
 
ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΡΡΧΧΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ  22000000  ––  22000066  ((ΕΕΠΠΕΕΑΑΕΕΚΚ  ΙΙΙΙ))  

  
ΆΆξξοοννααςς  44,,  ΜΜέέττρροο  44..11,,  ΕΕννέέρργγεειιαα  44..11..11    

ΚΚααττηηγγοορρίίαα  ΠΠρράάξξηηςς  44..11..11..αα  
““ΕΕυυαα ιισσθθηηττοοπποο ίί ηησσηη   ΕΕκκππαα ιιδδεευυττ ιι κκώώνν   κκαα ιι   ΠΠααρρεεμμββααττ ιικκάά   ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα   γγ ιιαα   ττηηνν   

ΠΠρροοώώθθηησσηη   ττηηςς   ΙΙσσόόττηηττααςς   ττωωνν   ΦΦύύλλωωνν””  

  
ΣΣΥΥΜΜΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ ::   3322  

  
ΤΤΟΟ  ΑΑΝΝΔΔΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ   ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΕΕΙΙΟΟ   ΜΜΟΟΝΝΤΤΕΕΛΛΟΟ   ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑ   ΤΤΟΟΥΥ   ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΥΥ  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
  

  
ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ   ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ   

ΣΣΤΤΟΟΝΝ   ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ   ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟ   
  

ΜΜΕΕ  ΘΘΕΕΜΜΑΑ::  
««ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΣΣ..ΔΔ..ΕΕ..  ΚΚΟΟΜΜΟΟΤΤΗΗΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΕΕ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑ  

ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ  ΦΦΥΥΛΛΟΟ»»..  
  

  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

  
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΟΟΜΜΟΟΤΤΗΗΝΝΗΗΣΣ  

  
ΝΝ ΙΙΚΚΗΗΤΤΑΑΣΣ   ΝΝ ..   ΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΑΑΚΚΗΗΣΣ  

Μαθηματικός 
  

ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΣΣ   22000055  



«Κοινωνικό – οικονομικά στοιχεία του ΣΔΕ με κεντρικό άξονα μελέτης το φύλο».  

Νικήτας Ν. Αντωνάκης, Μαθηματικός 1 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Καθηγητής : Νικήτας Ν. Αντωνάκης, Μαθηματικός 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
                                                         σελίδα 

1) Εισαγωγή                                                                                                               2-3 
 
2) Φύλλο εργασίας: Ημερολόγιο παρεμβατικής δράσης ( σχέδιο από ΚΕΘΙ)          4-7 
 
3) Φύλλο εργασίας:  καταγραφή εντυπώσεων μαθητών/τριων (σχέδιο από ΚΕΘΙ)8-9 
 
4) Ερωτηματολόγιο                                                                                               10-15 
 
5) Αποτελέσματα  έρευνας                                                                                         16 
 

a) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ                             16-21 
 

i) Σύνθεση  εκπαιδευομένων κατά επίπεδο, φύλο και θρήσκευμα 

ii) Ηλικιακή σύνθεση κατά φύλο και επίπεδο 

iii) Σύνθεση με κριτήριο την μητρική γλώσσα 

iv) Ταξινόμηση εκπαιδευομένων κατά επάγγελμα 

v) Ταξινόμηση με κριτήριο την οικογενειακή κατάσταση των 

εκπαιδευομένων 

vi) Αριθμός παιδιών των εγγάμων μαθητών/-τριών μας 

vii) Ηλικία γάμου και επάγγελμα της /του συζύγου 

viii) γραμματικές γνώσεις των συζύγων των μαθητών/-τριών μας 

ix) Διάφορα άλλα πληροφοριακά στοιχεία εκπαιδευομένων 

 

b) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ                                                22-24 
 

i) Κατανομή των γονέων κατά ηλικία γάμου και επάγγελμα 

ii) Κατανομή γονέων κατά μορφωτικό επίπεδο, τρόπο γάμου και αριθμού 

παιδιών ανά οικογένεια 

 
c) ΑΠΟΨΕΙΣ – ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ                                   24-28 
 

i) Λόγοι μη ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

ii) Δυσκολίες και προοπτικές του Σ.Δ.Ε. 



«Κοινωνικό – οικονομικά στοιχεία του ΣΔΕ με κεντρικό άξονα μελέτης το φύλο».  

Νικήτας Ν. Αντωνάκης, Μαθηματικός 2 

iii) Οικονομική κατάσταση και ιεράρχηση αξιών 

iv) Απόψεις για διάφορες στερεότυπες αντιλήψεις και προτάσεις. 
 

6) Γενικές αξιολογικές κρίσεις – συμπεράσματα.                                                 29-30 
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ΘΕΜΑ: «Κοινωνικό-οικονομικά στοιχεία του ΣΔΕ Κομοτηνής με 
κεντρικό άξονα μελέτης το φύλο». 
 
Το σχολείο μας συμμετείχε κατά το σχολικό έτος 2004-2005, δεύτερο έτος 
λειτουργίας του, σε σχολική σύμπραξη με άλλα σχολεία πρώτης ευκαιρίας του νομού 
μας με θέμα:  
«Το ανδρικό και γυναικείο μοντέλο στο πέρασμα του χρόνου».  
Η σύμπραξη ήταν ενταγμένη στο έργο του κέντρου ερευνών για θέματα ισότητας    

(Κ.Ε.Θ.Ι).: 

  « Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων ». 

Στο πρόγραμμα αυτό ευαισθητοποίησης για την ισότητα των δύο φύλων, συμμετείχε 

το σχολείο μας με 2 τμήματα και με 2 καθηγητές. Την υπεύθυνη του Ελληνικού 

γραμματισμού κ. Ράνια Λάμπρου με το τμήμα Β2 και με τον υπεύθυνο του 

Αριθμητικού ή Μαθηματικού γραμματισμού κ. Νικήτα Αντωνάκη με το τμήμα Α2. 

Με το τμήμα μου το Α2, αποτελούμενο από 14 μαθητές/-τριες (8 άνδρες και 6 

γυναίκες, ενήλικες άνω των 18 ετών) συμμετείχαμε με την παρεμβατική 

δραστηριότητα: 

 «Κοινωνικό-οικονομικά στοιχεία του ΣΔΕ Κομοτηνής με κεντρικό άξονα 

μελέτης το φύλο». 

Η μελέτη του θέματος έγινε με ανώνυμο ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν 63 

παρόντες μαθητές του Σ.Δ.Ε. (30 από το Α επίπεδο και 33 από το Β επίπεδο), από 

τους 81 φοιτώντες.  

Η πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε στις ενημερωτικές συναντήσεις των 

εμπλεκομένων στη σχολική σύμπραξη, το ενημερωτικό υλικό του Κ.Ε.Θ.Ι. που μας 

δόθηκε, η ανταλλαγή απόψεων με το προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους στο 

Σ.Δ.Ε. Κομοτηνής, βοήθησαν στην τελική κατάρτιση του ερωτηματολογίου.  
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 Δόθηκαν αρκετές διευκρινίσεις στους εκπαιδευόμενους, για την κατανόηση των 

ερωτημάτων κυρίως λόγω δυσκολίας κατανόησης της Ελληνικής γλώσσας, μια και οι 

περισσότεροι μαθητές μας έχουν μητρική γλώσσα την Τουρκική, όπως και για το 

περιεχόμενο, την αναγκαιότητα, την μεθοδολογία, την προοπτική και τους στόχους 

της έρευνας. 

 Το κλίμα συνεργασίας, το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός που δημιουργήθηκε, είχε 

ως αποτέλεσμα το σύνολο των 63 παρόντων μαθητών να απαντήσει σχεδόν σε όλα τα 

ερωτήματα, πιστεύουμε με ειλικρίνεια. Γι’ αυτό θεωρούμε τα αποτελέσματα της 

έρευνας αρκετά αξιόπιστα. 

 Τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα, αξιοποιώντας τις λίγες γνώσεις μας στη 

στατιστική και την πληροφορική, τα δίνουμε με πίνακες και διαγράμματα. Με 

ελάχιστες αξιολογικές κρίσεις, αναλύσεις και συμπεράσματα και αφήνουμε στον 

αναγνώστη για περισσότερα. 

 Προφανώς ένας περισσότερο ειδικός με αυτά τα θέματα και με τα ίδια δεδομένα, να 

λάβει υπόψη του διαφορετικές μεταβλητές, να συσχετίσει διαφορετικά ερωτήματα, να 

παρουσιάσει πολύ καλύτερα διαγράμματα και να εξαγάγει περισσότερα 

συμπεράσματα. 
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 Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ, 2Ο ΤΜΗΜΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 

 

1. Περιεχόμενο παρεμβατικής δράσης. 
 
Θέμα: Κοινωνικό-οικονομικά στοιχεία του ΣΔΕ Κομοτηνής σε κεντρικό άξονα μελέτης το φύλο. 
 
ü Προβληματισμός εκπαιδευομένων σε θέματα ισότητας των 2 φύλων 
ü Σύνταξη – σχεδιασμός ερωτηματολογίων στη τάξη 
ü Εργασία των εκπαιδευομένων σε 3 ομάδες εργασίας, συμπλήρωση ερωτηματολογίων από 

όλους τους μαθητές/-τριες του σχολείου  
ü Στατιστική επεξεργασία στο εργαστήριο Η/Υ, ανάλυση – αξιολόγηση – συμπεράσματα 
ü Καταγραφή εντυπώσεων μαθητών/-τριών 

 
 

2. Ήταν η παρεμβατική δράση προγραμματισμένη; Οι μαθητές/τριες είχαν ενημερωθεί από πριν; 
 
Η δράση προγραμματίστηκε συνολικά, βάση των οδηγιών του ΚΕΘΙ, μαζί με τους εκπαιδευόμενους 

του τμήματος. 
Αξιοποιήθηκαν κάποια κενά του σχολικού προγράμματος κατά τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο και 

Μάιο. 
 Βοήθησαν με τις ιδέες και τις γνώσεις τους η καθηγήτρια του Κοινωνικού γραμματισμού και η 

ψυχολόγος του σχολείου. 
 
2.1 Πώς παρουσιάσατε την παρεμβατική δράση στους/στις μαθητές/τριες; (δόθηκαν κάποιες 

οδηγίες, έγινε εισαγωγή στο θέμα,κ.λπ.). 
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Τέθηκε το θέμα και ο προβληματισμός για ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ  σε 
θέματα ισότητας των δύο φύλων σε μια διδακτική ώρα.  

Οι μαθητές/-τριες  αποδέχθηκαν με ενθουσιασμό την ιδέα να συνεργαστούν κατά το τελευταίο 
τρίμηνο, να ανταλλάξουν απόψεις και να γνωρίσουν καλύτερα τους συμμαθητές τους. 

Συμφωνήθηκε η ισότιμη συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων του τμήματος, η κατανόηση και ο 
σεβασμός της διαφορετικότητας των αντιλήψεων, πεποιθήσεων, παραδόσεων και 
στερεοτύπων. 

Αποφασίστηκε η έρευνα να γίνει  με σύνταξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίων από όλους τους 
μαθητές του σχολείου. 

 
 

3. Περιγραφή της διαδικασίας στο πλαίσιο της παρεμβατικής δράσης (Περιγράψτε σύντομα τι 
ακριβώς έγινε.): 

 
Οι 14  μαθητές/-τριες  του τμήματος χωρίστηκαν σε τρεις κατά το δυνατόν ομοιόμορφες ομάδες, 
αποτελούμενες από χριστιανούς και μουσουλμάνους άνδρες και γυναίκες. 
Ορίστηκε εκπρόσωπος για κάθε ομάδα. 
Σε επανειλημμένες συναντήσεις στα διδακτικά κενά, στα διαλείμματα κλπ. με την καθοριστική δική 
μου βοήθεια, λόγω ιδιαιτεροτήτων του σχολείου, με πολλές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων 
έγινε η τελική σύνταξη του ερωτηματολογίου, αποτελούμενο από 19 ερωτήματα. 
Κάθε ομάδα από ανέλαβε την ευθύνη για την διακίνηση και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων σε 
δύο τμήματα του σχολείου. Συνολικά συμπληρώθηκαν από τους παρόντες και από τα 6 τμήματα 
των 2 επιπέδων 63 ερωτηματολόγια. 
Διαλογή – καταγραφή των απαντήσεων από κάθε ομάδα. Ταξινομήθηκαν και επεξεργάστηκαν τα 
ερωτηματολόγια κατά φύλο. 
Εισαγωγή των στοιχείων στο εργαστήριο πληροφορικής για στατιστική επεξεργασία. 
Προσπάθεια αξιολόγησης και συγγραφή των συμπερασμάτων της δράσης.  
Καταγραφή εντυπώσεων των μαθητών/-τριών με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου του ΚΕΘΙ. 

 
 

4. Σε ποιο βαθμό συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες στην παρεμβατική δράση; 
(Σημειώθηκαν διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια;) 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡ
Ο ΤΑ ΑΓΟΡΑ ΝΑΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡ
Ο ΤΑ 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

 

ΓΙΑΤΙ;  
Οι διαφορές στη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στην παρεμβατική δράση υπήρχαν όχι τόσο 
ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες (όλοι οι μαθητές μας είναι ενήλικες άνω των 18 ετών), αλλά 
κυρίως ανάμεσα στους Χριστιανούς και τους Μουσουλμάνους. 
Αυτό οφείλονταν κυρίως στη δυσκολία κατανόησης της Ελληνικής γλώσσας και της ορολογίας του 
ερωτηματολογίου. 
Επίσης οι κοινωνικές συνθήκες, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και οι στερεότυπες αντιλήψεις κυρίως 
των Μουσουλμανίδων γυναικών σε συνδυασμό με την δυσκολία στη γλώσσα λειτούργησαν 
ανασταλτικά στη προσπάθεια συμμετοχής, παρόλο που υπήρχε ενθουσιασμός και θέληση 
ενεργητικής συμμετοχής από όλους. 
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5. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των μαθητών και των μαθητριών κατά την υλοποίηση της 
παρεμβατικής δράσης;  
ΘΕΤΙΚΕΣ  ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ  ΑΔΙΑΦΟΡΕΣ   

ΓΙΑΤΙ;    (Αναφέρατε : σημαντικά σχόλια που ακούστηκαν, θέματα συζήτησης που αναπτύχθηκαν, 
απορίες που προέκυψαν, διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως 
προς την τοποθέτηση ). 

 
Εκφράστηκαν κάποιες καχυποψίες για την σκοπιμότητα και χρησιμοποίηση των απαντήσεων του 
ερωτηματολογίου, αλλά με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν, ξεπεράστηκαν. Έτσι απαντήθηκαν με 
ειλικρίνεια των σύνολο των ερωτήσεων από όλους τους παρόντες (63 ερωτηματολόγια). 
Ζωηρό ενδιαφέρον, ενθουσιασμός και έντονες συζητήσεις  υπήρχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παρεμβατικής δράσης. 
Ενδεικτικά κατά την συζήτηση π.χ. των προτάσεων:  
«οι άνδρες δεν κλαίνε» 
«η γυναίκα να φοβάται τον άνδρα» 
«τι τα φοράς τα παντελόνια» 
«γυναίκα για σπίτι» 
«πυρ, γυνή και θάλασσα», 
 ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα και με χιουμοριστική διάθεση. Κάποιος άνδρας που υπερτόνιζε 
το στερεότυπο του ανδρικού φύλου, πήρε την αυθόρμητη απάντηση από μια γυναίκα  
« και όμως και οι άνδρες κλαίνε…» κλπ. 
«γυναίκα φορτηγατζής» 
«άνδρας βρεφονηπιοκόμος»,  
για πρώτη φορά άκουσαν κάποιοι αυτό το επάγγελμα για άνδρα και δυσκολεύτηκαν να το 
αποδεχτούν, θεωρώντας ότι αυτές είναι γυναικείες δουλειές. 
Αρκετοί εξέφρασαν την άποψη ότι οι ίδιοι συμπεριφέρονται το ίδιο στα δύο φύλα ενώ οι γονείς τους 
και κάποιοι άλλοι στις παρέες τους διαφορετικά. Αρκετοί επίσης δέχονται την άποψη ότι το φύλο 
παίζει ρόλο στην επιλογή του επαγγέλματος, στην ηλικία του γάμου και γενικότερα στην πορεία της 
ζωής. 
Αναγνώρισαν και συνειδητοποίησαν τις διαφορές και τα στερεότυπα των δύο φύλων και τις 
διακρίσεις που μπορεί να γίνονται. 
Αναθεώρησαν κάποιες απόψεις και αντιλήψεις και αναγνώρισαν ότι όλοι πρέπει να έχουν ίσες 
ευκαιρίες, ισότιμη αντιμετώπιση, δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
   
 

 
6.1 Τι άρεσε περισσότερο στους/τις μαθητές/-τριες που συμμετείχαν στην παρεμβατική δράση; 

 
 
Η συζήτηση, η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων και η συμμετοχή τους στις ομάδες εργασίας. 
Κατάφεραν να γνωριστούν καλύτερα, να μοιραστούν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους, να 

επικοινωνήσουν. 
Διαπίστωσαν ότι έχουν κοινά προβλήματα και αγωνίες, συνειδητοποίησαν τα στερεότυπα, τις 

αντιλήψεις και τις διακρίσεις που υπάρχουν στο οικογενειακό, επαγγελματικό, κοινωνικό και 
πολιπολιτισμικό περιβάλλον της Ροδόπης. 
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6.2 Τι άρεσε λιγότερο στους/τις μαθητές/-τριες που συμμετείχαν στην παρεμβατική δράση; 

 
 
Η δυσκολία συνεργασίας  και κατανόησης σε ελάχιστες περιπτώσεις. 
Η αρνητική κριτική και τα σχόλια στις διαφορετικές  απόψεις των συμμαθητών τους και η αποδοχή  

του δικαιώματος στη διαφορά. 
 

 
7. Περιγράψτε προβλήματα και δυσκολίες που ενδεχομένως προέκυψαν κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της δράσης. 
 
Μεγαλύτερη δυσκολία η κατανόηση της Ελληνικής γλώσσας από μερικούς Μουσουλμάνους 
μαθητές. 
Μικρότερο πρόβλημα η εξεύρεση ικανοποιητικού χρόνου από τους ενήλικες εκπαιδευόμενους μας, 
το οποίο καλύφθηκε από τη συνεργασία των συναδέλφων καθηγητών και το ζωηρό ενδιαφέρον των 
μαθητών. 
Επίσης μικροπροβλήματα δημιουργούσαν οι απουσίες  μαθητών των ομάδων κυρίως κατά το 
τελευταίο χρονικό διάστημα.  
Επίσης δυσκολία είχαμε στη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων με τον Η/Υ.  
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ΦΦΦΥΥΥΛΛΛΛΛΛΟΟΟ   ΕΕΕΡΡΡΓΓΓΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ    :::      «««ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΕΕΕΝΝΝΤΤΤΥΥΥΠΠΠΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΗΗΗΤΤΤΩΩΩΝΝΝ///---ΤΤΤΡΡΡΙΙΙΩΩΩΝΝΝ»»»      
(συμπληρώνεται από τους μαθητές & τις μαθήτριες κατά τη λήξη της παρεμβατικής δράσης) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΕ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

 

ΦΥΛΟ ΜΑΘΗΤΟΥ/-ΤΡΙΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  

 
 
1. Με ποιον τρόπο συμμετείχες στη δράση που υλοποίησε η σχολική μονάδα στην οποία ανήκεις; 
 
 

 
 
2. Νομίζεις ότι η δράση στην οποία συμμετείχες είχε κάποιο μήνυμα; Ποιο είναι αυτό κατά τη 

γνώμη σου;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Tι είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο στη δράση όπου πήρες μέρος; 
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4. Tι είναι αυτό που σου άρεσε λιγότερο στη συγκεκριμένη δράση; 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Τι καινούργιο έμαθες όσο συμμετείχες στη δράση; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Άλλες παρατηρήσεις : 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

για τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ Κομοτηνής με θέμα: 
 «Κοινωνικό-οικονομικά στοιχεία του ΣΔΕ Κομοτηνής με κεντρικό άξονα 
μελέτης το φύλο». 
Η παρεμβατική δράση γίνεται στα πλαίσια του έργου του κέντρου ερευνών για 
θέματα ισότητας (ΚΕΘΙ): 
 « Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων » 

 και της σχολικής σύμπραξης έτους 2004-2005 με θέμα: 

 «Το ανδρικό και γυναικείο μοντέλο στο πέρασμα του χρόνου». 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς 
τους προγράμματος.  
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί με ειλικρίνεια και να απαντήσετε σε όλες τις 
ερωτήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες.  
  

1) Τάξη: ……     Ηλικία: ……    Φύλο:    άνδρας         γυναίκα        
 
2) Θρήσκευμα: Χριστιανός           Μουσουλμάνος              άλλο: ………….   
 
3) Μητρική γλώσσα: 

Ελληνικά                   Τουρκικά                  Πομάκικα              Ρώσικα            
άλλη:………………..            

 
4) Επάγγελμα 

o Άνεργος, η     

o αγρότης     

o κτηνοτρόφος    

o εργάτης -  τεχνίτης   

o ιδιωτικός υπάλληλος   

o δημόσιος υπάλληλος   

o ελεύθερος επαγγελματίας   

o έμπορος – βιοτέχνης  

o οικιακά    

o άλλο ……………………….       
 

5) Οικογενειακή κατάσταση:  
            έγγαμος/η             άγαμος/η              διαζευγμένος/η                χήρος/α      

 
                            αν έγγαμος ή διαζευγμένος ή χήρος απαντήστε: 

 
α)  αριθμός παιδιών:   …..         αγόρια: …..                κορίτσια: …..  



«Κοινωνικό – οικονομικά στοιχεία του ΣΔΕ με κεντρικό άξονα μελέτης το φύλο».  

Νικήτας Ν. Αντωνάκης, Μαθηματικός 11 

 
β)   ηλικία γάμου: ……..            ηλικία γάμου του, της συζύγου:  …..  
  
 
γ) Επάγγελμα συζύγου  

o άνεργος ,η    

o αγρότης     

o κτηνοτρόφος   

o εργάτης – τεχνίτης    

o ιδιωτικός υπάλληλος  

o δημόσιος υπάλληλος  

o ελεύθερος επαγγελματίας   

o έμπορος – βιοτέχνης ΄ 

o οικιακά    

o άλλο ……………………….       
 
δ) Γραμματικές γνώσεις συζύγου 

o δεν πήγε καθόλου στο σχολείο 

o πήγε σε μερικές τάξεις του δημοτικού σχολείου 

o απόφοιτος Δημοτικού 

o απόφοιτος Γυμνασίου 

o απόφοιτος Λυκείου 

o Πανεπιστήμιο – ΤΕΙ 

o Μεταπτυχιακό-Διδακτορικό 
 

ε) Με ποιο τρόπο επέλεξες τον, την σύζυγο:  

o συνοικέσιο ή προξενιό 

o επιλογή γονέων 

o γνωριμία από το φιλικό περιβάλλον 

o έρωτας  

o προίκα 

o άλλο ……… ……. 
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6) Επάγγελμα γονέων 

 
επάγγελμα πατέρας μητέρα 
άνεργος  άνεργος   
αγρότης    
κτηνοτρόφος   
εργάτης, τεχνίτης    
ιδιωτικός υπάλληλος   
δημόσιος υπάλληλος   
ελεύθερος επαγγελματίας   
έμπορος – βιοτέχνης     
συνταξιούχος    
οικιακά   
άλλο ………………………….   
 
 

7)  Ηλικία γάμου των γονέων μου: 
 
         Πατέρας …….                          Μητέρα …….   
  
         Αριθμός παιδιών  ………         αγόρια …..           κορίτσια …….. 

 
8) Με ποιο τρόπο γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν οι γονείς σου 

o συνοικέσιο ή προξενιό 

o επιλογή των γονέων τους (παππούς, γιαγιά) 

o γνωριμία από το φιλικό περιβάλλον  

o έρωτας  

o προίκα 

o άλλο ………….….. 
 

9)  Μορφωτικό επίπεδο γονέων 
 

 πατέρας μητέρα 
δεν πήγε καθόλου στο σχολείο   
πήγε σε μερικές τάξεις του δημοτικού 
σχολείου 

  

απόφοιτος Δημοτικού   
απόφοιτος Γυμνασίου   
απόφοιτος Λυκείου   
Πανεπιστήμιο – ΤΕΙ   
Μεταπτυχιακό-Διδακτορικό   
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10)  α) Τόπος  μόνιμης κατοικίας           

o Πόλη                                         Ο  Χωριό 
 

  β)     με ενοίκιο                                     δικό μου ιδιόκτητο σπίτι  
 
              φιλοξενούμενος στο σπίτι των γονέων    

 
11)  Με ποιους άλλους μένεις στο σπίτι  

o  μόνος μου 

o  με τους δικούς μου γονείς  

o  με τους γονείς του/της συζύγου μου 

o  με τη σύζυγο και τα παιδιά μου  

o  άλλο ………………… 
 

12)  Για ποιους λόγους δεν πήγες  στο Γυμνάσιο 

o δεν το επέτρεψαν οι γονείς μου 

o το γυμνάσιο ήταν μακριά από τον τόπο κατοικίας 

o οικονομικά προβλήματα 

o οικογενειακά προβλήματα  

o άλλο  ……………. …… 
 

13)  Πήγα στο Γυμνάσιο αλλά στη συνέχεια δεν το τελείωσα γιατί: 

o έμεινα στην ίδια τάξη από μαθήματα ή απουσίες 

o με τιμώρησαν και με πρόσβαλαν οι καθηγητές   

o διέκοψα το Γυμνάσιο για να δουλέψω 

o οικονομικά – οικογενειακά προβλήματα 

o άλλο   ……………. …… 
14)  Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζεις για να ολοκληρώσεις ομαλά τα 2 χρόνια 
της φοίτησης στο ΣΔΕ. 

o Ωράριο εργασίας  

o Οικονομικά προβλήματα 

o Οικογενειακές υποχρεώσεις 

o Αποδοχή-κατανόηση από τους καθηγητές  ή τους συμμαθητές μου 

o Μετακίνηση από το σπίτι ή τη δουλειά στο σχολείο 

o Άλλο   …………………. … 
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15)  Τι σκοπεύεις να κάνεις μετά την αποφοίτησή σου από το ΣΔΕ 

o θα συνεχίσω τη δουλειά που κάνω 

o θα βελτιώσω τη θέση μου στη δουλειά 

o θα συνεχίσω τις σπουδές σε Λύκειο ή ΤΕΕ ή ΟΑΕΔ, … 

o θα αναζητήσω  δουλειά 

o άλλο …………… 
 
16)  Πώς θα χαρακτήριζες την οικονομική σου κατάσταση 

o άριστη 

o πολύ καλή 

o καλή  

o μέτρια  

o κακή 
 
  
17) Να εκφράσεις την άποψή σου για τις παρακάτω προτάσεις 
 
        

 Συμφωνώ Συμφωνώ 
 λίγο 

Διαφωνώ 
λίγο 

Διαφωνώ Δεν έχω 
γνώμη, 
δεν απαντώ 

Οι άνδρες δεν κλαίνε      
Γυναίκα φορτηγατζής      
Άνδρας 
βρεφονηπιοκόμος  

     

Πυρ, γυνή και θάλασσα      
Γυναίκα για σπίτι      
Η γυναίκα να φοβάται 
τον άνδρα 

     

Τι τα φοράς τα 
παντελόνια 
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18) Ταξινόμησε τις παρακάτω αξίες με σειρά σημαντικότητας για τον εαυτό 
σου. 
 

o Πολλά χρήματα 

o Υγεία (σωματική και ψυχική) 

o Θρησκεία (θρησκευτική πίστη) 

o Μόρφωση – δια βίου μάθηση 

o Οικογενειακή ζωή 

o Ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες για όλους  

o Άλλο     …………………………… 
 

 
19)   Να εκφράσεις την άποψή σου για τις παρακάτω προτάσεις 
 

 Πάρα 
πολύ 

πολύ αρκετά λίγο καθόλου 

Οι γονείς σου συμπεριφέρονται 
διαφορετικά στο αγόρι και στο κορίτσι 

     

Εσύ θα συμπεριφέρεσαι διαφορετικά στο 
γιο και διαφορετικά στην κόρη   

     

Συμπεριφέρεσαι διαφορετικά στα αγόρια 
και στα κορίτσια της παρέας. 

     

Το φύλο (άνδρας ή γυναίκα) επηρεάζει 
κατά τη γνώμη σου την επιλογή του 
επαγγέλματος   

 
 

     

Το φύλο (άνδρας ή γυναίκα) επηρεάζει 
κατά τη γνώμη σου την ηλικία του γάμου 

     

Είσαι ικανοποιημένος ,η από το σχολείο 
δεύτερης ευκαιρίας  
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Αποτελέσματα έρευνας 
 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ. 
Α. Σύνθεση  εκπαιδευομένων κατά επίπεδο, φύλο και θρήσκευμα. 

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ Χ. Μ. ΣΥΝΟΛΟ Χ. Μ. ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Α 6 12 18 9 3 12 30 
Β 6 12 18 7 8 15 33 

ΣΥΝΟΛΟ 12 24 36 16 11 27 63 
                Χ. = χριστιανοί,  Μ. = μουσουλμάνοι. 

Παρατήρηση: 

Οι γυναίκες μουσουλμάνες είναι σε μικρότερο ποσοστό και σε μεγαλύτερο ποσοστό 

οι άνδρες μουσουλμάνοι, σε αντίθεση με τους χριστιανούς όπου το μεγαλύτερο 

ποσοστό είναι γυναίκες και το μικρότερο άνδρες.  
 
          
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
 

 Β) Ηλικιακή σύνθεση κατά φύλο και επίπεδο. 

  Α ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

[18,25) 4 2 6 10 3 13 19 
[25,30) 9 2 11 1 5 6 17 
[30,35) 2 2 4 4 2 6 10 
[35,40) 3 4 7 3 1 4 11 
[40,...)   2 2   2 2 4 

ΣΥΝΟΛΟ 18 12 30 18 13 31 61 
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Σημείωση: 

 Δύο γυναίκες του Β επιπέδου δεν έδωσαν ηλικία, χαρακτηριστικό του φύλου. 

 Κυριαρχούν οι μικρότερες ηλικίες για τους άνδρες, ενώ οι γυναίκες κατανέμονται περίπου 

ομοιόμορφα σε όλες τις ηλικίες.  
 
         
 ΑΝΔΡΕΣ   ΓΥΝΑΙΚΕΣ    

10 14 2 3 5    
1 10 2 5 7    
4 6 2 2 4    
3 6 4 1 5    
 0 2 2 4    

        
        
        
        
        
        
        
        

 

 Γ) Σύνθεση με κριτήριο την μητρική γλώσσα.  

Α ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΡΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 8 14 6 7 13 27 
ΤΟΥΡΚΙΚΑ 12 4 16 12 8 20 36 
ΣΥΝΟΛΟ 18 12 30 18 15 33 63 

 

   Παρατήρηση: 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευομένων έχει μητρική γλώσσα την Τουρκική.  
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     Δ. Ταξινόμηση εκπαιδευομένων κατά επάγγελμα. 
 

Α ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΡΓΟΣ 1 5 6 1 5 6 12 
ΑΓΡΟΤΗΣ 2 2 4 6 1 7 11 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ       1   1 1 
ΕΡΓΑΤΗΣ-
ΤΕΧΝΙΤΗΣ 10   10 5   5 15 
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 4 2 6 3 4 7 13 
ΔΗΜ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ       1 1 2 2 

ΕΛΕΥΘ. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ   1 1 1 2 3 4 
ΕΜΠΟΡΟΣ-
ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ 1   1       1 
ΟΙΚΙΑΚΑ   2 2   2 2 4 
ΣΥΝΟΛΟ 18 12 30 18 15 33 63 

 
Παρατήρηση: 
Το επάγγελμα του αγρότη ασκείται παράλληλα και από αρκετούς εκπαιδευόμενους  
που δηλώνουν άλλο επάγγελμα. Επίσης οι άνεργοι ασχολούνται περιστασιακά με 
εποχιακές αγροτικές και άλλες δουλειές. 
 Έτσι το πραγματικό ποσοστό των αγροτών είναι μεγαλύτερο. 
  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΑΝΕΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

ΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΟΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ

ΟΙΚΙΑΚΑ
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Ε. Ταξινόμηση με κριτήριο την οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευομένων. 
 
  Α ΕΠΙΠΕΔΟ   Β ΕΠΙΠΕΔΟ   
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΓΓΑΜΟΣ 7 7 14 6 6 12 26 
ΑΓΑΜΟΣ 11 4 15 12 9 21 36 
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ   1 1       1 
ΣΥΝΟΛΟ 18 12 30 18 15 33 63 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΓΑΜΟΣ
41%

ΑΓΑΜΟΣ
57%

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝ
ΟΣ
2%

 
 
      
ΣΤ. Αριθμός παιδιών των εγγάμων μαθητών/-τριών μας.   

    
 
     

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΕΓΓΑΜΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ     

0 4 1 5     
1 6 4 10     
2 1 7 8     
3 2 1 3     

ΣΥΝΟΛΟ 13 13 26     
      Μ.Ο.=1,34     

        
        
Παρατήρηση:  
Ο μέσος όρος παιδιών ανά οικογένεια 1,34 είναι προσωρινός, αφού αρκετοί έγγαμοι 
μαθητές/-τριες βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία.  
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Ζ. Ηλικία γάμου και επάγγελμα της /του συζύγου  

   
 
      

ΗΛΙΚΙΑ ΓΑΜΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ      

[...,20) 2 6      
[20,25) 8 8      
[25,30) 3 0      
ΣΥΝΟΛΟ 13 14      

        
        

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ 
ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΤΗΣ 

ΙΔΙΩΤ. 
ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟΣ 

ΔΗΜ. 
ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟΣ 

ΕΛΕΥΘ. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΣΥΖΥΓΟΥ 
ΑΝΔΡΩΝ 1 3   2 3   4 13 
 ΣΥΖΥΓΟΥ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ     2 4 5 2   13 
ΣΥΝΟΛΟ 1 3 2 6 8 2 4 26 

  
Παρατηρήσεις:  
α) Οι γυναίκες εκπαιδευόμενες παντρεύτηκαν σε μικρότερες ηλικίες από τους άνδρες. 
β) Κυρίαρχη ηλικία γάμου και για τα δύο φύλα η ηλικία των 20 έως 25 ετών. 
γ) Δεν υπάρχουν παντρεμένες γυναίκες μαθήτριες που έχουν σύζυγο αγρότη. Μια 
ερμηνεία που μπορεί ίσως  να δοθεί είναι ότι στις κλειστές αγροτικές κοινωνίες δεν 
θεωρείται αναγκαίο η γυναίκα να ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική 
εκπαίδευση.  
 
 
 
 Η. γραμματικές γνώσεις των συζύγων των μαθητών/-τριών μας.  
 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΣΥΖΥΓΩΝ  ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

 

      
απόφοιτος 
Δημοτικού 8 6 14      
απόφοιτος 
Γυμνασίου 1 2 3      
απόφοιτος 
Λυκείου 1 4 5      

Πανεπιστήμιο – 
ΤΕΙ 3 2 5      

ΣΥΝΟΛΟ 13 14 27      
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  Θ.  Διάφορα άλλα πληροφοριακά στοιχεία εκπαιδευομένων. 
  
ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΩΤΑΣ 8 13 21 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΑΠΌ 
ΦΙΛΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 1 6 
ΣΥΝΟΛΟ 13 14 27 

 
Παρατήρηση:  
Ο έρωτας κυριαρχεί σαν αιτία γάμου.  
Αυτό δεν ισχύει για την προηγούμενη γενιά (βλέπε επόμενο ερώτημα 2(Β) ). 
 

ΤΟΠΟΣ 
ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Πόλη Χωριό Σύνολο 

 

      
Άνδρες 9 27 36      
Γυναίκες 17 10 27      
Σύνολο 26 37 63      

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ   

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ 
ΑΛΛΟΥΣ 

ΜΕΝΕΙΣ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ;      

Ενοίκιο 7 
Μόνος/-
η 6      

Ιδιόκτητο σπίτι 21 
Με 
γονείς 37      

Φιλοξενούμενος/-
η στο πατρικό 35 

Με 
σύζυγο 
- παιδιά 20      

ΣΥΝΟΛΟ 63   63      
 
Παρατηρήσεις: 
α) Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι μένουν μαζί με τους γονείς τους. 
β) Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών δηλώνει μόνιμη κατοικία το χωριό και των 
γυναικών τη πόλη της Κομοτηνής ( βλέπε παρατήρηση (γ) ερωτήματος (Ζ) ).  
γ) Η γυναίκα της υπαίθρου, για διάφορους λόγους, δυσκολότερα αποφασίζει να έλθει 
για φοίτηση στο Σ.Δ.Ε.  
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ. 
 

   Α) Κατανομή των γονέων κατά ηλικία γάμου και επάγγελμα . 
 
 

   
 
     

       
ΗΛΙΚΙΑ ΓΑΜΟΥ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ     

[...,20) 10 35     
[20,25) 32 16     
[25,30) 10 5     
[30,...) 4 1     

ΣΥΝΟΛΟ 56 57     
       
       

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΓΟΝΕΩΝ 

ΑΝ
ΕΡ
ΓΟ
Σ 

ΑΓ
ΡΟ

ΤΗ
Σ 

Κ
ΤΗ
Ν
Ο
ΤΡ
Ο
Φ Ο
Σ

ΕΡ
ΓΑ
ΤΗ
Σ 

ΤΕ
ΧΝ

ΙΤ
Η
Σ

ΙΔ
ΙΩ
Τ.

 Υ
Π
ΑΛ

-
ΛΗ

ΛΟ
Σ

ΔΗ
Μ

. Υ
Π
ΑΛ

-
ΛΗ

ΛΟ
Σ

ΕΛ
ΕΥ
Θ

. 
ΕΠ

ΑΓ
ΓΕ
ΛΜ

ΑΤ
ΙΑ Σ

ΕΜ
Π
Ο
ΡΟ

Σ 
ΒΙ
Ο
ΤΕ
ΧΝ

Η
Σ

ΣΥ
Ν
ΤΑ
ΞΙ
Ο
ΥΧ
Ο
Σ 

Ο
ΙΚ
ΙΑ
ΚΑ

 

ΣΥ
Ν
Ο
ΛΟ

 

ΠΑΤΕΡΑΣ   25 6 6 3 6 4 2 7 0 59 
ΜΗΤΕΡΑ 2 28 2 1 0 2 1 1 7 19 63 
ΣΥΝΟΛΟ 2 53 8 7 3 8 5 3 14 19 122 

 
 
Παρατηρήσεις: 
α) μερικοί μαθητές δεν απάντησαν στο ερώτημα της ηλικίας γάμου των γονέων, γιατί 
δεν το γνώριζαν.  
β) το κυρίαρχο επάγγελμα των γονέων των εκπαιδευομένων μας είναι αγρότες.   
γ) οι ηλικίες γάμου των γονέων διαφοροποιούνται σημαντικά. Κατά συντριπτικό 
ποσοστό η μητέρα κάτω των 20 ετών, ενώ ο πατέρας από 20 έως 25 ετών. 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της κοινωνίας μας αρκετές δεκαετίες πίσω σε αντίθεση με 
την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε σήμερα. 
δ) Η ηλικία γάμου των έγγαμων εκπαιδευομένων παρουσιάζει μικρή μετατόπιση σε 
μεγαλύτερες ηλικίες σε σχέση με τους γονείς (ερώτημα Ζ).  
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Β) Κατανομή γονέων κατά μορφωτικό επίπεδο, τρόπο γάμου και αριθμού 
παιδιών ανά οικογένεια. 
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΓΑΜΟΥ 
ΓΟΝΕΩΝ   

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΓΟΝΕΩΝ   

δεν πήγε 
καθόλου στο 
σχολείο 1 3 συνοικέσιο 12 1 παιδί 5 
πήγε σε 
μερικές τάξεις 
του δημοτικού 
σχολείου 11 14 

επιλογή 
γονέων 3 2 παιδιά 35 

απόφοιτος 
Δημοτικού 37 41 

γνωριμία από  
φιλικό 
περιβάλλον 18 3 παιδιά 16 

απόφοιτος 
Γυμνασίου 9 2 έρωτας 24 4 παιδιά 5 
απόφοιτος 
Λυκείου 4 2 προίκα 1 5 παιδιά 2 
 
Πανεπιστήμιο 
– ΤΕΙ 1 1 άλλο(κλοπή…) 5 ΣΥΝΟΛΟ 63 
ΣΥΝΟΛΟ 63 63 ΣΥΝΟΛΟ 63   Μ.Ο.=2,43 

 
 
              
             
             

             

             

             

             

             
             
             
Παρατηρήσεις:  
α) Η κατανομή των γραμματικών γνώσεων των γονέων σχεδόν κανονική κατανομή 
με επικρατέστερη, μέση και διάμεση τιμή, απόφοιτος δημοτικού. Δηλαδή το 
μορφωτικό επίπεδο των γονέων είναι πάρα πολύ χαμηλό, κατά συντριπτικό ποσοστό, 
επιπέδου Δημοτικού και κάτω. 
β) Αιτία γάμου των γονέων μεταξύ των άλλων, το συνοικέσιο, η επιλογή των 
παππούδων, η προίκα και άλλοι λόγοι όπως η κλοπή. Αιτίες γάμου που δεν 
εμφανίζονται στα παιδιά τους ( βλέπε προηγούμενο ερώτημα (Θ) ). Αυτό εξηγείται σε 
ένα βαθμό από το πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων, σε σχέση επίσης και 
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με την μικρότερη ηλικία γάμου των γυναικών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
συντηρητικών κλειστών αγροτικών κοινωνιών.  
γ) Μέσος όρος παιδιών ανά οικογένεια των γονέων 2,43 αρκετά ανώτερος του 
σημερινού μέσου όρου. 
 
 
 
 
 
 

3. ΑΠΟΨΕΙΣ – ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ. 
 
Για ποιους λόγους 
δεν πήγατε στο 
Γυμνάσιο;   

Πήγα στο Γυμνάσιο, 
δεν αποφοίτησα 
γιατί;   

δεν το επέτρεψαν οι γονείς 2 Απουσίες, μαθήματα 24 
το γυμνάσιο ήταν μακριά 
από τον τόπο κατοικίας 4 

Τιμωρία, κακή 
συμπεριφορά καθηγητών 3 

οικονομικά προβλήματα 14 σταμάτησα για δουλειά 11 
οικογενειακά 
προβλήματα 11 

οικονομικά - 
οικογενειακά προβλήματα 6 

άλλο … 7 ΣΥΝΟΛΟ 44 

ΣΥΝΟΛΟ 38 
 
   

 
 

 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

      Σημείωση: 
Στα 2 παραπάνω ερωτήματα αρκετοί μαθητές σημείωσαν περισσότερους από ένα 
λόγους. Αρκετοί μουσουλμάνοι ανέφεραν ως λόγο την δυσκολία στην Ελληνική 
γλώσσα και την γενικότερη παλαιότερη αντίληψη της κλειστής τοπικής τους 
κοινωνίας για το Γυμνάσιο. 
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Δυσκολίες φοίτησης στο ΣΔΕ   Μετά την αποφοίτηση τι;   

Ωράριο εργασίας 19 θα συνεχίσω τη δουλειά που κάνω 17 

Οικονομικά προβλήματα 5 
θα βελτιώσω τη θέση μου στη 
δουλειά 3 

Οικογενειακές υποχρεώσεις 16 
θα συνεχίσω σε Λύκειο ή ΤΕΕ ή 
ΟΑΕΔ 32 

Αποδοχή-κατανόηση 3 θα αναζητήσω  δουλειά 15 

Μετακίνηση 11 άλλο 3 
Καμμιά δυσκολία 12 Σύνολο 70 
Σύνολο 66     

 
 

 

     

 

     

          

          

          

          
          
          

          

          

Πως χαρακτηρίζεις 
την οικονομική σου 

κατάσταση;  

 

       
άριστη 4        
πολύ 
καλή 6        
καλή 21        
μέτρια 28        
κακή 3        

Σύνολο 62        
         



«Κοινωνικό – οικονομικά στοιχεία του ΣΔΕ με κεντρικό άξονα μελέτης το φύλο».  

Νικήτας Ν. Αντωνάκης, Μαθηματικός 26 

         
         
Ταξινόμησε τις παρακάτω αξίες με σειρά 
σημαντικότητας για τον εαυτό σου. 
    
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 2 3 σύνολο 
 Πολλά χρήματα 3 8 9 20 
 Υγεία (σωματική και ψυχική) 45 11 3 59 
Θρησκεία (θρησκευτική πίστη) 8 13 15 36 
Μόρφωση – δια βίου μάθηση  4 14 18 
Οικογενειακή ζωή 2 25 15 42 
 Ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες για όλους 5 1 4 10 
Άλλο        1 1 
σύνολο 63 62 61 186 
 
Παρατηρήσεις:  
Οι μαθητές επέλεξαν 3 επιλογές. 
Αναμενόμενη η προτεραιότητα στην υγεία, ακολουθεί η οικογενειακή ζωή και η 
θρησκεία και μόλις στην τέταρτη θέση το χρήμα. 
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Να εκφράσεις την άποψή σου για τις παρακάτω προτάσεις.   
       

«Οι άνδρες δεν κλαίνε» 

συμφωνώ 
συμφωνώ 
λίγο 

διαφωνώ 
λίγο διαφωνώ 

δεν έχω 
γνώμη, 
δεν 
απαντώ σύνολο 

άνδρες 7 9 2 15 2 35 
γυναίκες 1 3 3 19 1 27 
σύνολο 8 12 5 34 3 62 
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«Γυναίκα φορτηγατζής»       
άνδρες 12 3 5 8 7 35 
γυναίκες 14 8 5     27 
σύνολο 26 11 10 8 7 62 
       
«Άνδρας βρεφονηπιοκόμος»       
άνδρες 14 4 3 6 9 36 
γυναίκες 11 6 1 7 2 27 
σύνολο 25 10 4 13 11 63 
       
«Πυρ, γυνή και θάλασσα»       
άνδρες 10 3 2 10 10 35 
γυναίκες 6 5 2 9 4 26 
σύνολο 16 8 4 19 14 61 
       
«Γυναίκα για σπίτι»       
άνδρες 13 5 4 12 1 35 
γυναίκες 3 5   16 2 26 
σύνολο 16 10 4 28 3 61 
       
«Η γυναίκα να φοβάται τον 
άνδρα»             
άνδρες 9 7 2 16 2 36 
γυναίκες 1   1 24   26 
σύνολο 10 7 3 40 2 62 
       
«Τι τα φοράς τα παντελόνια»             
άνδρες 8 3 1 12 11 35 
γυναίκες 3 5 4 11 3 26 
σύνολο 11 8 5 23 14 61 

 
Παρατήρηση:  
Υπάρχει μικρή διαφοροποίηση στις απαντήσεις ανδρών και γυναικών π.χ. 
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Να εκφράσεις την άποψή σου για τις παρακάτω προτάσεις. 
 

ΑΝΔΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ 
Πάρα 
πολύ 

πολύ αρκετά λίγο καθόλου ΣΥΝΟΛΟ 

Οι γονείς σου συμπεριφέρονται 
διαφορετικά στο αγόρι και στο κορίτσι; 3 1 2 8 20 34 
Εσύ θα συμπεριφέρεσαι διαφορετικά στο 
γιο και διαφορετικά στην κόρη;  1 1 2 7 24 35 
Συμπεριφέρεσαι διαφορετικά στα αγόρια 
και στα κορίτσια της παρέας;   4 2 13 17 36 
Το φύλο (άνδρας ή γυναίκα) επηρεάζει 
κατά τη γνώμη σου την επιλογή του 
επαγγέλματος;  

3   6 11 15 35 
Το φύλο (άνδρας ή γυναίκα) επηρεάζει 
κατά τη γνώμη σου την ηλικία του 
γάμου; 

1 3 4 14 12 34 
Είσαι ικανοποιημένος ,η από το σχολείο 
δεύτερης ευκαιρίας; 22 7 3 1 1 34 
       
       

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΕΣ 
Πάρα 
πολύ 

πολύ αρκετά λίγο καθόλου ΣΥΝΟΛΟ 

Οι γονείς σου συμπεριφέρονται 
διαφορετικά στο αγόρι και στο κορίτσι; 3 1 3 8 10 25 
Εσύ θα συμπεριφέρεσαι διαφορετικά στο 
γιο και διαφορετικά στην κόρη;    1 1 3 21 26 
Συμπεριφέρεσαι διαφορετικά στα αγόρια 
και στα κορίτσια της παρέας;   1 4 9 12 26 
Το φύλο (άνδρας ή γυναίκα) επηρεάζει 
κατά τη γνώμη σου την επιλογή του 
επαγγέλματος;  

2 1 5 10 9 27 
Το φύλο (άνδρας ή γυναίκα) επηρεάζει 
κατά τη γνώμη σου την ηλικία του 
γάμου; 

    2 17 8 27 
Είσαι ικανοποιημένος ,η από το σχολείο 
δεύτερης ευκαιρίας; 14 1 10 2   27   

      
Παρατήρηση:  
Υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις ανδρών και γυναικών 
εκπαιδευομένων, αλλά υπάρχουν, όπως π.χ. φαίνεται ενδεικτικά στα διαγράμματα.  
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Γενικές αξιολογικές κρίσεις – συμπεράσματα. 
 
 
ü Κατά την υλοποίηση της παρεμβατικής δραστηριότητας παρουσιάστηκαν μικρές 

δυσκολίες, όπως η εξεύρεση ελεύθερου χρόνου, η δυσκολία κατανόησης της 
Ελληνικής γλώσσας από μερικούς Μουσουλμάνους μαθητές και η απειρία μας στη 
λειτουργία της ομάδας δράσης. 

 
ü Τα όποια μικροπροβλήματα ξεπεράστηκαν με τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον 

όλων των εμπλεκομένων. 
 
ü Οι εμπειρίες και τα βιώματα που αποκτήσαμε με τη συμμετοχή μας σε αυτή την 

παρεμβατική δράση υπήρξαν πολύτιμα.  
 
ü Με τη συζήτηση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων, καταφέραμε να 

γνωριστούμε καλύτερα, να μοιραστούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, να 
επικοινωνήσουμε, να δημιουργήσουμε δεσμούς φιλίας. 
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ü Διαπιστώσαμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κοινά προβλήματα και αγωνίες, κοινό 
μέλλον.  

ü Συνειδητοποιήσαμε και αναγνωρίσαμε τα στερεότυπα των δύο φύλων, τις αντιλήψεις 
και τις διακρίσεις που υπάρχουν στο οικογενειακό, επαγγελματικό, κοινωνικό και 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον της Ροδόπης. 

 
ü Αναθεωρήσαμε κάποιες απόψεις και αντιλήψεις και αναγνωρίσαμε ότι όλοι πρέπει να 

έχουν ίσες ευκαιρίες,      ισότιμη αντιμετώπιση, δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
 
ü Ελπίζουμε να αλλάξουμε στάσεις και συμπεριφορές στη ζωή μας, να διεκδικήσουμε  

μια καλύτερη ζωή και να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα της διαφορετικότητας. 
 
Ευχαριστούμε θερμά, την υπεύθυνη αγωγή υγείας του νομού Ροδόπης κ. Δώρα 
Λαδοπούλου, την εκρόσωπο του ΚΕΘΙ κ. Μαριτίνα Μουστάκα, τους υπεύθυνους της 
σχολικής σύμπραξης κ. Α. Ράμναλη και Ι. Δρακόπουλο καθηγητές του Εσπερινού 
Γυμνασίου Κομοτηνής, την διευθύντρια του Σ.Δ.Ε. Κομοτηνής κ. Μ. Τσαούση,   τους 
καθηγητές του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας(Σ.Δ.Ε.) κ. Ράνια Λάμπρου φιλόλογο, κ. Κ. 
Σγουρόπουλο και κ. Σ. Κολιδάκη της Πληροφορικής, το γραμματέα μας κ. Μπάμπη 
Ιορδάνου, την ψυχολόγο μας κ. Βάσω Δημητρίου, τον σύμβουλο σταδιοδρομίας κ. Δ. 
Αναστασόπουλο, τον επιστημονικό υπεύθυνο κ. Α. Καμπά και  όλους τους καθηγητές και 
μαθητές του Σ.Δ.Ε. Κομοτηνής που συμμετείχαν και βοήθησαν στην υλοποίηση της 
δράσης.  
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