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H. Ενημέρωση του μαθητή για σπουδές - επαγγέλματα  

     και πηγές επαγγελματικής πληροφόρησης 

Εξετάζοντας το κατά πόσο θεωρούν οι μαθητές τους εαυτούς τους ενημερωμένους για σπουδές και 

επαγγέλματα συμπεραίνουμε ότι: 

Οι μαθητές θεωρούν ότι είναι αρκετά ενημερωμένοι για σπουδές και επαγγέλματα: 

• 87,5% συμφωνούν με τη θέση «Γνωρίζω τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές μου καλά ώστε να μπορώ 

να αποφασίσω για το επάγγελμα που θα κάνω στο μέλλον» 

• 75,9% συμφωνούν με τη θέση «Γνωρίζω καλά ποιοι εκπαιδευτικοί δρόμοι ανοίγονται μπροστά μου 

μετά το Γυμνάσιο» 

• 70% συμφωνούν με τη θέση «Γνωρίζω αρκετά πράγματα για τα επαγγέλματα που υπάρχουν, ώστε να 

μπορώ να διαλέξω το επάγγελμα που θα κάνω» 

• 61,7% συμφωνούν με τη θέση «Είμαι καλά ενημερωμένος για τις επιλογές σπουδών μετά το Λύκειο» 

Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι τα αγόρια θεωρούν τους εαυτούς τους περισσότερο ενημερωμένους για 

σπουδές και επαγγέλματα σε σχέση με τα κορίτσια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Η1:  Σημείωσε κατά πόσο συμφωνείς με καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις 

  

Φύλο 

Σύνολο 

p* Αγόρι Κορίτσι 

Ν % Ν % Ν % 

 Γνωρίζω αρκετά 

πράγματα για τα 

επαγγέλματα που 

υπάρχουν ώστε να μπορώ 

να διαλέξω το επάγγελμα 

που θα κάνω 

Συμφωνώ ή  

Μάλλον συμφωνώ 

2477 73,1 1960 66,4 4437 70,0 

0,01 
Διαφωνώ ή 

Μάλλον διαφωνώ 

 

910 26,9 992 33,6 1903 30,0 

Σύνολο 3387 100 2953 100 6339 100 

Γνωρίζω καλά ποιοι 

εκπαιδευτικοί δρόμοι 

ανοίγονται μπροστά μου 

μετά το Γυμνάσιο 

Συμφωνώ ή  

Μάλλον συμφωνώ 

2615 77,5 2183 74,1 4798 75,9 

 
Διαφωνώ ή 

Μάλλον διαφωνώ 

 

759 22,5 761 25,9 1520 24,1 

Σύνολο 3374 100 2944 100 6318 100 



Διαχρονική έρευνα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

Αποτελέσματα Α΄ φάσης | Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου, Αθήνα 2008 | ΥΠΕΠΘ – Π.Ι. |  

Απόσπασμα σελίδας 90-91 

ΚΕΣΥΠ Φλώρινας | http://kesyp.flo.sch.gr/www 

Είμαι καλά ενημερωμένος 

για τις επιλογές σπουδών 

μετά το Λύκειο 

Συμφωνώ ή  

Μάλλον συμφωνώ 

2182 64,8 1717 58,2 3899 61,7 

0,01 
Διαφωνώ ή 

Μάλλον διαφωνώ 

 

1185 35,2 1233 41,8 2418 38,3 

Σύνολο 3367 100 2950 100 6317 100 

Γνωρίζω τα ενδιαφέροντα 

και τις ικανότητές μου 

καλά ώστε να μπορώ να 

αποφασίσω για το 

επάγγελμα που θα κάνω 

στο μέλλον 

Συμφωνώ ή  

Μάλλον συμφωνώ 

2952 87,8 2573 87,2 5524 87,5 

 
Διαφωνώ ή 

Μάλλον διαφωνώ 

 

411 12,2 379 12,8 790 12,5 

Σύνολο 3363 100 2952 100 6315 100 

*p: Στη στήλη αυτή αναγράφεται 0,01 ή 0,05 σε περίπτωση που o έλεγχος Χ
2  

αναδεικνύει συσχέτιση μεταξύ της κάθε μεταβλητής ως 

προς το Φύλο σε επίπεδο πιθανότητας 0,01 και 0,05 αντιστοίχως / Βλ. Πίνακα  Π_Η1 στο Παράρτημα για αναλυτική παρουσίαση των 

απαντήσεων 
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Γνωρίζω τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές µου καλά

ώστε να µπορώ να αποφασίσω για το επάγγελµα

που θα κάνω στο µέλλον

Είµαι καλά ενηµερωµένος για τις επιλογές σπουδών

µετά το Λύκειο

Γνωρίζω καλά ποιοι εκπαιδευτικοί δρόµοι ανοίγονται

µπροστά µου µετά το Γυµνάσιο

Γνωρίζω αρκετά πράγµατα για τα επαγγέλµατα που

υπάρχουν ώστε να µπορώ να διαλέξω το επάγγελµα

που θα κάνω

Συµφωνώ ή Μάλλον συµφωνώ ∆ιαφωνώ ή Μάλλον διαφωνώ
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Κύρια πηγή ενημέρωσης για τα επαγγέλματα είναι το οικογενειακό περιβάλλον (79,1%). Άλλες σημαντικές 

πηγές ενημέρωσης είναι πηγές που σχετίζονται με το σχολείο, όπως καθηγητές (43,1%) και το μάθημα ΣΕΠ 

(55,5%). Οι πηγές ενημέρωσης που σχετίζονται με το σχολείο χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό από 

τα κορίτσια. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Η2:  Από πού παίρνεις τις πληροφορίες σου για το επάγγελμα ή τα 

επαγγέλματα που σε ενδιαφέρουν; 

 

  

Φύλο Σύνολο 

  Αγόρι Κορίτσι 

Από το οικογενειακό μου 

περιβάλλον (γονείς, αδέλφια, 

συγγενείς) 

N 2.770 2389 5.158 

% 79,4 78,8 79,1 

Από συμμαθητές και φίλους 

N 974 949 1.922 

% 27,9 31,3 29,5 

Από καθηγητές του σχολείου μου 

N 1.319 1.490 2.809 

% 37,8 49,2 43,1 

Από το μάθημα του ΣΕΠ στο 

σχολείο 

N 1.775 1.845 3.619 

% 50,9 60,9 55,5 

Από την τηλεόραση, ραδιόφωνο, 

εφημερίδες 

N 856 872 1.728 

% 24,5 28,8 26,5 

Από το Ίντερνετ 

N 868 713 1.580 

% 24,9 23,5 24,2 

Από κάποια άλλη πηγή 

N 785 621 1.406 

% 22,5 20,5 21,6 

Σύνολο 

N 3.489 3.029 6.519 

% 100 100 100 

 


