούσε περισσότερο τις συνθήκες του εργασιακού χώρου

(73,1% έναντι 69,2%).

(α) (β)

Γράφημα 93: Ευχαρίστηση αποφοίτων ΠΤΔΕ α) από τη σημερινή απασχόληση β) από τις συνθήκες

εργασίας

Οι 3 στους 4 άνεργους απόφοιτους ΠΤΔΕ έμειναν εκτός εργασίας για

περισσότερο από 2 χρόνια και ο 1 στους 4 από 6 έως 12 μήνες, με κύριες αιτίες την

έλλειψη θέσεων για την ειδικότητα (50%) και τον «άλλο λόγο», όπως η οικονομική

κρίση και η αναμονή πρόσληψης. Ο λόγος της αεργίας των αποφοίτων ΠΤΔΕ

μοιράστηκε μεταξύ των μεταπτυχιακών-διδακτορικών σπουδών και της έλλειψης

χρόνου.

Χαρακτηριστικά απασχόλησης αποφοίτων ΠΤΔΕ

Σύνολο των αποφοίτων

Το 45,1% των απασχολούμενων αποφοίτων ΠΤΔΕ απασχολούνταν με σύμβαση

έργου δημοσίου τομέα (και για τα δύο φύλα), το 31,7% ως μισθωτοί ιδιωτικού τομέα,

κυρίως οι άνδρες και το 19,5% ως αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό, κυρίως οι

γυναίκες. Τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης εντοπίστηκαν στους μισθωτούς

δημοσίου τομέα και τους εργοδότες, που αφορούν αποκλειστικά το γυναικείο

πληθυσμό (Γράφημα 94).
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Γράφημα 94: Θέση σημερινής απασχόλησης αποφοίτων ΠΤΔΕ

Ο Πίνακας 54 φανέρωσε ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων ΠΤΔΕ (79,3%) των

ετών 2008-2017 απασχολούνταν κατά βάση στην εκπαίδευση, χωρίς σημαντική

διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Το υπόλοιπο 20,7% των αποφοίτων δασκάλων

απασχολούνταν σε διάφορους τομείς, όπως παροχή υπηρεσιών, εστίαση, πωλήσεις,

γραμματειακή υποστήριξη, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και

ερευνητές σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα (Πίνακας 52).

Πίνακας 54

Κατανομή (%) αποφοίτων ΠΤΔΕ με βάση το επάγγελμα σημερινής απασχόλησης (Ν=82)
Άνδρας Γυναίκα Σύνολο

Εκπαιδευτικοί Α΄ Βάθμιας 47,1 44,6 45,1
Εκπαιδευτικοί Β΄ Βάθμιας
Εκπ/κο προσωπικό ιδιωτικών εκπ/ριων και φροντ/ριων 17,6 18,5 18,3
Εκπαιδευτικοί αυτοαπασχολούμενοι με παράδοση
ιδιαιτέρων μαθημάτων

11,8 16,9 15,9

Απασχολούμενοι στο χώρο των θετικών επιστημών
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών, την
εστίαση και τις πωλήσεις

17,6 4,6 7,3

Ένοπλες δυνάμεις-σώματα ασφαλείας
Ασκούντες οικονομικά-διοικητικά επαγγέλματα
Προσωπικό γραμματειακής-διοικητικής υποστήριξης 1,5 1,2
Απασχολούμενοι στο χώρο των επιστημών υγείας
Ερευνητές σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 5,9 3,1 3,7
Σύμβουλοι ψυχικής υγείας 1,5 1,2
Τεχνικό προσωπικό
Αυτοαπασχολούμενοι-ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 6,2 4,9
Άλλο 3,1 2,4
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Απόφοιτοι ΠΤΔΕ ως μισθωτοί και συμβασιούχοι έργου σε έναν εργοδότη

Οι μισθωτοί και οι συμβασιούχοι σε έναν εργοδότη απασχολούνταν με πλήρη

απασχόληση (89,2%). Οι 6 στους 10 απασχολούμενοι ως μισθωτοί και συμβασιούχοι

έργου ιδιωτικού τομέα (65,4%) απασχολήθηκαν σε μικρές επιχειρήσεις με μέγιστο

αριθμό προσωπικού τα 9 άτομα. Ο γυναικείος πληθυσμός απασχολήθηκε κατά βάση

σε μικρότερες επιχειρήσεις συγκριτικά με τους άνδρες.

Για το μεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων ΠΤΔΕ, οι μηνιαίες απολαβές κυμάνθηκαν

από 901€ έως 1100€ (50,8%), για το 43,1% ανήλθαν στα 900€, ενώ τα χαμηλότερα

ποσοστά καταγράφηκαν στις μηνιαίες αποδοχές άνω των 1101€. Οι απολαβές των

γυναικών ήταν χαμηλότερες έναντι των ανδρών, με το 34% των γυναικών να

λαμβάνει μισθό που δεν ξεπερνά τα 700€, σε αντίθεση με τους άνδρες, όπου που το

13,3% είχε απολαβές άνω των 1301€ (υψηλόμισθοι). Ο δημόσιος τομέας παρείχε

υψηλότερες αμοιβές στους απασχολούμενους απόφοιτους ΠΤΔΕ συγκριτικά με τον

ιδιωτικό τομέα (Γράφημα 95).

Γράφημα 95: Αμοιβές αποφοίτων ΠΤΔΕ, ανά φύλο και θέση απασχόλησης

Ο κίνδυνος απώλειας εργασίας στους απασχολούμενους απόφοιτους ΠΤΔΕ

(συμβασιούχοι έργου και μισθωτοί) εμφανίστηκε σε μικρό ποσοστό (36,9%), ενώ οι

4 στους 10 εντόπισαν θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στην παρούσα

εργασία τους, με προβάδισμα των ανδρών κατά 20 περίπου ποσοστιαίες μονάδες
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(60% έναντι 38%). Μόλις το 16,9% των αποφοίτων ΠΤΔΕ (μισθωτοί, συμβασιούχοι

έργου, βοηθοί οικογενειακής επιχείρησης) ετεροαπασχολούνταν (Γράφημα 96),

κυρίως άνδρες (44,8% έναντι 37%), ενώ δεν καταγράφηκε διάκριοση των

επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας σε ανδρικές και γυναικείες.

Γράφημα 96: Αντιστοιχία σπουδών με τη σημερινή απασχόληση

Αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι ΠΤΔΕ (με ή χωρίς προσωπικό)

Από το 20,7% των αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων ΠΤΔΕ (11,8%: άνδρας,

88,2%: γυναίκα), η πλειοψηφία (94,1%) εργάζονταν χωρίς προσωπικό, ενώ το 76,5%

ανέφερε ότι η επιχείρηση είχε θετικές προοπτικές στο άμεσο μέλλον, με τις γυναίκες

να είναι πιο αισιόδοξες σε σχέση με τους άνδρες (80% έναντι 50%).

Διαδικασία μετάβασης

Εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δήλωσε το 34,1% των

αποφοίτων ΠΤΔΕ (άνδρας: 47,1%, γυναίκα: 31%) κατά βάση περιστασιακά (70%).

Η πλειοψηφία των απασχολούμενων αποφοίτων ΠΤΔΕ είχαν αποκτήσει μία εμπειρία

απασχόλησης (43,9%), αυτή της σημερινής απασχόλησης, των άνεργων αποφοίτων

ΠΤΔΕ τρεις εμπειρίες απασχόλησης (50%) και των άεργων αποφοίτων ΠΤΔΕ

συνολικά μία εμπειρία απασχόλησης (100%). Τα χαμηλά ποσοστά κινητικότητας

στους απασχολούμενους απόφοιτους ΠΤΔΕ συνδέονται και με τα χαμηλά ποσοστά

εμπειρίας ανεργίας, καθώς το 41,5% των απασχολούμενων δεν είχε βιώσει κανένα

επεισόδιο ανεργίας, ενώ το 19,5% μόνο ένα.

Καταγράφηκε σημαντική γεωγραφική κινητικότητα των αποφοίτων ΠΤΔΕ με

σκοπό την απασχόληση, καθώς το 50% των απασχολούμενων αποφοίτων ΠΤΔΕ

43,1%

40%

3,1%
13,8%

Απόλυτα
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απασχολούνταν σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της οικογενειακής κατοικίας, με

προβάδισμα των γυναικών (55,4% έναντι 29,4%), ενώ η χιλιομετρική απόσταση

άγγιξε τα 101 έως 500 χιλιόμετρα (64,4%). Σχεδόν οι 8 στους 10 δεν εργάζονταν

στον τόπο διεξαγωγής των προπτυχιακών σπουδών (Ιωάννινα). Στο σύνολο των

άνεργων αποφοίτων ΠΤΔΕ, ένα σημαντικό ποσοστό (75%) είχε συμμετάσχει σε

πρόγραμμα κατάρτισης ή σε επιδοτούμενη θέση εργασίας (π.χ. ΟΑΕΔ), κυρίως οι

γυναίκες (75% έναντι 25%), ενώ κανείς άεργος απόφοιτος ΠΤΔΕ δεν δήλωσε

συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα.

Η πρώτη σημαντική απασχόληση των αποφοίτων ΠΤΔΕ

Η υποενότητα αυτή περιγράφει συνοπτικά την πρώτη σημαντική απασχόληση των

8 αποφοίτων ΠΤΔΕ (6 γυναίκες, 2 άνδρες) που είχαν σημαντική απασχόληση, αλλά

διαφορετική από τη σημερινή. Στην πρώτη σημαντική απασχόληση, οι μισοί

απόφοιτοι ΠΤΔΕ απασχολήθηκαν ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα (ίδιο ποσοστό

και για τα δύο φύλα), χωρίς δυσκολίες στην εύρεση της απασχόλησης λόγω φύλου,

ενώ το 37,5% ως αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό, κυρίως άνδρες. Μόνο στις

γυναίκες εντοπίστηκε ένα μικρό ποσοστό απασχόλησης με σύμβαση έργου ιδιωτικού

τομέα (Γράφημα 97) .

Γράφημα 97: Πρώτη σημαντική απασχόληση αποφοίτων ΠΤΔΕ

Η αναζήτηση της πρώτης σημαντικής απασχόλησης για την πλειοψηφία των

αποφοίτων ΠΤΔΕ κράτησε από 1 έως 6 μήνες (75%) μετά την αποφοίτηση, ενώ το

υπόλοιπο 25% απασχολούνταν ήδη σε αυτήν πριν την ολοκλήρωση των σπουδών. Η

πλειοψηφία των μισθωτών ή συμβασιούχων έργου ετεροαπασχαλούνταν (60%),

κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό έως 19 άτομα (60%) με πλήρες ωράριο

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Μισθωτός ιδιωτικού τομέα

Συμβ. Έργου σε έναν εργοδότη (ιδιωτικό…

Μισθωτός στο δημόσιο τομέα

Συμβ. Έργου σε έναν εργοδότη (δημόσιο…

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό

Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό
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(80%). Για τους αυτοαπασχολούμενους απόφοιτους ΠΤΔΕ, κύρια πηγή οικονομικής

στήριξης στην πρώτη σημαντική απασχόληση στάθηκε η προσωπική αποταμίευση,

ενώ δέχτηκαν πληροφορίες και τεχνικές συμβουλές (66,7%), κυρίως από

οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον (50%).

Τρόποι και χρονικό διάστημα αναζήτησης/εύρεσης εργασίας ανέργων αποφοίτων

ΠΤΔΕ

Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προκηρύξεις αποδείχθηκε ο δημοφιλέστερος

τρόπος αναζήτησης εργασίας, ενώ ακολούθησαν οι οικογενειακές γνωριμίες και οι

φίλοι (Γράφημα 98).

Γράφημα 98: Τρόπος αναζήτησες εργασίας άνεργων αποφοίτων ΠΤΔΕ

Χρονικό διάστημα αναζήτησης/εύρεσης εργασίας απασχολούμενων και στήριξη για

δημιουργία προσωπικής επιχείρησης

Το 54,9% των αποφοίτων ΠΤΔΕ βρήκε την τρέχουσα απασχόληση μέσα στον

πρώτο χρόνο μετά την αποφοίτηση, ενώ για το 25,6% η αναζήτηση εργασίας

κράτησε πάνω από 2 χρόνια. Σε παρόμοιο επίπεδο και τα δύο φύλα βρήκαν την

απασχόληση μέσα στον πρώτο χρόνο αναζήτησης (Γράφημα 99).

Οικογενειακές
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εργοδότη
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Γράφημα 99: Χρονικό διάστημα εύρεσης εργασίας μετά την αποφοίτηση, ανά φύλο

Αναφορικά με τις πηγές οικονομικής στήριξης των αυτοαπασχολούμενων

αποφοίτων ΠΤΔΕ, το 76,5% στηρίχθηκε στις προσωπικές αποταμιεύσεις και το

23,5% στην οικογένεια ή φίλους. Πληροφορίες ή τεχνικές συμβουλές άντλησαν οι

αυτοαπασχολούμενοι με ποσοστό 64,7%, κυρίως από οικογενειακό και φιλικό

περιβάλλον (81,8%).

Επιθυμητή εργασία για τους απόφοιτους ΠΤΔΕ

Η εργασία στο δημόσιο τομέα αποτέλεσε την επιθυμητή απασχόληση για το

μεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων ΠΤΔΕ, κυρίως των γυναικών (66,2%, έναντι

58,8%), η δημιουργία προσωπικής επιχείρησης κατέκτησε τη δεύτερη θέση, κυρίως

για τους άνδρες (35,3%, έναντι 19,7%), ενώ ασθενέστερη επιλογή αποτέλεσε η

εργασία στον ιδιωτικό τομέα, που προτιμήθηκε από το γυναικείο φύλο (19,7% έναντι

5,9%) (Γράφημα 100).

Κυριότερος λόγος επιλογής της επιθυμητής εργασίας ήταν ο «άλλος λόγος», ενώ

ακολούθησαν η αυτονομία και η ασφάλεια. Οι καλές αμοιβές και η συμβατότητα με

τις πιθανές οικογενειακές υποχρεώσεις κατέκτησαν τα χαμηλότερα ποσοστά

(Πίνακας 55). Ο «άλλος λόγος» κωδικοποιήθηκε και παρουσιάζεται στον Πίνακα 56.

Οι άνδρες εστίασαν κυρίως στην αυτονομία και οι γυναίκες στην ασφάλεια. Ο

δημόσιος τομέας προτιμήθηκε λόγω ασφάλειας, ο ιδιωτικός τομέας λόγω «άλλου

λόγου» (εξέλιξη, δημιουργικότητα, ποιοτικές συνθήκες εργασίας), ενώ η προσωπική

επιχείρηση λόγω αυτονομίας.
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Γράφημα 100: Επιθυμητή απασχόληση αποφοίτων ΠΤΔΕ

Πίνακας 55

Κατανομή (%) λόγων επιθυμητής εργασίας αποφοίτων ΠΤΔΕ, συνολικά και ανά επιθυμητή
εργασία

Πίνακας 56

Κατανομή (%) άλλων λόγων επιθυμητής εργασίας αποφοίτων
Ποσοστό (%)

Προοπτικές εξέλιξης 22,9
Δημιουργικότητα 8,6
Ποιοτικές συνθήκες εργασίας 37,1
Πιο εύκολη πρόσβαση 11,4
Ενδιαφέρον 8,6
Επιθυμία για ακαδημαϊκή και ερευνητική καριέρα 5,7
Καλύτερο εργασιακό ωράριο 2,9
Αντικειμενικά κριτήρια 2,9

Σκέψεις αποφοίτων για δημιουργία προσωπικής επιχείρησης στο μέλλον

Μόνο το 36,9% των αποφοίτων ΠΤΔΕ που δεν αυτοαπασχολούνταν, εξέταζε την

προοπτική δημιουργίας προσωπικής επιχείρησης στο μέλλον, σε διπλάσιο ποσοστό οι

άνδρες, με κύριο εμπόδιο την έλλειψη αρχικού κεφαλαίου (50%: άνδρας, 64,7%:

γυναίκα). Ακολούθησε, με μεγάλη διαφορά η έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας και

Δημόσιος
τομέας
64,8%

Ιδιωτικός
τομέας
12,5%

Προσωπική
επιχείρηση

22,7%

Δημόσιος τομέας
(Ν=57)

Ιδιωτικός τομέας
(Ν=11)

Προσωπική
επιχείρηση

(Ν=20) Σύνολο
Προσφέρει ασφάλεια 34,6 7,7 12,9 26,2
Προσφέρει καλές
αμοιβές

12,8 9,7 10,7

Συμβατότητα με
οικογενειακές
υποχρεώσεις

10,3 6,6

Προσφέρει αυτονομία 19,2 15,4 54,8 27,9
Άλλος λόγος 23,1 76,9 22,6 28,7
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ο «άλλος λόγος», με την πλειοψηφία να διευκρινίζει ότι η υφιστάμενη εργασία ήταν

το βασικό εμπόδιο (75%) (Πίνακας 57).

Πίνακας 57

Κατανομή (%) λόγων μη δημιουργίας προσωπικής επιχείρησης μέχρι τώρα ανά φύλο (ερώτηση
πολλαπλών επιλογών) (Ν=24)

Άνδρας Γυναίκα Σύνολο
Δεν αισθάνομαι ώριμος/η 8,3 3,4
Πρέπει πρώτα να αποκτήσω
καλύτερη επαγγελματική εμπειρία

16,7 11,8 13,8

Δεν έχω το κεφάλαιο που χρειάζεται
για να ξεκινήσω

50 64,7 58,6

Δεν έχω δίκτυο πιθανών πελατών
Δεν έχω απαραίτητες γνώσεις και
πληροφορίες

16,7 5,9 10,3

Άλλος λόγος 8,3 17,6 13,8

3.5.5 Διαφορές αποφοίτων ΠΤΔΕ Ιωαννίνων μεταξύ των κοορτών – οι
επιπτώσεις της  οικονομικής κρίσης

Αναμφισβήτητα, την τελευταία δεκαετία, η απασχόληση των αποφοίτων δέχτηκε

πιέσεις, λόγω της πρόσληψης των αποφοίτων ΠΤΔΕ αποκλειστικά ως

αναπληρωτές/τριες με σύμβαση έργου και απόλυσή τους μετά το πέρας της σχολικής

χρονιάς. Η συγκεκριμένη κατάσταση ενισχύει το αίσθημα της εργασιακής

ανασφάλειας στους αναπληρωτές δασκάλους, ενώ η πρόσληψη αποτελεί «όνειρο

ζωής» για πολλούς απόφοιτους ΠΤΔΕ που δεν προσλήφθηκαν ούτε μία φορά ως

αναπληρωτές δάσκαλοι μέχρι τη στιγμή της έρευνας και αναγκάζονται στην ουσία να

ετεροαπασχολούνται. Αξίζει, λοιπόν, στην εν λόγω ενότητα, να μελετηθεί η πορεία

τους συγκριτικά με αυτήν των εν ενεργεία αναπληρωτών δασκάλων, αλλά και η

επίδραση της οικονομική κρίσης στην ακαδημαϊκή και εργασιακή διαδρομή όλων

των αποφοίτων ΠΤΔΕ της έρευνας. Συνεπώς, έγινε διαχωρισμός των αποφοίτων σε

απόφοιτους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές πριν (2008-2010) και μετά (2011-2013

και 2014-2016) την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης (Γράφημα 101), με το

μεγαλύτερο ποσοστό και στα δύο φύλα να εντοπίζεται στα έτη 2014-2016.
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Γράφημα 101: Κατανομή αποφοίτων ΠΤΔΕ με βάση τα έτη αποφοίτησης

Βαθμός πτυχίου

Αν και ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων ΠΤΔΕ ήταν το 7,93 («Λίαν

Καλώς»), αποκλίσεις παρατηρήθηκαν στο βαθμό πτυχίου μεταξύ των κοορτών

αποφοίτων ΠΤΔΕ. Πραγματοποιήσαμε ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης

για να διαπιστώσουμε τυχόν διαφορές (Πίνακας 56). Αρχικά, διενεργήθηκε έλεγχος

κανονικότητας στη μεταβλητή που περιγράφει τις κοορτές αποφοίτων ΠΤΔΕ και

διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα τους ακολουθούν κανονική κατανομή p= .200 (2008-

2010), p = .159 (2011-2013), p =.200 (2014-2016). Ο βαθμός πτυχίου διαφέρει

σημαντικά μεταξύ των κοορτών F(2, 85) = 6,505, p=.002. Οι απόφοιτοι των ετών

2011-2013 είχαν μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου (M = 8.31, SE = .176) από τους

υπόλοιπους και οι απόφοιτοι των ετών 2014-2016 είχαν μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου

(M = 8.04, SE = .096) από τους απόφοιτους των ετών 2008-2010 (M = 7.57, SE =

.134).

Πίνακας 58

Διαφορές στο μέσο όρο του βαθμού πτυχίου ανά ομάδα αποφοίτων ΠΤΔΕ (N=87)
df SS MS F p

Μεταξύ των ομάδων
(Between)

2 5.825 2.912 6.505 .002

Εντός των ομάδων
(Within)

85 38.056 .448

Σύνολο 87 43.881

2008-2010
30,7%

2011-2013
14,8%

2014-2016
54,5%
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Προτεραιότητες των αποφοίτων ΠΤΔΕ

Οι απόφοιτοι των ετών 2008-2013 εστίασαν το ενδιαφέρον τους περισσότερο

στην επαγγελματική εξέλιξη, σε αντίθεση με τους αποφοίτους των ετών 2014-2016

που στράφηκαν προς την επιστημονική εξέλιξη χ2(4)=24.752, p <.05 (Γράφημα 102).

Ως αιτία πιθανολογείται η δυσκολία πρόσληψής τους σε δημόσια δημοτικά σχολεία

και η επιθυμία απόκτησης περισσότερων επιστημονικών γνώσεων και εξειδίκευσης.

Γράφημα 102: Προτεραιότητες αποφοίτων ΠΤΔΕ ανά κοορτή αποφοίτων

Καθοδήγηση για τις δυνατότητες της μετέπειτα επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Μεταξύ των τριών ομάδων αποφοίτων ΠΤΔΕ δεν εντοπίστηκαν σημαντικές

διαφορές ως προς τις εκτιμήσεις αναφορικά με την καθοδήγηση για τις δυνατότητες

της μετέπειτα επαγγελματικής σταδιοδρομίας από το προπτυχιακό πρόγραμμα

σπουδών. Σε ποσοστό πάνω από 50% οι απόφοιτοι και των τριών ομάδων

συμφώνησαν ότι έλαβαν την απαραίτητη καθοδήγηση.

Επανασχεδιασμός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΠΤΔΕ με βάση τις

ανάγκες της αγοράς εργασίας

Το κριτήριο χ2 έδειξε ότι η ανάγκη επανασχεδιασμού του προπτυχιακού

προγράμματος σπουδών του ΠΤΔΕ με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας δεν

επηρεάστηκε με το πέρασμα των ετών, χ2(4)=4.484, p=.344, αποδεικνύοντας ότι το

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χρήζει βελτίωσης στο σημείο που αυτό συνδέεται

με την αγορά εργασίας. Ωστόσο, μεγαλύτερη ανάγκη επανασχεδιασμού εντοπίστηκε

στους απόφοιτους των ετών 2008-2010 και 2014-2016 (92,6% και 83,3% αντίστοιχα)

και μικρότερη στους απόφοιτους των ετών 2011-2013 (69,3%) (Γράφημα 103).
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Γράφημα 103: Ανάγκη επανασχεδιασμού του προγράμματος σπουδών ΠΤΔΕ ανά κοορτή αποφοίτων

Εργασία κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών

Οι απόφοιτοι του ΠΤΔΕ δήλωσαν εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια των

προπτυχιακών σπουδών με το μεγαλύτερο ποσοστό να καταγράφεται στους

απόφοιτους των ετών 2011-2013. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκαν σημαντικές διαφορές

ανάμεσα στις τρεις ομάδες αποφοίτων ΠΤΔΕ, χ2(2)=1.464, p=.481, αποδεικνύοντας

ότι η εργασία ήταν ανεξάρτητη από την οικονομική κρίση (Γράφημα 104).

Γράφημα 104: Εργασία αποφοίτων ΠΤΔΕ κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ανά κοορτή

αποφοίτων

Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

Η ανάλυση χ2 έδειξε σημαντική σχέση μεταξύ της συμμετοχής των αποφοίτων

ΠΤΔΕ σε μεταπτυχιακές σπουδές και της οικονομικής κρίσης, χ2(2)=7.294, p=.026.
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Παρατηρήθηκε αύξηση 30 ποσοστιαίων μονάδων στην συμμετοχή μεταξύ των

πτυχιούχων των ετών 2008-2010 και των ετών 2014-2016. Η συγκεκριμένη αυξητική

πορεία ενδέχεται να οφείλεται στην εργασιακή αβεβαιότητα των νεότερων

αποφοίτων ΠΤΔΕ (2014-2016) που εστιάζουν στην επιστημονική εξέλιξη, με σκοπό

να αποκτήσουν ανταγωνιστικό προφίλ και περαιτέρω εκπαιδευτικά προσόντα, αλλά

και στο ενδιαφέρον της θεματικής περιοχής των σπουδών (Γράφημα 105).

Σημαντικές διαφορές δεν παρατηρήθηκαν στην πραγματοποίηση διδακτορικών

σπουδών.

Γράφημα 105: Πραγματοποίηση και κίνητρα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών και διδακτορικών

σπουδών αποφοίτων ΠΤΔΕ ανά κοορτή αποφοίτων

Ωστόσο, διαφοροποιήσεις παρατηρηθήκαν στη χρονική απόσταση μεταξύ της

αποφοίτησης από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και της εισαγωγής σε

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Το μεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων ΠΤΔΕ των

ετών 2008-2010 (72,8%) πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές 6 έως 7 χρόνια

μετά την αποφοίτηση, οι αποφοίτων των ετών 2011-2013 (66,7%) 5 έως 6 χρόνια

μετά, ενώ στους απόφοιτους των ετών 2014-2016, το μεγαλύτερο ποσοστό

εντοπίστηκε έως ένα χρόνο μετά (Γράφημα 106). Οι νεότεροι απόφοιτοι ΠΤΔΕ

προχωρούν αμέσως σε ακαδημαϊκές σπουδές, γεγονός που ενδεχομένως οφείλεται

στην προσπάθεια αύξησης των τυπικών προσόντων με σκοπό την εύρεση εργασίας,

σε αντίθεση με τους παλιότερους αποφοίτους ΠΤΔΕ που έχουν εξασφαλίσει ως ένα

βαθμό τη θέση τους στον χώρο της εκπαίδευσης.
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Γράφημα 106: Χρονική απόσταση μεταξύ αποφοίτησης και πραγματοποίησης μεταπτυχιακών

σπουδών αποφοίτων ΠΤΔΕ

Δεύτερο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

Στους απόφοιτους ΠΤΔΕ δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των επιμέρους

ομάδων αναφορικά με την πραγματοποίηση δεύτερου προγράμματος προπτυχιακών

σπουδών, καθώς οι αρνητικές απαντήσεις άγγιξαν ποσοστό άνω του 80% και στις

τρεις ομάδες αποφοίτων. Οι απόφοιτοι προτίμησαν να εξειδικευτούν σε ένα

επιστημονικό αντικείμενο μέσω μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, αντί να

προβούν σε αλλαγή επιστημονικού αντικειμένου.

Σημερινή εργασιακή κατάσταση αποφοίτων ΠΤΔΕ

Ο εργασιακός τομέας των αποφοίτων ΠΤΔΕ δεν επηρεάστηκε σημαντικά από την

οικονομική κρίση, καθώς οι απόφοιτοι απασχολούνταν σε ποσοστό πάνω από 90%

και στις τρεις ομάδες αποφοίτων. Ωστόσο, στους απόφοιτους των ετών 2014-2016

εντοπίστηκε μεγάλο ποσοστό ετεροαπασχόλησης (32,1%).
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Γράφημα 107: Σημερινή επαγγελματική κατάσταση αποφοίτων ΠΤΔΕ ανά ομάδα αποφοίτων

Πίνακας 59

Κατανομή (%) αποφοίτων ΠΤΔΕ στη σημερινή θέση απασχόλησης ανά κοορτή (Ν=82)
2008-2010 2011-2013 2014-2016

Μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα 33,3 50
Μισθωτός στο δημόσιο τομέα 3,8 2,3
Συμβασιούχος έργου στον ιδιωτικό
τομέα
Συμβασιούχος έργου στο δημόσιο
τομέα

96,2 58,3 11,4

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς
προσωπικό

8,3 34,1

Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό 2,3
Βοηθός οικογενειακής επιχείρησης

Το 100% των αποφοίτων ΠΤΔΕ των ετών 2008-2010 εργάζονταν σε δημόσια

σχολεία. Το αντίστοιχο ποσοστό στους απόφοιτους των ετών 2011-2013 έφτασε στο

58%, ενώ το υπόλοιπο μοιράστηκε σε εκπαιδευτικούς σε φροντιστήρια (33,3%) και

σε αυτοαπασχολούμενους εκπαιδευτικούς που παρέδιδαν ιδιαιτέρα μαθήματα

(8,3%). Στην περίπτωση των αποφοίτων των ετών 2014-2016, μόλις το 9,1% δήλωσε

αναπληρωτής/τρια, το 25% εκπαιδευτικοί φροντιστηρίων, το 27,5%

αυτοαπασχολούμενοι εκπαιδευτικοί με παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων και το

13,6% απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών, την εστίαση και τις πωλήσεις,

γεγονός που εξηγεί το υψηλό ποσοστό ετεροαπασχόλησης.

Δραματικές διαφορές παρατηρήθηκαν και στις απολαβές των αποφοίτων ΠΤΔΕ

μεταξύ των τριών ομάδων, χ2(4)=50.984, p=.000. Η συντριπτική πλειοψηφία των

αποφοίτων των ετών 2008-2010 αμειβόταν με μισθό 901€ έως 1100€, οι μισοί
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σχεδόν απόφοιτοι των ετών 2011-2013 με το αντίστοιχο ποσό, ενώ η πλειοψηφία των

αποφοίτων των ετών 2014-2016 είχε απολαβές έως 700€ (Γράφημα 108).

Γράφημα 108: Καθαρές μηνιαίες απολαβές αποφοίτων ΠΤΔΕ ανά ομάδα αποφοίτων

Αποκλίσεις εντοπίστηκαν και στον χρόνο εύρεσης της σημερινής απασχόλησης

των αποφοίτων ΠΤΔΕ, με τους απόφοιτους των ετών 2008-2010 να βρίσκουν τη

σημερινή τους απασχόληση στον πρώτο χρόνο μετά την αποφοίτηση, η πλειοψηφία

των αποφοίτων των ετών 2011-2013 σε περισσότερο από 2 χρόνια (58,3%), ενώ το

25% μέσα στους 6 πρώτους μήνες. Για τους απόφοιτους των ετών 2014-2016, η

αναζήτηση της εργασίας κράτησε 1 έως 2 χρόνια (50%), ενώ μόνο 2 στους 10

απόφοιτους ΠΤΔΕ βρήκαν απασχόληση μέσα στο πρώτο εξάμηνο.

Εντύπωση προκάλεσαν οι εκτιμήσεις των αποφοίτων ΠΤΔΕ για τον κίνδυνο

απώλειας εργασίας που μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου από το 50% (2008-

2010) στο 21,4% (2014-2016). Αντίστροφη πορεία ακολούθησαν οι εκτιμήσεις για

τις προοπτικές εξέλιξης στη σημερινή απασχόληση από το 26,9% στο 57,1%

αντίστοιχα. Συνεπάγονται περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και

λιγότερες πιθανότητες απώλειας εργασίας για τους νεότερους απόφοιτους (2014-

2016). Αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί με τη στασιμότητα που νιώθουν οι απόφοιτοι

που εργάζονται στα δημόσια σχολεία ως αναπληρωτές και απολύονται με το τέλος

της σχολικής χρονιάς, χάνοντας έτσι την ευκαιρία της επαγγελματικής ανέλιξης.
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Επιθυμητή απασχόληση

Η επιθυμητή απασχόληση για τους αποφοίτους ΠΤΔΕ και των τριών ομάδων

συνδέθηκε με το δημόσιο τομέα, κυρίως λόγω της ασφάλειας που προσφέρει, ενώ

ακολούθησε η αυτονομία. Η δημιουργία προσωπικής επιχείρησης επικράτησε ως

ιδανική εργασία, κυρίως για τους απόφοιτους ΠΤΔΕ των ετών 2011-2013, που σε

ποσοστό 45,5% έχουν ήδη σκεφτεί να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Ασθενέστερη επιλογή αποτέλεσε ο ιδιωτικός τομέας, λόγω προοπτικών εξέλιξης και

ποιοτικών συνθηκών εργασίας (Γράφημα 109).

Γράφημα 109: Επιθυμητή απασχόληση αποφοίτων ΠΤΔΕ ανά ομάδα αποφοίτων
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