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Σκοποί  ενότητας 

•  Να εξετασθούν οι τυπολογίες και τα μοντέλα 

αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

• Να περιγραφούν τα βασικά βήματα αξιολόγησης 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων 
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Περιεχόμενα  ενότητας 

• Αξιολόγηση Προγραμμάτων 

– αξιολόγηση - έλεγχος  

– αξιολόγηση ως έρευνα 

– τυπολογίες αξιολόγησης 

– μοντέλα αξιολόγησης 

– βήματα αξιολόγησης 

– αντικείμενα, άξονες & δείκτες 
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Αξιολόγηση  

• Evaluation is the process of determining the 

merit, worth, and value of things  

(M. S. Scriven) 
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ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ (1964) 

πηγή  

http://www.williamjames.com/Theory/INTRTHEO.htm


Αξιολόγηση;;; 

• Έλεγχος 

• Μέτρηση 

• Βαθμολόγηση 

• Ιεράρχηση 

• Παρακολούθηση 

• Έρευνα 
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Αξιολόγηση – Έλεγχος Ι  

• Ο έλεγχος συνιστά κανονιστική προσέγγιση και 

διενεργείται με βάση ένα εξωτερικό μοντέλο 

αναφοράς, το οποίο θεωρείται πρότυπο και δεδομένο.  

• Στηρίζεται στην αποσύνθεση της πραγματικότητας σε 

στοιχεία απλά και διακριτά και βασίζεται στην 

παραδοχή ότι οι πρακτικές είναι διαφανείς και 

αναπαράγονται και άρα σχετικά εύκολα ελέγξιμες.  

• Ο έλεγχος είναι κλειστή διαδικασία και συνήθως 

καταλήγει σε επιβράβευση ή τιμωρία. 

(Demunter, 1994, Βεργίδης, 2001) 
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Αξιολόγηση – Έλεγχος ΙΙ 

• Αντίθετα, η αξιολόγηση είναι κατεξοχήν ερευνητική 

προσέγγιση, που αποκαθιστά την κοινωνική 

πραγματικότητα στην ολότητά της και αναδεικνύει τα 

διακυβεύματα που συνθέτουν ένα φαινόμενο και 

επομένως θα πρέπει να διεξάγεται από 

εξειδικευμένους ερευνητές.  

• Η αξιολόγηση είναι ανοικτή διαδικασία που συνήθως 

καταλήγει σε προτάσεις βελτίωσης   

(Demunter, 1994, Βεργίδης, 2001) 
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Αξιολόγηση ως έρευνα 

• Η αξιολόγηση ως έρευνα είναι η συστηματική εφαρμογή 
ερευνητικών μεθόδων των κοινωνικών επιστημών για την 
αποτίμηση του εννοιολογικού περιεχομένου, του 
σχεδιασμού, της υλοποίησης και της ωφέλειας 
προγραμμάτων ή κοινωνικών παρεμβάσεων.  

• Με άλλα λόγια, οι αξιολογητές χρησιμοποιούν μεθόδους 
των κοινωνικών επιστημών προκειμένου να εκτιμήσουν και 
να βελτιώσουν τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικές 
υπηρεσίες, προγράμματα και πολιτικές υλοποιούνται, από 
τα αρχικά στάδια του καθορισμού και του σχεδιασμού τους 
έως την ανάπτυξη και την εφαρμογή τους. 

(Rossi & Freeman, 1993) 
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Τυπολογίες αξιολόγησης 

• Εσωτερική 

• Εξωτερική 

• Διαμορφωτική 

• Απολογιστική 

• Συμμετοχική 

• Μη συμμετοχική 

 

 

• Θέση του αξιολογητή 

 

• Σκοπός της αξιολόγησης 

 

• Συμμετοχή συντελεστών 
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Μοντέλο αξιολόγησης 

• Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιολόγηση 

ενός προγράμματος, η οποία εκτός από το θεωρητικό 

πλαίσιο περιλαμβάνει προτάσεις και παραδοχές για το 

σκοπό και τους στόχους της αξιολόγησης, την 

εμβέλεια εφαρμογής της, τους ρόλους του αξιολογητή 

και των συντελεστών / μετόχων του προγράμματος και 

τις ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές. 
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Ανταποδοτική αξιολόγηση 
(Responsive evaluation) 

• Προωθεί το διάλογο των 

συντελεστών και την 

ενημέρωση των 

συμμετεχόντων 

• Διατυπώνει κρίσεις με 

βάση τις αξίες και τις 

προσδοκίες των μετόχων 

11 

πηγή 

Robert Stake, 1983 
 

http://education.illinois.edu/CIRCE/Robert_Stake.html


Μοντέλο τεσσάρων επιπέδων 
(Four Level Model) 

• Ανταπόκριση (reaction) 

• Μάθηση (learning) 

• Συμπεριφορά (behavior) 

• Αποτελέσματα (results) 
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Donald L. Kirkpatrick, 1959 

 

πηγή 

πηγή 

http://idassessment.wikispaces.com/Kirkpatricks+four+levels+of+evaluation
http://idassessment.wikispaces.com/Kirkpatricks+four+levels+of+evaluation


CIPP Model 

13 

The CIPP evaluation model 
 

 Daniel Stufflebeam ,  1969 

πηγή 

http://news.ehe.osu.edu/2009/12/27/education-and-human-ecology-inducts-six-into-hall-of-fame/


Ενδυναμωτική αξιολόγηση 
(Empowerment evaluation) 

• Καταγραφή και 

προετοιμασία 

• Προσδιορισμός στόχων 

και διατύπωση 

στρατηγικών 

• Προσδιορισμός κριτηρίων 

– διατύπωση κρίσεων 
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David Fetterman 

πηγή 

http://babyfetterman.blogspot.gr/


Βήματα αξιολόγησης - Ι 

• Ανάλυση του προγράμματος και του οργανισμού 

• Ανάλυση του πλαισίου υλοποίησης 

• Ανάλυση χαρακτηριστικών της ομάδας 

συμμετεχόντων 

• Επιλογή τύπου και μοντέλου αξιολόγησης 

• Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός 
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Βήματα αξιολόγησης - ΙΙ 

• Διάγνωση πιθανών προβλημάτων 

• Προσδιορισμός ερωτημάτων της αξιολόγησης 

• Καθορισμός αντικειμένων αξόνων και κριτηρίων 

• Επιλογή μεθόδων και τεχνικών 

• Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

• Κοινοποίηση αποτελεσμάτων 
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Αντικείμενα, άξονες και δείκτες 

17 

(Καραλής, 2005) 



Βιβλιογραφικές αναφορές Ι 

Ελληνόγλωσσες 

• Βεργίδης, Δ. (2001).Η συμβολή της αξιολόγησης στην 
εκπαιδευτική πολιτική, στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), 
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου. 
Αθήνα: Μετχαίμιο, σσ: 40-60. 

• Καραλής, Θ. (2005). Αξιολόγηση Προγραμμάτων 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο. 

 

18 



Βιβλιογραφικές αναφορές ΙΙ 

Ξενόγλωσσες 

• Demunter, P. (1994). Recherche-action de type strategique 
et evaluation des actions et dispositifs de formation, Les 
Cahiers d’ Etudes du C.U.E.E.P. 

• Rossi, P. H., & Freeman, H. E. (1993). Evaluation; A 
systematic approach. Thousand Oaks: Sage Publications. 

• Stake, R.E. (1983).Program Evaluation, particularly 
responsive evaluation, In G.F. MAdaus, Scriven, M.S., & 
Stufflebeam D.L. (eds.), Evaluations Models: Viewpoints on 
Educational and Human Services Evaluation. Boston: 
Kluwer-Nijhoff Publishing. 
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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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https://eclass.upatras.gr/courses/PN1458/
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1458/


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 24 



Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων 

Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: 

Εικόνα 1: http://www.williamjames.com/Theory/INTRTHEO.htm 

Εικόνα 2: http://education.illinois.edu/CIRCE/Robert_Stake.html 

Εικόνα 3: 
http://idassessment.wikispaces.com/Kirkpatricks+four+levels+of+e
valuation 

Εικόνα 4: 
http://idassessment.wikispaces.com/Kirkpatricks+four+levels+of+e
valuation 

Εικόνα 5: http://news.ehe.osu.edu/2009/12/27/education-and-
human-ecology-inducts-six-into-hall-of-fame/ 

Εικόνα 6: http://babyfetterman.blogspot.gr/ 
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