
Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες μαθητών 
Β τάξης Λυκείων Δήμου Παπάγου Χολαργού



Στην εργασία που πραγματοποιήσαμε ενδιαφερθήκαμε για :

• Τις φιλοδοξίες των νέων

• Την κατανομή του χρόνου των νέων

• Την επίδραση της οικογένειας και του σχολείου στους νέους

• Τα δημογραφικά στοιχεία του δήμου μας

• Τον τόπο διαμονής των νέων

• Τα στοιχεία των γονέων



Τι σκοπεύεις να κάνεις μόλις τελειώσεις το Λύκειο ;

ΑΕΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ



Ποιο αντικείμενο θέλεις να σπουδάσεις ;

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ



Στο μέλλον θα ήθελες να εργαστείς στον …

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ



Που περνάς τον περισσότερο χρόνο σου μετά το σχολείο ; 

ΣΠΙΤΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ



Για ποιο λόγο κάνεις φροντιστήριο ;

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΩ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Υ.Γ. Τα παιδιά κάνουν κατά μέσο όρο 11 ώρες φροντιστήριο κάθε εβδομάδα …



Οι γονείς σου πως αντιμετωπίζουν την πρόοδο σου στο σχολείο ;

ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΕΧΩ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΑΡΙΣΤΕΥΩ



Κυρίως για ποιο θέμα έρχεσαι σε σύγκρουση με τους γονείς σου ;

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΆΛΛΟ ΘΕΜΑ



Οι γονείς σου διαβάζουν βιβλία στο σπίτι ;

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΛΎ ΣΥΧΝΑ

ΣΠΑΝΙΑ ΠΟΤΕ



Σε ποιο χώρο του σπιτιού διαβάζεις ;

ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ 



Ο πατέρας σου σε βοηθάει στο διάβασμα ;

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΠΑΝΙΑ ΠΟΤΕ



Η μητέρα σου σε βοηθάει στο διάβασμα ;

ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ

ΣΠΑΝΙΑ ΠΟΤΕ



Ο πατέρας σου …

ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΕΊΝΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ 



Η μητέρα σου …

ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΡΓΗ



Θα σπούδαζες αν δεν στο επέβαλαν οι γονείς σου ;

ΝΑΙ



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, τον μόνιμο πληθυσμό του Δήμου 

αποτελούν 45,53% άνδρες και 54,47% γυναίκες, με τις γυναίκες να υπερτερούν 

σημαντικά έναντι των ανδρών συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσοστά που 
εμφανίζονται σε άλλες γεωγραφικές ενότητες.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η περίοδος της εφηβείας περιλαμβάνει τις πρώτες αποφάσεις (εκπαιδευτικές 
επιλογές, επιλογές σπουδών) που καλείται να πάρει ο έφηβος στην πορεία 
της επαγγελματικής του ανάπτυξης. Σε αυτήν την πορεία οι γονείς παίζουν 
πολύ σημαντικό ρόλο. 

• Αν τα παιδιά βιώσουν την απόρριψη, την παραμέληση και την εχθρότητα από 
τους γονείς τους, είναι πολύ πιθανόν να εκδηλώσουν μεγάλο αριθμό 
προβλημάτων σε διάφορους λειτουργικούς τομείς της προσωπικότητάς τους. 

• Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων θεωρείται πολύ σημαντικό και φαίνεται ότι 
επηρεάζει, σε μεγάλο βαθμό, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά σχέδια των 
παιδιών περισσότερο από ό, τι η οικονομική τους κατάσταση.



• Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας είναι πολύ σημαντικός και πολλές 
φορές καθοριστικός παράγοντας για το αν το παιδί θα συνεχίσει την 
εκπαίδευσή του μετά το λύκειο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το παιδί δεν 
εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση . Συνήθως οι Έλληνες γονείς με χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξία της εκπαίδευσης, με 
τη διαφορά ότι την αντιλαμβάνονται ως μέσο κοινωνικής και οικονομικής 
ανόδου και όχι ως αξία αυτή καθαυτή. Οι σχέσεις των νέων και της 
οικογένειάς τους με την τοπική κοινότητα και τους γείτονες αποτελούν βασική 
πηγή απ’ όπου αντλούν ιδέες για τις επαγγελματικές τους προτιμήσεις κατά 
τις τελευταίες τάξεις του σχολείου.

• Τα δύο φύλα διαφέρουν ως προς τα ενδιαφέροντα, τις εργασιακές αξίες, τις 
φιλοδοξίες, τα σχέδια για γάμο και δημιουργία οικογένειας και τη σημασία 
που αποδίδουν στους οικογενειακούς και επαγγελματικούς ρόλους.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

http://www.vipapharm.com/greek/free-online-journals/education/education-articles/moisiadou-aikaterini-
prosanatolismos-efiveia/moisiadou-epaggelmatikos-prosanatolismos.htm

http://epapanis.blogspot.gr/2007/09/blog-post_5798.html

http://1epas-kalam.thess.sch.gr/files/PROSDOKIES_TON_GONEON.pdf 
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