Αξιότιμε κύριε / κυρία,
Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε, ως εκπρόσωπο του επιχειρηματικού κόσμου ή
εργοδότη, να συμμετάσχετε σε μια έρευνα που διεξάγει το Cedefop στις κυπριακές
επιχειρήσεις.
Το Cedefop, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, υλοποιεί την επισκόπηση της μαθητείας στην Κύπρο. Ο βασικός στόχος της
επισκόπησης είναι ο εντοπισμός συγκεκριμένων δυνατών σημείων και προκλήσεων για τη
μαθητεία στην Κύπρο και η ανάπτυξη, μαζί με εκπροσώπους εθνικών φορέων, ενός
φάσματος προτάσεων πολιτικής για τη βελτίωση της ποιότητας της μαθητείας και την
εξασφάλιση εργαζόμενων με τις κατάλληλες δεξιότητες.
Η ομάδα μας έχει ήδη συζητήσει με φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες, κοινωνικούς
εταίρους, εργοδότες και μαθητευόμενους την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές
για τη μαθητεία στην Κύπρο. Ο ρόλος των επιχειρήσεων στη μαθητεία και η ανάγκη τους
για υποστήριξη έχει ανακύψει ως ένα κλειδί για την επιτυχία.
Με αυτή την έρευνα, θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς τι πιστεύετε από την εμπειρία
σας με την πρακτική εξάσκηση μαθητών, τι εμπόδια σας αποθαρρύνουν από το να πάρετε
μαθητευόμενους και πώς μπορείτε να συμμετάσχετε.
Σας προσκαλούμε να αφιερώσετε 10 λεπτά για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.
Παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο και ακολουθήστε τις οδηγίες:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW4UlwM4kAvqvETZIjb2WHk14lB1xHsaZ1ZXIXaEPANpJog/viewform.

Οι ερωτήσεις στην έρευνα αναφέρονται κυρίως στη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία και στην
κατάρτιση νέων ανθρώπων στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις για επιχειρήσεις που
προσφέρουν τέτοιου είδους κατάρτιση και για επιχειρήσεις που δεν προσφέρουν. Σας
ζητούμε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που αφορούν στη δική σας επιχείρηση – όλες οι
απόψεις είναι σημαντικές για εμάς.
Η ομάδα του Cedefop στη συνέχεια θα αναλύσει τα αποτελέσματα και θα ενημερώσει το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Εργασίας και τους κοινωνικούς
εταίρους. Για το λόγο αυτό, η άποψή σας είναι σημαντική για να κάνει τη φωνή των
επιχειρήσεων να ακουστεί.
Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο ως τις 22 Ιουνίου 2018.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη θεματική επισκόπηση της μαθητείας ή χρειάζεστε
περισσότερη πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κυρία Irina Jemeljanova
(irina.jemeljanova@cedefop.europa.eu)
ή
τον
κύριο
Βλάση
Κοροβήλο
(vlasis.korovilos@cedefop.europa.eu). Αν αντιμετωπίσετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα,
παρακαλώ επικοινωνήστε με την κυρία Ειρήνη Σμεραϊδου (smeraidou@enoros.com.cy,
+35722 375472).
Εμπιστευτικότητα: Εγγυόμαστε ότι θα επεξεργαστούμε όλες τις πληροφορίες διακριτικά
και με πλήρη συμμόρφωση προς προδιαγραφές ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων.
Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε συγκεντρωτική μορφή, με τρόπο τέτοιο
που δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων απαντήσεών σας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία!
Η ομάδα του Cedefop για τις θεματικές επισκοπήσεις της μαθητείας
http://www.cedefop.europa.eu/en

