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Σκοποί  ενότητας 

• Να γίνει εισαγωγή στον σχεδιασμό 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων  
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Περιεχόμενα  ενότητας 

• Σχεδιασμός Προγραμμάτων  

– Θεωρία προγράμματος (Program theory) 

– Λογικό Μοντέλο (Logic Model) 

• Παραδείγματα 

– Παράδειγμα Ι – Οικογενειακές Διακοπές 

– Παράδειγμα ΙΙ – Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 
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Σχεδιασμός και αξιολόγηση 

 

 

Γιατί είναι απαραίτητοι και χρήσιμοι 

παράγοντες για τα προγράμματα ενηλίκων; 
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Σχεδιασμός Προγραμμάτων 

• Θεωρία προγράμματος (Program theory) 

 

• Λογικό Μοντέλο (Logic Model) 
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Θεωρία προγράμματος 

• Η κατασκευή ενός εύλογου και ευέλικτου μοντέλου 

για το πώς υποθέτουμε ότι θα εξελιχθεί το πρόγραμμα 

• Το σύνολο των αιτιωδών σχέσεων ενός προγράμματος 

• Ένα σύστημα πεποιθήσεων, αξιών και στόχων που 

ορίζουν τη δομή, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα 

του προγράμματος 

(L. Bickman, 1987) 
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Λογικό Μοντέλο – I 

• Παρουσιάζει την αναμενόμενη «συμπεριφορά» ενός 

προγράμματος κατά την αντιμετώπιση στοχευμένων 

προβλημάτων κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες 

• Συνιστά μια αλυσίδα συλλογισμών (chain of reasoning) 

ή ένα σύνολο προτάσεων του τύπου «αν - τότε» (if-

then)  

(Mc Laughin & Jordan, 1999) 
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Λογικό Μοντέλο – II 

• Είναι μια εικόνα του πως το πρόγραμμα συμπεριφέρεται 

και της υποκείμενης θεωρίας και των παραδοχών.  

• Αυτό το μοντέλο μας παρέχει έναν «οδικό χάρτη» του 

προγράμματος, δίνοντας έμφαση στο πως αναμένεται να 

δουλέψει το πρόγραμμα, ποιες ενέργειες απαιτούνται 

πριν από κάποιες άλλες και πως τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα επιτυγχάνονται.   

(W. K. Kellogg Foundation, 2004) 
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Παράδειγμα Ι – Οικογενειακές Διακοπές 

Πόροι/ 
εισροές 

Ενέργειες Εκροές Αποτελέσματα Επιπτώσεις 

Προγραμματισμένες εργασίες Επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

Πρόγραμμα 

πτήσεων 

Οικογενειακές 

υποχρεώσεις 

Εκπτώσεις 

Πρόβλεψη 

καιρού 

 

Δημιουργία 

προγράμματος 

διακοπών 

Πληροφορίες για 

πτήσεις 

Αγορά εισιτηρίων 

Διακανονισμός 

μετακινήσεων 

 

Εισιτήρια 

Εξοικονόμηση 

χρημάτων 

 

Τα μέλη της 

οικογένειας 

απολαμβάνουν τις 

διακοπές 

 

Καλές σχέσεις στην 

οικογένεια 

 

9 



Παράδειγμα ΙΙ – Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

Πόροι/ 
εισροές 

Ενέργειες Εκροές Αποτελέσματα Επιπτώσεις 

Προγραμματισμένες εργασίες Επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

Διαθέσιμα χρήματα 

Υποδομές 

οργανισμού 

Χ εκπαιδευτές 

Ψ εκπαιδευόμενοι 

 

Προϋπολογισμός 

Αναλυτικό 

πρόγραμμα 

Επιλογή 

εκπαιδευτών 

Επιλογή 

εκπαιδευομένων 

Χώρος και χρόνος 

υλοποίησης 

 

Ψ εκπαιδευμένοι 

εκπαιδευτικοί 

 

Ψ εκπαιδευτικοί 

του δημόσιου 

εκπαιδευτικού 

συστήματος 

διαθέτουν τα Ζ 

προσόντα 

 

Βελτίωση του 

επιπέδου της 

αντίστοιχης 

βαθμίδας 

εκπαίδευσης 
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Τέλος Ενότητας 



Χρηματοδότηση 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
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Σημειώματα 



Σημείωμα Αναφοράς 

• Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Θανάσης 
Καραλής, «Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο 
από τη δικτυακή διεύθυνση: 
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1458/ 
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Σημείωμα Αδειοδότησης 
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 

Αναφορά, Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. 
Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα 

οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους 
χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».  

 

 

 

 
 
 
 
 

[1] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  
Σύμφωνα με αυτήν την άδεια ο δικαιούχος σας δίνει το δικαίωμα να: 
Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό 
Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό για κάθε 
σκοπό  
Υπό τους ακόλουθους όρους: 
Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό , με 
σύνδεσμο της άδειας 
Παρόμοια Διανομή — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο 
υλικό, πρέπει να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το 
πρωτότυπο 16 


