
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Αυτό το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας της 

Α' Λυκείου του Ζαννείου Πειραματικού ΓΕΛ Πειραιά  με θέμα “Σχεδιάζω το 

μέλλον μου επιλέγοντας κατάλληλες σπουδές και επάγγελμα στο σύγρονο 

κόσμο”, για να διερευνήσει τις στάσεις και τα στερεότυπα που επηρεάζουν  την 

επιλογή επαγγέλματος από τους εφήβους στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Οι 

απόψεις σας είναι πολύ σημαντικές και θα συμβάλλουν καθοριστικά στην έρευνα 

που πραγματοποιούν οι μαθητές. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα 

χρησιμοποιηθεί αυστηρά για τις ερευνητικές ανάγκες της εργασίας μας. Θα 

εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως τις ειλικρινείς, ολοκληρωμένες και ακριβείς απαντήσεις σας. 

Παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, βάζοντας Χ στο αντίστοιχο 

πεδίο. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. 
 

1.Φύλο 
  

α. Αγόρι    β. Κορίτσι 

 

 

2.Τάξη  

 

α.Α' Λυκείου  β. Β' Λυκείου     γ.Γ' Λυκείου 

 

3.Οικογενειακή Κατάσταση 

 

α.Πυρηνική Οικογένεια 

 
  

β.Πολύτεκνη Οικογένεια γ.Μονογονεική Οικογένεια 

 

4.Σήμερα ποιο επάγγελμα θα ήθελες να ακολουθήσεις; 

......................................................................................................................................... 
 

5.Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη λήψη αυτής της απόφασης; 

α. οικογένεια β.Σ.Ε.Π. γ.φίλοι δ.Μ.Μ.Ε. δ.άλλο 

 

6.Με ποια κριτήρια επιλέγεις το κατάλληλο επάγγελμα για εσένα; (απάντησε 

επιλέγοντας τα δύο πιο σημαντικά κριτήρια για εσένα π.χ. ενδιαφέροντα, 

επαγγελματική αποκατάσταση,κοινωνική καταξίωση κ.λ.π. ) 

......................................................................................................................................... 

7. Έχεις επηρεαστεί θετικά από το επάγγελμα του πατέρα σου ή της μητέρας σου για 

την επιλογή επαγγέλματος; 

α.Ναι β.Όχι 

 

8.Πιστεύεις ότι υπάρχουν “ανδρικά” και “γυναικεία” επαγγέλματα; 



α.Ναι β.Όχι 

 

9.Έχει λειτουργήσει ως παράδειγμα προς αποφυγήν το επάγγελμα του πατέρα σου ή 

της μητέρας σου; 

α.Ναι β.Όχι 

 

10.Υπάρχει για εσένα κάποιο ισχυρό επαγγελματικό πρότυπο το οποίο θα ήθελες να 

μιμηθείς; 

α.Ναι β.Όχι 

 

11.Ποιες ανάγκες θεωρείς ότι πρέπει οπωσδήποτε να σου καλύπτει το επάγγελμά 

σου; 

α.άνετη διαβίωση β.ασφάλεια/μονιμ

ότητα 

γ.κοινωνική 

καταξίωση 

δ.κοινωνική 

προβολή 

ε.δημιουργία 

οικογένειας 

στ.δημιουργικότητ

α 

ζ.κοινωνική 

προσφορά 

η.υψηλά αξιώματα θ. ι.άλλο 

 

12.Η οικονομική κρίση στη χώρα σου επηρεάζει/διαφοροποιεί τις επαγγελματικές 

επιλογές σου; 

α.Ναι β.Όχι 

 

13.Θεωρείς ότι έχεις επαρκή βοήθεια/ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς για την 

κατάλληλη επιλογή επαγγέλματος; 

α.Ναι β.Όχι 

 

14.Οι προσδοκίες του κοινωνικού σου περίγυρου επηρεάζουν τις επαγγλεματικές 

επιλογές σου; 

α.πολύ β.αρκετά γ.λίγο δ.καθόλου 

 

15. Οι σχολικές επιδόσεις σου επηρεάζουν τις επαγγελματικές σου επιλογές; 

α.πολύ β.αρκετά γ.λίγο δ.καθόλου 

 

 


