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Αποτελέσματα ερωτηματολογίων όσον 

αφορά την επιλογή του επαγγέλματος 

των μαθητών του Πρότυπου 

Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών.  



Δημογραφικά Στοιχεία  

    59 μαθητές-τριες  

συμπλήρωσαν  τα ερωτηματολόγια  

27 ήταν κορίτσια  

32 ήταν αγόρια .  

    

   Οι ηλικίες : 16-17 χρονών. 



Έχετε επισκεφτεί ποτέ κέντρο 

επαγγελματικού προσανατολισμού 

(ΚΕΣΥΠ) ; 

Το 37% των κοριτσιών απάντησαν 

αρνητικά ενώ το υπόλοιπο 63% είπε πως 

έχει επισκεφτεί και μάλιστα το 14,8% 

θεώρησε πως τις βοήθησε πολύ, το  11.1 

% πως τις επηρέασε μέτρια, το 7.4% 

καθόλου και 3.7% πως η επίσκεψη τους 

αυτή τις βοήθησε λίγο.  



 

Έχετε επισκεφτεί ποτέ κέντρο 

επαγγελματικού προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) 

; 

 

 

  

Όσον αφορά τα αγόρια η πλειοψηφία 

(87.5%) απάντησε αρνητικά και το 

υπόλοιπο 13.5% θετικά, αναφέροντας 

μάλιστα πως τους βοήθησε μέτρια(6.25%), 

λίγο (3.12%) και καθόλου (3.12%).  



Έχετε επισκεφτεί ποτέ κέντρο 

επαγγελματικού προσανατολισμού 

(ΚΕΣΥΠ) ; 

24%

76%

ναι

όχι



Σε ποια κατεύθυνση βρίσκεστε; 

Στο σχολείο μας το 84.4% των αγοριών  

ακολούθησε την θετική κατεύθυνση και το 

υπόλοιπο 16.6% την θεωρητική. 

 Όσο για τα κορίτσια το 70.3% από αυτά 

ακλούθησαν  θετικές σπουδές και το 

29.7% από αυτά θεωρητικές.  



Σε ποια κατεύθυνση βρίσκεστε; 

22%

78%

θεωρητική

θετική



Ποιοι παράγοντες επηρέασαν την 

επιλογή σας; 

Για τα αγόρια κύριος παράγοντας ήταν 

 το επάγγελμα, 

 ακολουθεί η προτίμηση μαθήματος,  

οι καθηγητές, 

 η δυσκολία ανταπόκρισης σε κάποιο 

μάθημα  

και τέλος οι γονείς.  



Ποιοι παράγοντες επηρέασαν την 

επιλογή σας; 

 Για τα κορίτσια επίσης πρωταρχικός 

παράγοντας ήταν 

 το επάγγελμα, 

 η προτίμηση μαθήματος, 

 η δυσκολία ανταπόκρισης σε κάποιο 

μάθημα, 

 οι καθηγητές  

και τέλος οι γονείς.  



Έχετε αποφασίσει ποιες θα είναι οι 

σπουδές σας; 

Όσον αφορά τα αγόρια  

το 64,6% αυτών 

απάντησε θετικά  

και το 35,4% αρνητικά 

 

 

65%

35%

ναι

όχι



Έχετε αποφασίσει ποιες θα είναι οι 

σπουδές σας; 

Όσον αφορά τα 

κορίτσια  

το 59,2% απάντησε 

θετικά και  

το υπόλοιπο 41,8 % 

αρνητικά 

 
59%

41%
ναι

όχι



Πότε κατασταλάξατε στην 

κατεύθυνση που βρίσκεστε; 

 Όσον αφορά τα αγόρια 

 10 είχαν κατασταλάξει στο Λύκειο, 

 8 στο Γυμνάσιο  

και 3 στο Δημοτικό. 

 

 Όσον αφορά τα κορίτσια 

 11 απάντησαν το Λύκειο,  

3 Γυμνάσιο  

και 2 Δημοτικό. 



Με ποιο κριτήριο θα επιλέγατε το 

επάγγελμά σας 

   Για τα αγόρια: 

κυρίαρχος παράγοντας είναι τα 

ενδιαφέροντα, 

 ακολουθούν η κοινωνική προσφορά, 

 οι οικονομικές απολαβές  

και η γρήγορη και σίγουρη αποκατάσταση.  

     



Με ποιο κριτήριο θα επιλέγατε το 

επάγγελμά σας 
  Για τα κορίτσια: 

 εξίσου σημαντικά είναι τα ενδιαφέροντα,  

ακολουθεί η κοινωνική προσφορά,  

οι οικονομικές απολαβές  

και τέλος η σίγουρη και γρήγορη 

αποκατάσταση.  



Θα επιτρέπατε ποτέ στους γονείς 

σας να επιλέξουν το επάγγελμά σας;  

Το 100% των  αγοριών  απάντησε 

αρνητικά, 

 όπως επίσης και το 92,6% των  κοριτσιών 

 ενώ μόνο 7.4% από αυτά πιστεύουν πώς 

οι γονείς τους ξέρουν το καλύτερο για 

αυτές και θεωρούν αρκετά σημαντική την 

γνώμη τους οπότε και απάντησαν θετικά.  



Αγόρια                    Κορίτσια 

0%

100%

ναι

όχι

7%

93%

ναι

όχι



Σε ποιο είδος ανθρώπινου τύπου 

θεωρείτε πως ανήκετε;  
  Οι απαντήσεις που δόθηκαν έχουν ως εξής:  

13 αγόρια πιστεύουν πως είναι πρακτικοί, 

 13 επιχειρηματικοί, 

 9 ερευνητικοί, 

 8 κοινωνικοί 

 και 3 καλλιτεχνικοί.  

   16 κορίτσια πιστεύουν πώς είναι κοινωνικές,  

13 καλλιτεχνικές,  

10 ερευνητικές,  

7 πρακτικές  

ενώ 5 θεωρούν πώς ανήκουν στον επιχειρηματικό 
ανθρώπινο τύπο. 



Γνωρίζετε ότι υπάρχουν πάνω από 2000 

επαγγελματικές δραστηριότητες με τις οποίες 

μπορείτε να ασχοληθείτε; 

Το 40% των αγοριών απάντησε θετικά, 

όπως επίσης και το 52% των κοριτσιών 

 

 



Θα θέλατε να πραγματοποιήσετε 

μεταπτυχιακές σπουδές; 

Το 87,5% των αγοριών απάντησε θετικά 

και μάλιστα το 56,25% επιθυμεί να 

πραγματοποιήσει τις μετέπειτα σπουδές 

του εκτός Ελλάδος 

Το 100% των κοριτσιών επιθυμεί να 

προβεί σε μεταπτυχιακές σπουδές με το 

63% να αναφέρει πως θα προτιμούσε το 

εξωτερικό. 



Θα θέλατε να 

πραγματοποιήσετε 

μεταπτυχιακές σπουδές; 



Παρατηρήσεις  

Παρατηρούμε λοιπόν πως : 

 

η πλειονότητα των μαθητών δεν έχει 

βρεθεί σε κέντρο επαγγελματικού 

προσανατολισμού και πως ακόμα και 

αυτοί που το επισκέφτηκαν δεν έλαβαν την 

βοήθεια που περίμεναν.  



Παρατηρήσεις  

η επιλογή επαγγέλματος από τον νέο άνθρωπο είναι 
συνισταμένη πολλών παραγόντων. Η κλίση του νέου 
είναι βασικός παράγοντας αλλά αυτή αποτελεί μόνο μια 
γενική κατεύθυνση (ενώ το επάγγελμα είναι μια 
συγκεκριμένη ενασχόληση). Εξίσου σημαντική είναι η 
επίδραση της στάσης και της εμπειρίας των γονιών, μαζί 
με τα όποια όνειρα ή προσδοκίες έχουν από το παιδί 
τους, καθώς και της παρέας του νέου και των τάσεων 
της ίδιας της κοινωνίας. Η επιλογή του επαγγέλματος με 
βάση τα προσωπικά ενδιαφέροντα αποτελεί την εύκολη 
και απλούστερη φάση της συνολικής διαδικασίας. Τα 
δύσκολα είναι οι άλλες παράμετροι που θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη. [1]  



Παρατηρήσεις  

 οι μαθητές αποφασίζουν με γνώμονα τις 

δικές τους επιθυμίες και όχι τις 

προτιμήσεις των γονέων τους ή των 

καθηγητών τους. 



Παρατηρήσεις  

η επιλογή Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών αποτελεί μια σημαντική 

απόφαση, καθώς η απόκτηση ενός 

μεταπτυχιακού τίτλου δίνει την ευκαιρία 

στον υποψήφιο να εμβαθύνει τις γνώσεις 

του, να διευρύνει τις επαγγελματικές 

προοπτικές του και ταυτόχρονα συντελεί 

στην προσωπική του ανάπτυξη. [2] 
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