Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2020

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιγραµµική εργασία και µάθηση στην εποχή του κορονοϊού
Στοιχεία του Cedefop αποκαλύπτουν ευκαιρίες και απειλές για τους
εργαζοµένους
στην
επιγραµµική
οικονοµία
της
περιστασιακής
απασχόλησης (online gig economy)
Η πανδηµία του κορονοϊού (Covid-19) ανέδειξε σηµαντικές ευκαιρίες που
υπάρχουν στον τοµέα της ψηφιακής εργασίας και µάθησης. Ο οικιακός
εγκλεισµός και η κοινωνική αποστασιοποίηση ανάγκασαν µεγάλο µέρος του
ευρωπαϊκού εργατικού δυναµικού να εργάζεται εξ αποστάσεως, ενώ
περισσότερες επιχειρήσεις άρχισαν να αντιλαµβάνονται τις δυνατότητες που
παρέχει το ψηφιακό εργατικό δυναµικό. Καθώς η έξοδος από την κρίση οδηγεί σε
µια νέα κανονικότητα, οι επιδράσεις αυτές ενδέχεται να ωθήσουν τις επιχειρήσεις
στην επαναξιολόγηση των παραδοσιακών µεθόδων εργασίας γραφείου που
εφαρµόζουν.
Ως περιστασιακώς απασχολούµενοι στην επιγραµµική οικονοµία των
πλατφορµών εργασίας ή εργαζόµενοι βάσει του µοντέλου του πληθοπορισµού
ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που χρησιµοποιούν ενδιάµεσους ιστοτόπους ή
εφαρµογές για να αναλάβουν την εκτέλεση περιστασιακών απασχολήσεων ή
έργων. Η εν λόγω κατηγορία εργαζοµένων απολαύει στην παρούσα συγκυρία
ένα «πλεονέκτηµα έδρας», καθώς η ψηφιακή εργασία και αλληλεπίδραση υπήρξε
ανέκαθεν ο κυρίαρχος τρόπος λειτουργίας τους. Από πολλές απόψεις, η
οικονοµία της επιγραµµικής περιστασιακής απασχόλησης σε πλατφόρµες
εργασίας αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα των αλλαγών που
απορρέουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις που λαµβάνουν χώρα στις ευρωπαϊκές
αγορές εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της τηλεργασίας και της εικονικής
οµαδικής εργασίας. Οι τάσεις αυτές στο πλαίσιο της επιγραµµικής οικονοµίας της
περιστασιακής απασχόλησης είναι ενδεικτικές του τρόπου µε τον οποίο ένα
σηµαντικό ποσοστό του σηµερινού εργατικού δυναµικού ενδέχεται να αποκτά
γνώσεις και να εργάζεται αύριο.
Η νέα µελέτη CrowdLearn του Cedefop εξετάζει τις µαθησιακές πρακτικές, τα
κίνητρά τους και τις µεθόδους ανάπτυξης και αντιστοίχισής των δεξιοτήτων των
εργαζοµένων σε επιγραµµικές πλατφόρµες εργασίας. ∆ιαβάστε περισσότερα στο
τελευταίο µας ενηµερωτικό σηµείωµα.
∆ιαβάστε τα δελτία Τύπου του Cedefop εδώ.
∆ηµιουργήστε λογαριασµό χρήστη στον δικτυακό µας τόπο και γίνετε συνδροµητές και
στις άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενηµερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενηµερωτικά
σηµειώµατα κ.λπ.).
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Σχετικά µε το Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι
το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση, τις δεξιότητες και τα προσόντα.
Συνδεθείτε µαζί µας
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