
Αξιολόγηση ερωτηματολογίου εισόδου Γ  ́γυμνασίου 2022-2023 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του βαθμού ετοιμότητας των μαθητών μεταξύ των 

βαθμίδων, συγκεκριμένα από την Γ Γυμνασίου στο Λύκειο, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο 

μας στατιστική έρευνα τον μήνα  Δεκέμβριο.  

Στην έρευνα συμμετείχαν 86 μαθητές ,οι  38 είναι  αγόρια και οι  48 κορίτσια.  

 

 

Στην πλειοψηφία τους οι μαθητές και σε ποσοστό 97,7% εκφράζουν την επιθυμία να 

συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Λύκειο, ενώ σε ποσοστό 94,2% νιώθουν ωριμότητα στην 

προοπτική αυτής της μετάβασης.  

 



  

Οι μισοί μαθητές δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν μέτρια τη δομή του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος, κάτι που επαληθεύεται με την απάντηση του 48,8% ότι η 

υποχρεωτική εκπαίδευση σταματά με την αποφοίτησή τους από το γυμνάσιο ,  με το 

υπόλοιπο  37,2% να θεωρεί πως η υποχρεωτική εκπαίδευση τελειώνει  με  την αποφοίτηση 

από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το 12,8% να θεωρεί πως η υποχρεωτική εκπαίδευση 

τελειώνει  στο τέλος του λυκείου.  

 

 
 

Οι μαθητές προβληματίζονται για την κατεύθυνση των σπουδών τους μετά το γυμνάσιο  και 

δηλώνουν αναποφάσιστοι  σε ποσοστό 57%. 



 

 

Το ήμισυ των μαθητών νιώθει ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο για τους τύπους 

λυκείων που υπάρχουν,  δηλώνοντας  ότι η οικογένεια και το σχολείο είναι οι κύριες πηγές 

πληροφόρησης σχετικά με τους τύπους λυκείων που μπορούν να ακολουθήσουν μετά το 

γυμνάσιο. 

 



 

Σε ποσοστό 68,7% οι μαθητές δηλώνουν άγνοια ή περιορισμένη πληροφόρηση 

σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση, ενώ αποδίδουν αρχικά  την πληροφόρηση που 

έχουν στην οικογένειά τους  και δευτερευόντως στο σχολείο.  

  

 



Το 40,7 % των ερωτηθέντων δηλώνει πως δεν γνωρίζει  τις ειδικότητες σπουδών που 

μπορεί να επιλέξει ένας μαθητής στα ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας με το μεγαλύτερο ποσοστό να 

ενημερώνεται από το οικογενειακό περιβάλλον.  

 

 
 

Το μεγαλύτερο ποσοστό  των μαθητών δηλώνει ότι δεν τους έχει απασχολήσει η 

επαγγελματική κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν μελλοντικά.  



 
 

Σε ό,τι αφορά στην λειτουργία των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας στην 

Πτολεμαΐδα, μόνο το 44,2% των ερωτηθέντων μαθητών δηλώνει ότι  τη γνωρίζει , ενώ η 

συντριπτική πλειοψηφία ποσοστό 86 % αγνοούν τον τύπο των τμημάτων του ιδίου 

Πανεπιστημίου στην Πτολεμαΐδα. 

 

 



Το 70,6 %  των μαθητών δηλώνει ελλιπής γνώση του  τρόπου άντλησης πληροφοριών 

για τις εκπαιδευτικές επιλογές που πρόκειται να κάνει. Το 95% θεωρεί απαραίτητη την 

ενημέρωση από το σχολείο για τις επιλογές που θα κάνει  μετά το γυμνάσιο.  

 

 
 

Τέλος, μόνο το ⅓  των  μαθητών  θεωρεί πιθανό να ακολουθήσει το επάγγελμα των 

γονιών του, ενώ σε ποσοστό 82,6% δηλώνουν ότι το φύλο τους δεν θα καθορίσει την 

επαγγελματική τους επιλογή.  



 

 

Με γνώμονα τις παραπάνω απαντήσεις των μαθητών καθώς και το γεγονός ότι στην 

τρίτη τάξη του γυμνασίου ξεκινά η  προετοιμασία για τη μετάβαση των μαθητών από την 

υποχρεωτική εκπαίδευση  σε ένα ευρύτερο χώρο, το σχολείο καλείται να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο.  Η ομάδα δράσης του σχολείου που ασχολείται με τη μέριμνα  για τη 

μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων,  προγραμματίζει την υλοποίηση  σειράς  

δράσεων  για την ομαλοποίηση της μετάβαση αυτής . 

 

Η ομάδα δράσης του 2
ου

 Γυμνασίου  

 


