
UniversitéEuropéenne LLP - OC384224 

40, GRACECHURCH STREET, London, EC3V 0BT 
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Σε απηό ην έγγξαθν, ζπλνςίδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ζηελ εξκελεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Τν εξσηεκαηνιόγην κεηαθξάζηεθε από ηα ξνπκαληθά ζηα αγγιηθά θαη δηνρεηεύζεθε ζε 28 

ζπκκεηέρνληεο. 

Η πξώηε πεξηνρή πνπ εξεπλήζεθε είλαη ε αληίιεςε εξγαζίαο. Σε απηό ην ηκήκα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ πνιύ πςειό επίπεδν δέζκεπζεο γηα ην 

επάγγεικα ηνπ απνζηνιέα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα νη πεξηζζόηεξνη (ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ 

δείγκαηνο) ηνπνζεηήζεθαλ ζε βαζκνινγία 4 ή 5 όζνλ αθνξά ην όηη ε εξγαζία ηνπο βνεζά 

ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ »,« αηζζάλνκαη όηη απηό πνπ θάλσ είλαη ζεκαληηθό »,« απηό 

πνπ θάλσ ζηελ εξγαζία κε θάλεη λα ληώζσ θαιά »,« αηζζάλνκαη ζαλ ε δσή εθείλσλ πνπ 

θαινύλ ηε γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο, εμαξηώληαη επίζεο από εκέλα «). Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

όηη ε θιίκαθα θπκάλζεθε από 1 έσο 5, θαη ηα 4 θαη 5 αληηπξνζσπεύνπλ πςειό επίπεδν. 

Έλα δεύηεξν ζεκαληηθό δήηεκα πνπ ηέζεθε γηα ην εξσηεκαηνιόγην είλαη ε ζεκαζία ηεο 

ελζπλαίζζεζεο (76,9% ζεκείσζε 5 ζην «Πηζηεύσ όηη νη θνξείο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

ιάβεη ηηο θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο είλαη πνιύ θαηαλόεζε ηνπο αλζξώπνπο») θαη ε ζεκαζία 

ηεο Κνηλσληθήο Σπλνρήο (76,9 % πέηπρε 5 ζην ζηνηρείν "Ννκίδσ όηη ε νκαδηθή εξγαζία θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη πνιύ ζεκαληηθή"). Τν ζέκα απηό ηίζεηαη επίζεο ζε 

έλα άιιν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηίηιν "Δπζθνιίεο / Απαηηήζεηο". Πνιινί 

ζπκκεηέρνληεο ππνδεηθλύνπλ όηη νη "κεγάιεο δπζθνιίεο ζην ρώξν εξγαζίαο" είλαη: 

επηθνηλσλία, αθξόαζε, δηαρείξηζε ζπλαδέιθνπ, νξγάλσζε, γξαθεηνθξαηία, ζπληνληζκόο 

κεηαμύ ζπλαδέιθσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ραξαθηήξηζαλ σο "ηηο κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο" ηηο 

αθόινπζεο πηπρέο: θίλεηξν πξνζσπηθνύ, βνήζεηα πξνο ηνπο αλζξώπνπο, επαξθή πξνζόληα 

αιιά θαη νξγαλσηηθέο θαη νκαδηθέο νκάδεο. 

Οη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο (73,1%) πηζηεύνπλ όηη ε θαιύηεξε κεηαηόπηζε σξαξίνπ είλαη 

6 ώξεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ έλα κέζν επίπεδν δπζθνιίαο ζηελ επηθνηλσλία κε ηελ πεξηνρή 

θαινύληνο (42,3%) θαη κεγάιε αλάγθε γηα θαηάξηηζε (92,3% ζθόπεπαλ 5) θαη αλάγθε 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο (84,6% πέηπρε 5). Πεξίπνπ 2 ζπκκεηέρνληεο ζε 3 (69,2%) 

πηζηεύνπλ όηη ην θαιύηεξν είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αλνηθηή εξώηεζε θαη λα 

πξνζαξκόζνπλ ηελ επηθνηλσλία ζηελ θαηάζηαζε, ελώ ην 30,8% πηζηεύεη όηη ε ρξήζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ είλαη ε θαιύηεξε κέζνδνο. 

Ο ζπκκεηέρσλ δήισζε όηη απηή ε εθπαίδεπζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα απηνύο, ζην ηξίην 

ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπδεηνύληαη νξηζκέλνη ηνκείο εθπαίδεπζεο. Σπλάθεηα κε 

πξνεγνύκελεο απαληήζεηο, νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ όηη θάζε πεξηνρή είλαη 

πνιύ ζεκαληηθή (πάληα πάλσ από ην 50% πέηπρε 5 ζε απηέο ηηο θιίκαθεο). Έηζη, 

απνθάζηζα ζε απηό ην εξκελεπηηθό έγγξαθν λα ηαμηλνκήζσ ηα ζέκαηα από ηελ πςειόηεξε 
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αληίιεςε ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο ρακειόηεξεο αληίιεςεο ηεο ζπνπδαηόηεηαο 

1. Μαζαίλνληαο λα δώζεηε πξνηεξαηόηεηα ζηηο θιήζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (89,3%) 

2. Ψπρνινγία έθηαθηεο αλάγθεο (82,1%) 

3. Επηθνηλσλία κε ηνλ θαινύληα (80,8%) 

4. Ψπρνηξαπκαηνινγία (73,1%) 

5. Πώο λα θάλεηε εξσηήζεηο (69,2%) 

6. Αλαγλώξηζε πιαζηώλ θιήζεσλ (67,9%) 

7. Πώο λα παξέρεηε κέηξα πξώησλ βνεζεηώλ (65,4%) 

8. Ψπρνινγία ηεο Αζθάιεηαο (61,5%) 

9. Πξνθίι ηνπ θαινύληνο (61,5%) 

Τν ζέκα ησλ ςεπδώλ θιήζεσλ είλαη πνιύ κεηαβιεηό κεηαμύ ησλ απνζηνινύλησλ, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα 


