
Προσδοκίες και Επαγγελματικές Επιδιώξεις των Μαθητών και των Μαθητριών 
των Απογευματινών Επαγγελματικών Λυκείων. Μελέτη Περίπτωσης: 

Η Ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά

Απόστολος Καλτσάς / Δημήτριος Κοτσιφάκος

Με τη συνεργασία:



Προσέγγιση 
Έρευνας 

• Η βασική κοινωνική και παιδαγωγική προσφορά 
ενός απογευματινού επαγγελματικού λυκείου (ένα 
σχολείο που λειτουργεί κοντά στο εσπερινό 
ωράριο) έγκειται στο ότι παρέχει εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες σε άτομα τα οποία δεν έχουν ούτε τις 
δυνατότητες, ούτε και την πρόσβαση να 
σπουδάσουν στην ημερήσια εκπαίδευση μία 
τεχνική Ειδικότητα. 

• Τα Απογευματινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) 
είναι «δυναμικά» σχολεία με παρουσία στην 
επαγγελματική εκπαίδευση της πόλης στην οποία 
λειτουργούν. 



Προσέγγιση 
Έρευνας 

• Αποτελούν σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας, ειδικά στους πολίτες των ευάλωτων 
κοινωνικών στρωμάτων, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους ή άνεργους, 
όπως και σε άνεργες μητέρες ανήλικων και/ή 
ενήλικων παιδιών. 

• Η στήριξη των εργαστηριακών μαθημάτων στα 
ΕΠΑΛ γίνεται από αντίστοιχα Εργαστηριακά Κέντρα 
(ΕΚ). 

• Με το άρθρο αυτό, μέσα από μια μελέτη 
περίπτωσης, επιχειρούμε την αναψηλάφηση των  
προσδοκιών και των επαγγελματικών επιδιώξεων 
των μαθητών και των μαθητριών των 
Απογευματινών ΕΠΑΛ. 



Σκοπός



Σκοπός 

• Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να 
αποτυπώσει δημόσια τα στοιχεία εκείνα τα 
οποία διαμορφώνουν τη θετική αλλαγή 
παραδείγματος μέσα από την εργαστηριακή 
υποστήριξη των Απογευματινών ΕΠΑΛ προς 
τους μαθητές και τις μαθήτριες της 
Ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων. 



Τα επιστημονικά 
εργαλεία της 
συγκεκριμένης 
έρευνας



Τα επιστημονικά 
εργαλεία της 
συγκεκριμένης 
έρευνας

• Η καταγραφή των συμπερασμάτων αφορά 
την αποδελτίωση συμπερασμάτων σε 
κλίμακα εφαρμογής – μελέτη περίπτωσης 
(1ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά –
Ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων). 

• Η τεκμηρίωση των παρατηρήσεων έγινε 
μέσα από σχάρες παρατήρησης κατά την 
εφαρμογή της διδασκαλίας στο 1ο ΕΚ 
Πειραιά και μέσα από ημιδομημένες 
συνεντεύξεις των μαθητών και των 
μαθητριών του τμήματος, την σχολική 
περίοδο 2019 - 2020. 

• Το δείγμα αποτελούσαν 8 μαθητές και 
μαθήτριες.



Στοιχεία και 
προσεγγίσεις 
σχετικές με το 
θέμα

• Προσδοκίες – προσβλέψεις: υπολειμματικές 
μεταβλητές ολικών κοινωνικών αξιώσεων.

• Η ζήτηση εργασίας για τα λαϊκά στρώματα 
=> επιδίωξη για προαγωγή μέσα από την 
εργασία. 

• Κατευθύνσεις προβλέψεων (τροπές): 
• 1) καταναλωτικές
• 2) αίσθηση ελέγχου 
• Προβολικό αποτέλεσμα (αλλαγή 

επαγγέλματος, επένδυση στην εκπαίδευση)
• Γνωστικό αποτέλεσμα (ελεγχόμενη 

τροποποίηση)
• Τομή (στόχος = μεταβολή του πλαισίου 

αναφοράς).



Στοιχεία και 
προσεγγίσεις 
σχετικές με το 
θέμα

• Προσδοκίες –> αφορούν κυρίως τις 
ενέργειες των άλλων. 

• Προσβλέψεις -> ενέργειες του ίδιου του 
υποκειμένου μέσα από το πλέγμα των 
σχέσεων με τους άλλους.



Διαχείριση της 
ανισότητας



Ανισότητες

• Να απλωθεί ο «κοινωνικός» εαυτός σε 
σχήματα δυνητικής κοινωνικής 
πραγματικότητας.



Ανισότητες
• Να συλλάβει και αν οικειοποιηθεί γνωστικά 

και βιωματικά ότι αποφέρει ο 
μετασχηματισμός του κόσμου στο οποίο 
είναι ενταγμένος. 



Ανισότητες

• Τι έχει κάνει το σχολείο ώστε οι 
μαθητές/τριες του να είναι σε θέση να 
συλλαμβάνουν και να οικειοποιούνται 
γνωστικά και βιωματικά ότι αποφέρει ο 
μετασχηματισμός του κόσμου στο οποίο 
είναι ενταγμένοι; 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 6ο ΕΠΑΛ/6ο ΤΕΕ/ 2η ΤΕΣ) 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Αττική οδός

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε βιοτεχνία Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών

Ετήσια ενδοσχολικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ μαθητών.

Διάλεξη – συζήτηση για την Ορειβασία – αναρρίχηση.

Εκπαιδευτική εκδρομή – άθληση στην Οίτη με ορεινή πεζοπορία (Πυρά Ηρακλέους)

Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Λευκές εβδομάδες» στο Καρπενήσι

Σύσκεψη στο σχολείο για τα επαγγελματικά δικαιώματα με επαγγελματικά σωματεία του Πειραιά.

Εκδήλωση με το σωματείο Ηλεκτροτεχνιτών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, για το εργασιακό περιβάλλον 

των Ηλεκτρολόγων και τις προοπτικές του Επαγγέλματος. 

Εκδήλωση βιβλιοπαρουσίαση της συγγραφέα κ. Πριοβόλου στο σχολείο και έκθεση βιβλίου.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης του Ζωγράφου.

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε αποθήκη Ηλεκτρολογικού Υλικού

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοστάσιο της Χαλυβουργικής στην Ελευσίνα

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε ανεγειρόμενη οικοδομή.

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε εταιρεία με συστήματα ασφαλείας.

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε εταιρεία με συστήματα επικοινωνίας.

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε εταιρεία για το Φυσικό αέριο.

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολείο.



Εθελοντική αιμοδοσία για την Τράπεζα αίματος ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΕΠΑΛ/πρώην 6ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Πειραιά

Αποκριάτικες εκδηλώσεις – Κυνήγι θησαυρού

Εορτασμό Εθνικών εορτών και Πολυτεχνείου

Δημιουργία μουσικού συγκροτήματος και συμμετοχή στο γλέντι του σχολείου

Διάλεξη για τη συμπεριφορά των αυτοκινήτων

Διάλεξη Ιαβέρη για τα τροχαία ατυχήματα

Υλοποίηση  περιβαλλοντικών προγραμμάτων, αγωγής υγείας, αγωγής σταδιοδρομίας. 

Η εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι και στο σχολείο. 

Ηλιακές εφαρμογές και οι επιδράσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων για 

οικιακή χρήση.

Εφαρμογές των ΑΠΕ στο σχολείο μας. 

Αθλήματα του βουνού και Ολυμπιακοί Αγώνες. 

Αυτοκίνητο Οδήγηση και περιβάλλον. 

Τα ατυχήματα κατά τη σχολική ζωή και η παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

Τροχαία ατυχήματα. Αιτίες - Πρόληψη – Αντιμετώπιση. 

Τροχαία ατυχήματα και παροχή πρώτων βοηθειών. Κ.λ.π.

Βράβευση και συμμετοχή σε κρουαζιέρα του ελληνικού τμήματος της UNESKO στα νησιά του Αργοσαρωνικού, για την 

περιβαλλοντική δράση.

Εξασφάλιση συμμετοχής στα Περιβαλλοντικά προγράμματα χρηματοδότησης από την Ε.Ε. μέσω του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη ΔΕΗ Λαυρίου

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη ΔΕΗ στο Κερατσίνι

Εκπαιδευτική επίσκεψη και παρακολούθηση σεμιναρίου στο εργαστήριο της ΕΛΕΜΚΟ – αντικεραυνικά συστήματα στη 

Θήβα



Εκπαιδευτική επίσκεψη σε έκθεση Ηλεκτρολογικού υλικού

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο μουσείο ΗΣΑΠ

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και στην Αρχαία αγορά 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Αττικό Μετρό

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο μουσείο μελισσοκομίας της Γεωπονικής σχολής

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν

Παρακολούθηση παρουσίασης στο Πλανητάριο

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Κύθνο με Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες, και ντηζελομηχανές.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ηλιακό χωριό στη Πεύκη

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε ιδιωτική εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκά – ανεμογεννήτρια)

Θεατρική ομάδα του σχολείου ανέβασμα έργου «Εκκλησιάζουσες»

Μετρήσεις ρύπανσης με ΠΕΡΠΑ

Παραδοσιακό πολιτιστικό γλέντι του σχολείου με παραδοσιακή κουζίνα από μαθητές

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας του σχολείου

Εκδήλωση - άσκηση στον Υμηττό με παροχή πρώτων βοηθειών

Ασκήσεις χρήσης πυροσβεστήρων και  πυρόσβεσης από την πυροσβεστική

Ασκήσεις παροχής πρώτων βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό

Επιστημονικές διαλέξεις προγραμμάτων άλλων ειδικοτήτων και συνολικά του σχολείου (ζαχαρώδης διαβήτης, 

Ολυμπιακοί αγώνες, το πείραμα του cern, κ.λ.π.). 

Έκθεση παρουσίασης σχολικών έργων από σχολεία του Πειραιά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και εξασφάλισης του 

1ου Βραβείου.



Έργα κατασκευής και βελτίωσης των υποδομών του σχολείου, καθώς και μεταφορά και στήσιμο εργαστηρίων με 

συμμετοχή μαθητών.

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις παρουσίασης των σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδ. 

Πειραιά και του Γραφ. Ε.Ε. Πειραιά με το Δήμο Πειραιά.

Διδακτική Επίσκεψη στο Πάρκο Ελευθερίας πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ στην έκθεση για την Απελευθέρωση της Αθήνας

Ιστορικός περίπατος στο Πειραιά

Κύκλος σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με Ερυθρό Σταυρό.

Εκδήλωση με αποκριάτικα σατυρικά σκετς από τους μαθητές

Προβολή κινηματογραφικών ταινιών στο σχολείο και παρακολούθηση ταινιών σε κινηματογράφο.

Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων από ομάδες μαθητών.

Διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης

Διδακτική επίσκεψη στο Κεραμεικό

Οργάνωση αγώνων Πετάνγκ

Πεζοπορία στη Πάρνηθα

Εκδήλωση για τα τροχαία ατυχήματα με το σύλλογο αυτοκινητιστών

Εκδήλωση απονομής τίτλων σπουδών και επαίνων, βραβείων.

Διάλεξη για Υγεία – άσκηση – Διατροφή.



Ασκήσεις Σεισμού και πυρκαγιάς

Διδακτική επίσκεψη στα δικαστήρια Πειραιά

Διδακτική επίσκεψη σε λογιστικό γραφείο

Ετήσιο αποχαιρετιστήριο γλέντι

Διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο “Ξυλαποθήκη”

Διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Τεχνολογίας στο “Γκάζι”.

Διδακτική επίσκεψη στο Θησείο.

Θεατρικά μονόπρακτα Αποκριάτικα

Βιωματικό σεμινάριο Ρεφλεξολογίας

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Συμμετοχή – βράβευση (3 βραβεία) στον 8ο μαθητικό Διαγωνισμό Κινηματογραφικών Ταινιών μικρού μήκους. 

Εκδήλωση βράβευσης

Κατασκευή και Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίττας από ομάδες μαθητών με διαγωνισμό.

Πασχαλινό Μπαζάαρ

Εκμάθηση  Μπρίτζ

Εκδήλωση για τη μέρα της Γυναίκας



https://openedtech.ellak.gr/robotics2020/thermokipio-me-tin-energia-tou-iliou-ke-tou-nerou/



Ίσες ευκαιρίες, 
ανισότητα, 
μορφωτικό 
πρόταγμα: 
Καθηγητές/τριες-
Μαθητές/τριες



Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 
Για όσους εκπαιδευτικούς εμπλέκονται ενεργά με 
την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων τα 

αποτελέσματα είναι ορατά, κυρίως, στην αντίληψη 
και στις ζωές των μαθητών και των μαθητριών 

καθώς, μέσα από την τεχνική εξειδίκευση 
συντελείται η ατομική ενδυνάμωση τους και 

επιτελείται η κοινωνική ανάπτυξη τους. 



Οι απόψεις των 
μαθητών/τριών 
για το θέμα



Αξιώσεις και 
συμπεριφορές

• Οι μαθητές και οι μαθήτριες που 
συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι οι 
καθηγητές κατανοούν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της ηλικίας 
τους, των προσδοκιών και των 
προσβλέψεων τους  

• Πιστεύουν ότι τα Απογευματινά ΕΠΑΛ είναι 
γι’ αυτούς ίσως η μόνη διέξοδος αφού, 
ζητάνε μία διέξοδο που θα τους οδηγήσει 
σε ένα καλύτερο μέλλον. 



Αξιώσεις και 
συμπεριφορές

• Αυτοπραγμάτωση
• Προαγωγή
• Επαγγελματική αίγλη
• Ασφάλεια απασχόλησης
• Αποδοχή της ιεραρχίας: 

Εργασία- Σταδιοδρομία ως μορφές
κοινωνικής καταξίωσης. 



Κοινωνική
Δυναμική των 
αποφοίτων των 
Απογευματινών 
Τεχνικών 
Λυκείων

• Οι μαθητές και οι μαθήτριες των 
Απογευματινών Επαγγελματικών Τεχνικών 
Σχολείων έχουν πράγματι μια μοναδική 
ιδιότητα που δεν την συναντάς τόσο έντονη 
σε άλλες Λυκειακές Βαθμίδες. 

• Φαίνεται ότι διαθέτουν μια μοναδική 
ικανότητα να σχεδιάζουν τις αλλαγές στη 
ζωή τους υλοποιώντας δυναμικές από μια 
δεύτερη ευκαιρία.

• Μέσα από την κατάλληλη θεσμοθέτηση του 
Απογευματινού ΕΠΑΛ και των Ειδικοτήτων,  
αξιοποιούν τις μαθησιακές ευκαιρίες σε 
ευεργετική γι’ αυτούς κατεύθυνση και έτσι, 
διαμορφώνουν το δικό τους ατομικό 
πρότυπο αυτοπραγμάτωσης.



Προσδοκίες και Επαγγελματικές Επιδιώξεις των Μαθητών 
και των Μαθητριών των Απογευματινών Επαγγελματικών 

Λυκείων. 
Μελέτη Περίπτωσης: Η Ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων στο 

1ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά

Έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης και τυπολογία των προβλημάτων σχολικής τάξης

Παρουσίαση: Δρ. Κοτσιφάκος Δημήτριος, ΔΙΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
Υποδιευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Περάματος, ΠΕ 84, Ηλεκτρονικός,

Post-Doc, PhD, MSc, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
dimkots@sch.gr


