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1. Στόχος 
 
Στo πλαίσιο του Προγράµµατος «Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων 
Σπουδών»,µε επιστηµονικώς υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Φ. Μπατσαλιά, 
θεωρήθηκε ως ένα αναγκαίο κριτήριο για την όποια αναµόρφωση του 
υφιστάµενου Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) η άποψη των 
εργοδοτών για τις ικανότητες και τις δεξιότητες, τις οποίες οφείλουν κατά την 
άποψή τους να διαθέτουν οι πτυχιούχοι του Τµήµατός µας. 
Βασική προϋπόθεση ενός ΠΠΣ είναι η κοινά αποδεκτή θέση, ότι θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται τόσο σε επιστηµονικά κριτήρια, όσο όµως και να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς όταν οι πτυχιούχοι εισέλθουν στο 
επάγγελµα, οφείλουν να έχουν τα απαραίτητα για την επαγγελµατική επιτυχία 
εφόδια.  
Επειδή, οι ευρισκόµενοι στον χώρο των εν δυνάµει εργοδοτών των πτυχιούχων 
του Τµήµατός µας διαπιστώνουν στην πράξη, κατά πόσον το περιεχόµενο των 
σπουδών τους αφενός συµβάλλει στην εύρεση δουλειάς και αφετέρου παρέχει 
εκείνα τα εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του 
εργασιακού περιβάλλοντος, θεωρήσαµε σκόπιµο να διερευνήσουµε τις σχετικές 
τους απόψεις. 

 
 

2. Μεθοδολογία 
 
Επιλέξαµε για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου την διεξαγωγή εµπειρικής 
έρευνας µέσω ερωτηµατολογίου. 
Για να αποφευχθεί τυχόν επίδραση από τον συνεντευκτή, επιλέξαµε την κατ΄ 
οίκον ταχυδροµική αποστολή, εσωκλείοντας τόσο προπληρωµένο απαντητικό 
φάκελο, όσο και συνοδευτική επιστολή, µε την οποία ενηµερώναµε για τους 
στόχους µας. Η ανωνυµία των απαντήσεων εξασφαλίστηκε, καθώς δεν υπήρχε 
ούτε στο ερωτηµατολόγιο, ούτε και στον απαντητικό φάκελο κάποια ένδειξη που 
να αποκαλύπτει την ταυτότητα του ερωτώµενου. 
Με δεδοµένου ότι οι απόφοιτοί µας απασχολούνται ως διδάσκοντες τη γερµανική 
γλώσσα, ως µεταφραστές ή επιµελητές κειµένων ή ως γλωσσοµαθείς συνεργάτες, 
απευθυνθήκαµε σε ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων, σε 
εκδότες και σε εταιρείες γερµανικών συµφερόντων και γενικού τουρισµού. 
Συγκεκριµένα, ένα µήνα µετά την µαζική αποστολή 42 ερωτηµατολογίων µε το 
συνοδευτικό γράµµα και τον απαντητικό φάκελο λάβαµε 28 απαντητικούς 
φακέλους µε συµπληρωµένα τα ερωτηµατολόγια, στατιστικά ικανός αριθµός για 
τη διεξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων. Επιστολές που έφτασαν αργότερα, δεν 
ελήφθησαν υπόψη κατά την στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων. 
 
Μας απάντησαν 28 φορείς, εκ των οποίων 
-   3 ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, 
- 12 φροντιστήρια, 
-   3 εκδοτικοί οίκοι και 
-   2 γραφεία γενικού τουρισµού. 
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Από το σύνολο των 28 εργοδοτών, 60,7% απασχολεί και 67,9% απασχολούσε και 
στο παρελθόν πτυχιούχους του Τµήµατός µας.  

 
Τα ερωτηµατολόγια προς τους εν δυνάµει εργοδότες των αποφοίτων µας 
περιελάµβαναν  

• 2 ερωτήσεις κλειστού τύπου (εάν απασχολούν ή εάν απασχόλησαν στο 
παρελθόν πτυχιούχους του Τµήµατός µας) 

• ερωτήµατα, όπου σε κλίµακα από 1 – 10, µε  1 το «καθόλου» και «πάρα 
πολύ» το 10, οι εργοδότες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις ακόλουθες 
δεξιότητες και ικανότητες ως κριτήρια επιλογής: 

 εµβάθυνση σε συγκεκριµένο επιστηµονικό τοµέα 
 γερµανοµάθεια 
 βαθµός πτυχίου 
 µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
 προϋπηρεσία 
 προσωπικότητα 
 γνώση άλλων ξένων γλωσσών 
 γνώση προγραµµάτων υπολογιστή 
 συστατικές επιστολές - συστάσεις 
 άλλο,  

καθώς και 
• µια ανοιχτού τύπου ερώτηση, όπου οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να 

εκφράσουν όλα όσα κατά την άποψή τους δεν περιλάµβανε το ανωτέρω 
ερωτηµατολόγιο. 

 
3. Ευρήµατα 
Η στατιστική ανάλυση των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων έδειξε τα 
ακόλουθα: 

1. 60,7% των ερωτηθέντων απασχολούν πτυχιούχους, ενώ 67,9% είχε στο 
παρελθόν απασχολήσει πτυχιούχους του Τµήµατός µας. 

2. Η εµβάθυνση στους ακόλουθους επιστηµονικούς τοµείς, θεωρήθηκε 
«πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντική: 
-   7,2% Λογοτεχνία, 
- 39,2% Γλωσσολογία 
- 75,0% ∆ιδακτική 

       - 57,1% Μετάφραση 
       - 14,3% Πολιτισµός 

3. Η πρακτική δε άσκηση στη ∆ιδακτική ήταν ένα «πολύ» ή «πάρα πολύ» 
σηµαντικό κριτήριο για το 82,2%, όπως ακριβώς και η γερµανοµάθεια 
(επίσης 82,2%). 

4. Ο βαθµός πτυχίου είχε για το 28,5% των εργοδοτών «πολύ» ή «πάρα 
πολύ» µεγάλη σηµασία, ενώ οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών για το 42,9%. 

5. Η τυχόν προϋπηρεσία λαµβάνεται «πολύ» ή «πάρα πολύ» υπόψη από το 
50,0% των εργοδοτών. 

6. Η τυχόν γνώση άλλων ξένων γλωσσών κρίνεται από το 50,2% των 
εργοδοτών ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντική, όπως και η γνώση 
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προγραµµάτων υπολογιστή είναι «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντική για το 
42,9%. 

7. Οι συστατικές επιστολές είναι «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικές για το 
28,6%, οι συστάσεις για το 42,8%, ενώ στη προσωπικότητα το 92,9% 
δίνει «πολύ» ή «πάρα πολύ» µεγάλη σηµασία.  

8. Από τους 28 εργοδότες που απάντησαν, επιπρόσθετα κριτήρια επιλογής 
(από 3,9%) ήταν βαρύνουσας για αυτούς σηµασίας τα ακόλουθα: αγάπη 
για το επάγγελµα, ευσυνειδησία και επιµονή και η γνώση των κανονισµών 
των εξετάσεων του Ινστιτούτου Goethe.   

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 
 

o Η ένταξη στην αγορά εργασίας εξαρτάται σηµαντικά από την 
προσωπικότητα του υποψήφιου. 

o Ιδιαίτερα σηµαντικά στοιχεία για την εξεύρεση εργασίας θεωρούν οι 
εργοδότες  την προϋπηρεσία όπως και την πρακτική άσκηση. 

o Επίσης, συµβάλλουν σηµαντικά στην επιτυχή αναζήτηση δουλειάς οι 
µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η γνώση άλλων ξένων γλωσσών και η 
εξοικείωση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.   

 
 
4. Συµπεράσµατα – Προτάσεις 
 

1. Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των εν δυνάµει εργοδοτών των 
αποφοίτων µας δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκµάθησης της 
γερµανικής, οι όποιες προτάσεις αναµόρφωσης του Προγράµµατος 
Προπτυχιακών Σπουδών ίσως πρέπει να λάβουν υπόψη την προσφορά 
σχετικών µαθηµάτων. 

2. Συγκεκριµένα, να εξεταστεί: 
α)  αν προσφέρεται ικανός αριθµός σχετικών µαθηµάτων και 

3. β) αν προσφέρεται η δυνατότητα επαρκούς πρακτικής άσκησης 
 

Ως τελικό συµπέρασµα µπορεί να τεκµηριωθεί η άποψη ότι: εάν κατά την 
αναµόρφωση του υφιστάµενου Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών 
θελήσουµε ως Τµήµα να συνδέσουµε την επιστηµονική γνώση µε την 
επαγγελµατική κατάρτιση, τότε ας εξετάσουµε και την σύνδεση της αγοράς µε 
τον επιστηµονικό χαρακτήρα που οφείλουν να έχουν µαθήµατα πανεπιστηµιακού 
επιπέδου. 
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5. Παράρτηµα 

Ερωτηµατολόγιο 

 

∆ιερεύνηση αναγκών της αγοράς εργασίας 

 
 

1. Ο χώρος επαγγελµατικής δραστηριότητάς σας αφορά: 
 

 Εκπαιδευτήρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
 Φροντιστήρια εκµάθησης ξένων γλωσσών 
 Εκδόσεις 
 Εµπόριο / Εισαγωγές κλπ. 
 Άλλο…………………………………………………………… 

 
2. Απασχολείτε αυτή τη χρονική περίοδο πτυχιούχους του Τµήµατός µας; 
 

 Ναι 
 Όχ 
  
  
  

 
3. Έχετε απασχολήσει στο παρελθόν πτυχιούχους του Τµήµατός µας; 
 

 Ναι 
 Όχι 

 
4. Καθώς το υπάρχον Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατός µας προσφέρει 

τη δυνατότητα εµβάθυνσης σε συγκεκριµένους επιστηµονικούς τοµείς, 
αξιολογείστε, κατά πόσον συµβάλλει αυτό στην εξεύρεση εργασίας.  
Χρησιµοποιείστε την κλίµακα 1-7, όπου το 1 αντιστοιχεί στο «καθόλου», το 
2 στο «ελάχιστα», το 3 στο «λίγο», το 4 στο «µέτρια», το 5 «αρκετά», το 6 
«πολύ» και το 7 στο «πάρα πολύ». 
 

 Εµβάθυνση στον  τοµέα Λογοτεχνία…………………… 
 Εµβάθυνση στον  τοµέα Γλωσσολογία…………………. 
 Εµβάθυνση στον  τοµέα Μεθοδική-∆ιδακτική…………. 
 Εµβάθυνση στον  τοµέα Μετάφραση…………………… 
 Εµβάθυνση στον  τοµέα Πολιτισµός…………………… 

 
5. Κριτήρια επιλογής εργαζοµένων στην επιχειρήσή σας. 
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Αξιολογείστε τα ακόλουθα κριτήρια χρησιµοποιώντας την κλίµακα 1-7, όπου 
το 1 αντιστοιχεί στο «καθόλου», το 2 στο «ελάχιστα», το 3 στο «λίγο», το 4 
στο «µέτρια», το 5 «αρκετά», το 6 «πολύ» και το 7 στο «πάρα πολύ». 
 

 Γερµανοµάθεια…………………………………………... 
 Βαθµός πτυχίου………………………………………….. 
 Βεβαίωση εµβάθυνσης σε έναν επιστηµονικό τοµέα……. 
 Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών………………………….. 
 Προϋπηρεσία…………………………………………..... 
 Προσωπικότητα……………………………………......... 
 Γνώση άλλων ξένων γλωσσών………………………….. 
 Γνώση προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή……… 
 Συστατικές επιστολές καθηγητών του Τµήµατος………. 
 Συστάσεις από το δικό σας περιβάλλον………………… 
 άλλο, προσδιορίστε……………………………………... 

 
6. Η είσοδος των αποφοίτων µας στην αγορά εργασίας θα διευκολυνθεί εάν 

το υπό αναµόρφωση πρόγραµµα σπουδών επικεντρωθεί στους 
ακόλουθους τοµείς: 
Αξιολογείστε τους ακόλουθους τοµείς χρησιµοποιώντας την κλίµακα 1-7, 
όπου το 1 αντιστοιχεί στο «καθόλου», το 2 στο «ελάχιστα», το 3 στο «λίγο», 
το 4 στο «µέτρια», το 5 «αρκετά», το 6 «πολύ» και το 7 στο «πάρα πολύ». 
 

 Επίπεδο γερµανοµάθειας………………………………… 
 Θεωρητική κατάρτιση σε επί µέρους τοµείς  

 Λογοτεχνία………………………………………. 
   Γλωσσολογία…………………………………….. 
   Μεθοδική-∆ιδακτική…………………………….. 
   Μετάφραση……………………………………… 
   Πολιτισµός………………………………………. 

 Πρακτική Άσκηση σε επί µέρους τοµείς 
Μεθοδική-∆ιδακτική……………………………. 

  Μετάφραση…………………………………..…. 
 άλλο, προσδιορίστε………………………………………. 

 
7. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να αναφέρετε τυχόν προτάσεις σας, ώστε το 

υπό αναµόρφωση Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατός µας να 
διευκολύνει περισσότερο την είσοδο των πτυχιούχων στην αγορά 
εργασίας. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 


