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Περίληψη 

 Η εκπαίδευση ενηλίκων γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία πενήντα 
χρόνια στην Ελλάδα, μια και οι ανάγκες και ο ανταγωνισμός στο χώρο εργασίας 
έχουν αυξηθεί. Το παρόν άρθρο, αρχικά, παρουσιάζει πώς ορίζεται η 
εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ποια είναι η ιστορική 
της πορεία. Στη συνέχεια, δομείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, 
διερευνώνται ερωτήματα όπως, ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων, 
πώς αυτός άλλαξε κατά τη διάρκεια των χρόνων, ποια είναι η χρησιμότητά της 
και ποιοι λόγοι την επιβάλλουν. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται αναφορά στους 
λόγους, για τους οποίους καθίσταται απαραίτητη η αξιολόγησή της. Τέλος, 
απαριθμούνται τα είδη, τα μοντέλα και η σημασία της αξιολόγησης στην 
εκπαίδευση ενηλίκων.  

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αξιολόγηση.  
 

Abstract  

Adult education has significantly developed in Greece over the last fifty years, 
as the needs and competition in the workplace have increased. This article first 
presents how adult education is defined in Greece and abroad and outlines its 
historical course. Then, it is structured in two parts. The first   part attempts to 
answer questions, such as, what is the role of adult education and how this role 
has changed over the years, what is the usefulness of adult education and what 
are the reasons justifying it. In the second part, reference is made to the reasons, 
for which it is important for adult education to be subject to evaluation. Lastly, 
the different types, models and the importance of evaluation in adult education 
are listed.  
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Εισαγωγή 

Την τελευταία πεντηκονταετία παρατηρείται μία έξαρση στο χώρο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων λόγω των αυξημένων αναγκών και του ανταγωνισμού στην 
αγορά εργασίας (Καπαγιάννη, 2006). Τι είναι, όμως, η εκπαίδευση ενηλίκων; Ποια 
η ιστορική της πορεία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα; Ο Rogers (2005) επισημαίνει 
ότι οι διαφορές, που εντοπίζονται στους ορισμούς για την εκπαίδευση ενηλίκων 

διεθνώς, οφείλονται στις διαφορετικές εκπαιδευτικές κουλτούρες των 
κρατών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την UNESCO (1976) η εκπαίδευση ενηλίκων 
ορίζεται ως εκπαιδευτική διεργασία περιεχομένων, επιπέδων και μεθόδων, η οποία 
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επεκτείνει την εκπαίδευση που παρέχεται στα σχολεία, τα κολέγια και τα 
πανεπιστήμια. 

Εκλαμβάνεται, επίσης, ως μαθητεία μέσω της οποίας τα ενήλικα άτομα 
καλλιεργούν γνώσεις, ικανότητες, προσόντα, τα οποία αλλάζουν τη συμπεριφορά 
και τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Από 
την άλλη πλευρά, ο ΟΟΣΑ (1977, στο Rogers 2002) εκλαμβάνει την εκπαίδευση 
ενηλίκων ως μία μαθησιακή δραστηριότητα προγραμματισμένη από κάποιον 
φορέα εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει να καταρτίσει ανθρώπους που έχουν 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις δύο παραπάνω τοποθετήσεις ο Κόκκος (2005α) πιστεύει ότι η 
εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί μία οργανωμένη μορφή δια βίου μάθησης ενηλίκων 
με προγράμματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα.  

Η μορφή αυτή εκπαίδευσης πρωτοεμφανίστηκε σε Ευρώπη και ΗΠΑ στα 
τέλη του 19ου αι. (Καπαγιάννη, 2006) και στις αρχές του 20ου αι. (Κόκκος, 2005). 
Αρχικά, στόχευε στη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των κατώτερων 
κοινωνικά ομάδων. Γρήγορα, όμως, έλαβε πολλές μορφές  που ήταν σχετικές με 
θέματα κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά και επεκτάθηκε σε όλες τις χώρες 
(Κόκκος, 2005). Ραγδαία ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων  πραγματοποιήθηκε 
τη δεκαετία του ΄80 λόγω της κρίσης στην οικονομία με σκοπό την αντιμετώπιση 
του προβλήματος του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων (Rogers, 
2001). 

Στην Ελλάδα προτεραιότητα στη εκπαίδευση ενηλίκων δόθηκε ακόμα από 
την σύσταση του ελληνικού κράτους. Εμφανίστηκε  επίσημα το 1929 με τον νόμο 
4397/29 επί κυβερνήσεως του Ελευθερίου Βενιζέλου με στόχο αρχικά την 
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού (Καπαγιάννη, 2006). Την περίοδο του 
μεσοπολέμου η εκπαίδευση αυτή εντάχθηκε σ’  ένα πλαίσιο πολιτικο-ιδεολογικής 
στρατηγικής και συμπληρωματικής κατάρτισης (Βεργίδης, 1994). Σήμερα, αν 
λάβουμε υπόψη μας το πώς ορίζει η UNESCO (1976) την εκπαίδευση ενηλίκων και 
την κατηγοριοποίηση των Coombs-Ahmed (1974), μπορούμε να 
κατηγοριοποιήσουμε τους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων σε α) φορείς τυπικής 
εκπαίδευσης  ενηλίκων (ΙΕΚ και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) β) φορείς 
τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο) και γ) φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχουν 
συνεχή εκπαίδευση ενηλίκων, επιμόρφωση, εκπαίδευση εξ αποστάσεως (ΟΑΕΔ, 
ΚΕΚ, ΚΕΕ, ΓΓΕΕ, ΙΔΕΚΕ, δημόσιοι οργανισμοί, υπουργεία, επιχειρήσεις κ.ά.) 
(Κόκκος, 2007).  

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να μελετήσει τα παρακάτω δύο 
ερευνητικά ερωτήματα: 

-Ποιος είναι ο ρόλος και η χρησιμότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων; 
-Πώς αξιολογείται η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα; 

Α. Ο ρόλος και η χρησιμότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Η εκπαίδευση ενηλίκων από την εμφάνισή της, στα τέλη του 19 αι. μέχρι και 
την τελευταία δεκαετία του 1970, δεν προσανατολιζόταν σε επαγγελματικούς 
σκοπούς. Κύριος ρόλος της ήταν η ανάπτυξη της προσωπικότητας και η κοινωνική 
αλλαγή (Rogers, 2002). Το θεωρητικό και πρακτικό της πλαίσιο διέπονταν από μία 
ανθρωπιστική προσέγγιση,  που στο κέντρο τοποθετούσε τον εκπαιδευόμενο 
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(Κόκκος, 2005). Ρόλος της ήταν να καταστήσει ικανούς τους εκπαιδευομένους να 
συμμετέχουν ενεργά  στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο της 
κοινωνίας. Μεγάλη σημασία, επίσης, δινόταν στην ανάπτυξη δημοκρατικών 
σχέσεων μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών και στη δημιουργία ενεργών 
πολιτών στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοινωνίας.  Η εκπαίδευση αυτή,  σύμφωνα 
με τον Jarvis (2004) ονομάστηκε «ελεύθερη» και  ο ρόλος της ήταν συνυφασμένος 
με την ανάπτυξη μόνο των κοινωνικών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων.  

Από τις αρχές, όμως,  του 1980, μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, ο 
ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων άλλαξε  και από την ανάπτυξη των κοινωνικών 
ικανοτήτων η εκπαίδευση ενηλίκων στράφηκε περισσότερο στην επαγγελματική 
κατάρτιση. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ο πρωταρχικός ρόλος της «ελεύθερης» 
παράδοσης έπαψε να υπάρχει. Απλώς, μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού, της 
κυριαρχίας στην σύγχρονη αγορά και στον περιορισμό των δαπανών για την 
εκπαίδευση, ο ρόλος της «ελεύθερης» εκπαίδευσης ενηλίκων άρχισε να χάνει 
βαθμιαία την κοινωνική και πολιτική του ισχύ. Την άποψη αυτή υποστηρίζουν και 
ο  Javris (2004) και ο Rogers (2002). 

Από το 1997 ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων κρίνεται σημαντικός, γιατί 
ο εκπαιδευόμενος ενθαρρύνεται να ξεπερνά οποιεσδήποτε προκαταλήψεις και 
μεροληπτικές στάσεις,  να ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, να αξιοποιεί - 
κυρίως οι γυναίκες - ευκαιρίες για ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη και να 
γνωρίζει διαφορετικές οικονομίες και πολιτισμούς. Βασικός ρόλος της εκπαίδευσης 
αυτής είναι, επίσης,  να αναβαθμίζει επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, να 
εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την 
ολοκλήρωση της προσωπικότητας τους (UNESCO, 1997). Οι Χατζηθεοχάρους, 
Νικολοπούλου και Γιοβάννη (2010) συμφωνούν με τα παραπάνω επισημαίνοντας 
ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να μάθει στους εκπαιδευόμενους να 
ενεργούν, να εμπλέκονται στη διαδικασία της εκπαίδευσης,  να «μαθαίνουν πώς να 
μαθαίνουν». Αυτό, όμως,  δε συμβαίνει πάντα στην πράξη. Οι Alexander και Martin 
(1995) κάνουν λόγο και για τον χρησιμοθηρικό ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων, μια 
και σήμερα φορείς εκπαίδευσης αναγκάζονται να εμπορευματοποιήσουν τις 
γνώσεις τους, για να αντλήσουν πόρους, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικές των 
εθνών επιβάλλουν προσόντα με κύριο στόχο την πιστοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων. Ο Javris (2004) επισημαίνει ότι και οι εκπαιδευόμενοι, εγκλωβισμένοι 
μέσα σε ένα τέτοιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο, συχνά στρέφονται στην 
εκπαίδευση ενηλίκων είτε για λάβουν σχετικά επιδόματα είτε για να λάβουν μόνο 
την πιστοποίηση. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να είναι επιμορφωτικός και όχι χρησιμοθηρικός.  

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, επίσης, η εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να 
στραφεί περισσότερο στην υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, όπως είναι 
τα ΑΜΕΑ, οι άνεργοι, οι υποαπασχολούμενοι ή ανειδίκευτοι υπάλληλοι, οι  
μειονότητες και τα άτομα που ζουν και εργάζονται σε απομακρυσμένες περιοχές 
(Πανάρετος & Κορώνη, 2000). Τον ίδιο κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης απαιτεί και 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο προσπαθεί να 
εξαλείψει τις ταξικές ανισότητες και διαφορές δίνοντας ευκαιρίες για εκπαίδευση 
σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες με προγράμματα αναβάθμισης και ανάπτυξης 
υποδομών ή δραστικότερα σχέδια (Cedefop, 2002). Τέτοιου είδους προγράμματα 
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στοχεύουν στην απασχόληση των εκπαιδευομένων, μια και η ανεργία πέρα από 
βασικό πρόβλημα επιβίωσης αποτελεί και βασική αιτία κοινωνικού αποκλεισμού.  

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα 
μιας τέτοιας μορφής εκπαίδευσης. Η κοινωνική κατάρτιση, ο αλφαβητισμός και η 
βασική παιδεία, η επαγγελματική κατάρτιση και η εποικοδομητική αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου καθιστούν έκδηλη τη χρησιμότητά της. Οι εκπαιδευόμενοι 
αποκτούν  νέες γνώσεις, δεξιότητες  και  προσόντα,  αναβαθμίζουν τα ήδη 
υπάρχοντα, ενώ καθίστανται ικανοί να ανταπεξέλθουν στις νέες εξελίξεις της 
κοινωνίας (Καπαγιάννη, 2006).  

Κατά τον Goleman (2000) η χρησιμότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων 
έγκειται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν δεξιότητες. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν αρχικά γενικές δεξιότητες (General Skills): 
μαθαίνουν να διαβάζουν, να γράφουν, να υπολογίζουν αριθμούς. Αποκτούν 
επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες στην επίλυση προσωπικών, οικογενειακών 
και επαγγελματικών προβλημάτων, δεξιότητες που αφορούν εργασίες μέσα σε 
ομάδα, γρήγορη λήψη αποφάσεων, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και νέων 
τεχνολογιών. Οι εκπαιδευόμενοι, επίσης, αποκτούν μεταβιβάσιμες δεξιότητες 
(Transferable Skills): μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
που έλαβαν από την εκπαίδευση ενηλίκων, για να καλύψουν κάποια θέση εργασίας 
ή ένα διαφορετικό επάγγελμα από αυτό που ασκούν ή ασκούσαν μέχρι πρόσφατα. 
Η εκπαίδευση ενηλίκων καλλιεργεί στους εκπαιδευομένους και επικοινωνιακές 
δεξιότητες (Communication Skills): οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να εκφράζονται 
με σαφή μηνύματα και να γίνονται ενεργητικοί ακροατές. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, 
μια και οι νέες συνθήκες εργασίας απαιτούν άμεση και αποτελεσματική 
επικοινωνία από περισσότερα άτομα που αλληλεπιδρούν σε έναν χώρο. Οι 
εκπαιδευόμενοι καθίστανται ικανοί να επικοινωνούν και να εργάζονται ομαδικά 
για την επίτευξη κοινών στόχων. Πολλές φορές, παρ’ όλο που οι εκπαιδευόμενοι 
μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν αναπτύξει επικοινωνιακές και συνεργατικές 
ικανότητες, δημιουργούνται συχνά διαφωνίες και συγκρούσεις στον χώρο 
εργασίας. Δεν είναι λίγες οι φορές που συνεργάτες έχουν διαφορετικές απόψεις 
πάνω στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων που άπτονται των αναγκών της 
εργασίας τους, συνεπώς είναι απαραίτητο να έχουν την ικανότητα της άσκησης 
μεθόδων πειθούς, χειρισμού διαφωνιών, φιλονικιών και απαιτητικών 
διαπραγματεύσεων (Conflict Skills). Άλλες δεξιότητες που αποδεικνύουν την 
χρησιμότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η αποδοχή, η διαχείριση και η 
δημιουργική εκμετάλλευσης των συνεχών αλλαγών στο χώρο της εργασίας. Στην 
αγορά εργασίας τα δεδομένα συνεχώς, αλλάζουν, συνεπώς θα πρέπει να 
προσαρμόζονται και οι διαδικασίες, οι τρόποι και οι μέθοδοι με τις οποίες οι 
εκπαιδευόμενοι εργάζονται (Flexibility and Adaptability Skills). Η εκπαίδευση 
ενηλίκων είναι, ακόμα, χρήσιμη, γιατί καθιστά το άτομο οργανωτικό και 
προγραμματισμένο. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να ιεραρχούν υποχρεώσεις και 
εκκρεμότητες, ανάλογα με τι σπουδαιότητα  τους (Organisational Skills). Τέλος, η 
εκπαίδευση ενηλίκων καλλιεργεί ηγετικές ικανότητες, απαραίτητες κυρίως σε 
άτομα που καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης (Leadership). Τις απόψεις του Goleman 
σχετικά με τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων ασπάζεται 
και τo Cedefop (2002) με έκθεση, στην οποία τονίζεται ότι έντονη κινητικότητα 
χαρακτηρίζει σήμερα την αγορά εργασίας, ενώ οι νέες τεχνολογίες και οι συνεχείς 
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αλλαγές στα πρότυπα οργάνωσης μεταβάλλουν συνεχώς το αντικείμενο των 
θέσεων εργασίας. Συνεπώς, δημιουργείται η ανάγκη για συνεχή εξέλιξη και ευελιξία 
εκ μέρους των εργαζομένων, για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε έναν 
επαγγελματικό κόσμο που διακρίνεται για τις συνεχείς του αλλαγές, γεγονός που 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος τη χρησιμότητα και 
την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων υποστηρίζουν και οι Meriam & 
Caffarella (1999) αναφέροντας: 

«…Τα μισά από όσα ένας επαγγελματίας γνωρίζει τη στιγμή που 
ολοκληρώνει την επίσημη εκπαίδευσή του, θα είναι απαξιωμένα σε λιγότερο από 
πέντε χρόνια ή ίσως ακόμη μέσα σε μερικούς μήνες. Αυτό ειδικά ισχύει για εκείνους 
που ακολουθούν καριέρες σχετικές με την τεχνολογία. Έτσι, η ανάγκη για 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση έχει αυξηθεί δραματικά με την αύξηση της παραγωγής 
γνώσης…» (Meriam & Caffarella, 1999:15) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται κατανοητή η χρησιμότητα, αλλά και η 
αναγκαιότητα για την ύπαρξη, συνέχιση και εξέλιξη των προγραμμάτων της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, μια και τα οφέλη για τους εκπαιδευομένους είναι πολλαπλά 
και αναγκαία.  

Β. Η Αξιολόγηση Της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στην Ελλάδα 

Η αξιολόγηση είναι μία πολύ σημαντική και απαραίτητη διαδικασία, καθώς 
με αυτήν ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών στόχων που τέθηκαν στην 
αρχή του εκάστοτε προγράμματος, όπως και των αποτελεσμάτων που 
ακολούθησαν μέσα από τη διδακτική πρακτική. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη 
στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, γιατί με αυτήν αξιολογούνται η επίδοση 
των εκπαιδευομένων και  η απόδοση των εκπαιδευτών, σχεδιάζονται καινούργιες 
στρατηγικές, γίνονται νέες επιλογές, δίδονται νέες προτεραιότητες και βελτιώνεται 
η μάθηση (Rogers, 1999). Την ίδια άποψη έχουν και οι  Noyé & Pivetau (1998), οι 
οποίοι υποστηρίζουν ότι με την αξιολόγηση ο εκπαιδευτής ενηλίκων εξακριβώνει, 
αν οι στόχοι που έθεσε στην αρχή του προγράμματος επιτεύχθηκαν με τη λήξη των 
μαθημάτων,  χρησιμοποιεί την αξιολόγηση ως ρυθμιστικό μέσο καθ’ όλη την πορεία 
των μαθημάτων και με την εξαγωγή συμπερασμάτων βελτιώνει την πρακτική του. 
Σκοπός, λοιπόν, της αξιολόγησης είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευτή να διδάσκει τον 
εκπαιδευόμενο να μαθαίνει καλύτερα.  

Ένας πρώτος διαχωρισμός στους τύπους αξιολόγησης που εφαρμόζονται 
στην Ελλάδα μπορεί να γίνει με βάση την προέλευση ή τη θέση του αξιολογητή. Μία 
αξιολόγηση ονομάζεται  «εξωτερική» (external), όταν ο αξιολογητής δεν είναι μέλος 
του προσωπικού του φορέα που διεξάγει την αξιολόγηση και «εσωτερική» 
(internal), όταν το πρόσωπο που αξιολογεί είναι άτομο μέσα από τον φορέα 
αξιολόγησης. Η επιλογή μιας τέτοιας αξιολόγησης εξαρτάται πολλές φορές από τον 
τύπο του προγράμματος,  τις προδιαγραφές και τη χρηματοδότηση. Για 
παράδειγμα, σχεδόν σε όλα τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται με πόρους 
της Ε.Ε. η εσωτερική αξιολόγηση είναι απαραίτητη. Μερικές φορές κρίνεται 
απαραίτητη και η εξωτερική αξιολόγηση. Το πλεονέκτημα που παρουσιάζει η 
εσωτερική αξιολόγηση είναι ότι ο αξιολογητής, επειδή είναι άτομο του φορέα, που 
διενεργεί την αξιολόγηση εκ των έσω, γνωρίζει καλύτερα τον φορέα, τις 
προδιαγραφές, τη χρηματοδότηση και τις δυνατότητες του εκπαιδευτή, μια και έχει 
άμεση επαφή με τους εκπαιδευομένους. Συνεπώς, μπορεί να εξάγει πορίσματα πολύ 
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πιο εύκολα και αξιόπιστα από έναν τυχαίο εξωτερικό αξιολογητή. Από την άλλη 
πλευρά, ο εξωτερικός αξιολογητής έχει μεγαλύτερη ελευθερία, δεν είναι 
δεσμευμένος προς τον φορέα, μπορεί, συνεπώς, να εκφράσει με μεγαλύτερη 
ελευθερία και αντικειμενικότητα τις κρίσεις του. Έχοντας, επιπλέον,  αξιολογήσει 
και άλλους φορείς, προγράμματα και εκπαιδευτές μπορεί  να κρίνει πιο σφαιρικά 
και συνεπώς πιο αντικειμενικά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Καραλής, 2005β και 
2006).  

Δύο άλλοι τύποι αξιολόγησης που εφαρμόζονται στους φορείς εκπαίδευσης 
ενηλίκων στην Ελλάδα είναι η «διαμορφωτική» και η «απολογιστική». Στο σημείο 
αυτό αξίζει να τονιστεί ότι τους τύπους αυτούς όρισε για πρώτη φορά ο Scriven το 
1967. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο τύπους έγκειται στο σκοπό της αξιολόγησης. 
Διαμορφωτική (Formative) ονομάζεται η αξιολόγηση που πραγματοποιείται, όσο 
ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη με σκοπό την  βελτίωσή του. Απολογιστική 
(Summative) ονομάζεται η αξιολόγηση που σκοπό έχει την διατύπωση τελικών 
κρίσεων σχετικά με τη συνέχιση, την επέκταση ή τη διακοπή ενός προγράμματος 
(Scriven 1991,  Guba & Lincoln 1981,  Mark, Henry & Julnes 2000). Η διαμορφωτική 
αξιολόγηση έχει στόχο να εντοπίσει αποκλίσεις σχετικά με τον σχεδιασμό που έγινε 
στην αρχή του προγράμματος, αίτια τυχόν δυσλειτουργιών, λύσεις με σκοπό το 
πρόγραμμα να βελτιώνεται, καθώς διεξάγεται. Η απολογιστική αξιολόγηση 
καταγράφει τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τα αποτελέσματα του 
προγράμματος και διατυπώνει προτάσεις σχετικά με το μέλλον των προγραμμάτων  
(Shadish, Cook & Leviton, 1991). 

Άλλοι τύποι αξιολόγησης είναι οι «αξιολογήσεις αποτελέσματος» που 
επικεντρώνονται στο είδος, την επάρκεια και την ποιότητα των αποτελεσμάτων 
(Schalock, 2001), οι «αξιολογήσεις διαδικασίας» που εστιάζουν περισσότερο στις 
διεργασίες και στους παράγοντες που καθορίζουν τα τελικά αποτελέσματα και «οι 
συμμετοχικές ή μη συμμετοχικές αξιολογήσεις», που καθορίζονται με βάση τη 
συμμετοχή των συντελεστών του προγράμματος (Cousins & Whitmore, 1998). 
Ακόμα υπάρχει τύπος αξιολόγησης με βάση τους στόχους (goal based evaluation) 
και αξιολόγηση ανεξάρτητη από τους στόχους (goal free evaluation). Στην πρώτη 
περίπτωση αξιολογείται κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι, ενώ στη δεύτερη οι 
στόχοι αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης (Scriven, 1991). 

Στην αξιολόγηση της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα αξιολογούνται 
τρεις κατηγορίες, τα «αντικείμενα», οι «άξονες» και οι «δείκτες» αξιολόγησης 
(Καραλής, 2005). Ως «αντικείμενα» αξιολόγησης θεωρούνται όλα τα στοιχεία που 
εντάσσονται στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης: εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, χώροι, 
εκπαιδευτικό υλικό, εποπτικά μέσα. Στη συνέχεια, για κάθε ένα «αντικείμενο» 
προσδιορίζονται «άξονες», με βάση τους οποίους μπορεί να αναλυθεί ένα 
αντικείμενο. Για παράδειγμα, ως άξονες για το αντικείμενο «χώροι», μπορεί να 
εκληφθούν οι χώροι διδασκαλίας, οι χώροι διαλείμματος, οι χώροι των 
εργαστηρίων κ.ά. Τέλος, για κάθε «άξονα» μπορούν κατά την αξιολόγηση να 
οριστούν «δείκτες», δηλαδή στοιχεία ποσοτικού ή ποιοτικού χαρακτήρα που 
αναλύουν τους άξονες. Ως μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη και η παρατήρηση.  

Για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα 
χρησιμοποιούνται διάφορα μοντέλα αξιολόγησης. Μέχρι σήμερα σημαντικοί 
θεωρητικοί της αξιολόγησης έχουν προτείνει τα παρακάτω μοντέλα. Το μοντέλο 
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CIPP (Context, Imput, Process, Product) προτάθηκε από τον Stufflebeam (1994), ο  
Stake (2011) πρότεινε το  μοντέλο της ανταποδοτικής αξιολόγησης (Responsive 
Evaluation), ενώ ο Fetterman (1994) το μοντέλο της ενδυναμωτικής αξιολόγησης  
(Empowerment Evaluation). Τα παραπάνω μοντέλα διαφέρουν μεταξύ τους. Για 
παράδειγμα, το μοντέλο του Stufflebeam δεν κάνει αναφορά στην παρέμβαση των 
συμμετεχόντων. Το μοντέλο του Stake στηρίζεται στο δικαίωμα συμμετοχής όλων 
των  επωφελουμένων, ενώ ο Fetterman με το μοντέλο του στοχεύει στην 
ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων.  

Το μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από κάθε άλλο στην 
αξιολόγηση της εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων είναι το Μοντέλο των 
Τεσσάρων Επιπέδων (Four Level Model). Το μοντέλο αυτό πρότεινε το 1959 ο D. L. 
Kirkpatrick και θεωρείται ιστορικά το πρώτο μοντέλο αξιολόγησης. Στο πρώτο 
επίπεδο της αξιολόγησης βρίσκεται η ανταπόκριση (reaction) των συμμετεχόντων. 
Αξιολογείται, δηλαδή, η ικανοποίηση και η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Το 
δεύτερο επίπεδο αξιολογεί τη μάθηση (learning) τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και 
δεξιοτήτων. Στο επίπεδο της συμπεριφοράς (behavior) αξιολογείται η αλλαγή της 
εργασιακής συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων. Τέλος, στο επίπεδο των 
αποτελεσμάτων (results) δίνεται έμφαση στη βελτίωση των δεικτών που έχουν 
σχέση με το πρόγραμμα.  

Συζήτηση 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η εκπαίδευση ενηλίκων έχει αποκτήσει 
μια ιδιαίτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην 
Ελλάδα. Οι νέες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας, αλλά και η πολλαπλή συνεισφορά 
της στους ενήλικες, εργαζομένους και μη, καθιστούν το ρόλο της στη σύγχρονη 
κοινωνία χρήσιμο και σημαντικό.  

Εκτός από την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων  η εκπαίδευση 
ενηλίκων καθιστά τους εκπαιδευομένους ολοκληρωμένους και ενεργούς πολίτες. 
Τα προγράμματά της θα πρέπει να υλοποιούνται κυρίως προς όφελος των 
κοινωνικά ευπαθών ομάδων, ώστε οι ίδιοι να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες 
εξελίξεις της κοινωνίας.  

Επιπλέον, πολύ σημαντική στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι η αξιολόγηση. 
Αυτή μπορεί να αφορά τον εκπαιδευτή (αυτοαξιολόγηση) ή τους εκπαιδευομένους. 
Στην αξιολόγηση των δεύτερων διερευνάται ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών 
στόχων που τέθηκαν στην αρχή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, η αξιολόγηση 
του σχεδιασμού της διδακτικής ενότητας, των εκπαιδευτικών  τεχνικών που 
χρησιμοποιήθηκαν, των σχέσεων του εκπαιδευτή με τους εκπαιδευομένους και των 
εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.  

Στην πράξη η αξιολόγηση επιτυγχάνεται με διάφορους τύπους, οι οποίοι 
επιλέγονται κάθε φορά ανάλογα με το φορέα και το χαρακτήρα των 
προγραμμάτων. Η ίδια διεξάγεται βάσει αντικειμένων, αξόνων και δεικτών, ενώ 
χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίσταση και τα ανάλογα μοντέλα 
αξιολόγησης. Συνεπώς, ως διαδικασία κρίνεται απαραίτητη για την εκτίμηση, 
βελτίωση, συνέχιση ή διακοπή κάθε προγράμματος στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

 

 



163 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΣΙΛΙΜΕΝΗ 

 
 

  
 

Βιβλιογραφία 

Alexander, D. & Martin, J. (1995). Competence, Curriculum and Democracy.  Στο 
Mayo, M. και Thompson, J. (Επιμ.), Adult Learning, Critical Intelligence and 
Social Change. Leicester: NIACE Publications. 

Cedefop. (2002). Κατάρτιση και Μάθηση με Στόχο την Απόκτηση Ικανοτήτων: 
Περίληψη των Κυριότερων Σημείων. 

Coombs P. & Ahmed M. (1974).  Attacking Rural Poverty: how nonformal education 
can help. Baltimore: John Hopkins University Press.  

Cousins, J. B. & Whitmore, E. (1998). Framing participatory evaluation. New 
Directions for Evaluation, 80, 5-23. doi: 10.1002/ev.1114. 

Fetterman, D.M. (1994). Empowerment evaluation. Evaluation Practice, 15, (1), 1–
15. doi:10.1016/0886-1633(94)90055-8. 

Goleman, D. (2000). Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα. 

Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1981). Effective Evaluation. Σαν Φρανσίσκο: Jossey- Bass. 
Jarvis, P. (2002). Globalisation, Citizenship and the Education of Adults in 

Contemporary European Society. Comprare. 32, (1). 5-19. 
Jarvis, P. (2004). Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση: Θεωρία και πράξη. Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 
Kirpatrick, D. L. (1994). Evaluating Training Programs: the Four Levels. Καλιφόρνια: 

Berrett-Koehler. 
Mark, M. M., Henry, G. T. & Julnes, G.. (2000). Evaluation: An Integrated Framework 

for Understanding, Guiding and Improving Policies and Programs. San 
Franchisco: Jossey-Bass. 

Merriam, S. & Caffarella, R. (1999).  Learning in Adulthood, a Comprehensive Guide. 
San Francisco: Jossey Bass. 

Noyé, D. &Piveteau, J. (1998). Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Rogers, A. (1999). Η εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Rogers, A. (2002). Teaching Adults. United Kingdom: Open University Press. 
Rogers, J. (2001). Adults Learning. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.  
Schalock, R. I. (2001). Outcome-Based Evaluation. Boston: KluwerNijhoff. 
Scriven, M. S. (1991). Evaluation Thesaurus. California: Sage Publications. 
Shadish, W. R., Cook, T. D. & Leviton, L. C. (1991). Foundations of Program Evaluation: 

Theories of Practice. Newbury Park: Sage Publications. 
Stake, R.E. (2011). Responsive Evaluation. Journal of MultiDisciplinary Evaluation, 7, 

15. 
Stufflebeam, D. (1994). The CIPP Model For Evaluation. American Journal of 

Evaluation, 15, 321. doi: 10.1177/109821409401500313. 
UNESCO. (1976). Recommendation on the Development of Adult Education. Nairobi 

Conference. Paris. 
Βεργίδης, Δ. (1994). Κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και στρατηγικές εκπαίδευσης/ 

Κατάρτισης ενηλίκων στην Ελλάδα, Νέα Κοινωνιολογία, 19, 65-76. 
Βεργίδης, Δ. (Επ.). (2011). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διεθνείς Προσεγγίσεις και 

Ελληνικές Διαδρομές. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
Καπαγιάννη, Φ. (2006).  Η εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και 

σύγχρονη πραγματικότητα.  Πτυχιακή Μελέτη στο Χαροκόπειο 
πανεπιστήμιο.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1016%2F0886-1633%2894%2990055-8


164 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΣΙΛΙΜΕΝΗ 

 
 

  
 

Καραλής, Θ. (2005α). Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.  Πάτρα: 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

Καραλής, Θ. (2005β). Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Πάτρα: 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

Καραλής, Θ. (2006). Τυπολογίες αξιολόγησης: θεωρητικές προσεγγίσεις και 
προϋποθέσεις εφαρμογής, Νέα Παιδεία, 120, 98-108. 

Κόκκος, Α. (2005). Εκπαιδευτικές Μέθοδοι. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
Κόκκος, Α. (2005α). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 
Κόκκος, Α. (2007). Η Εκπαίδευση ενηλίκων ως διακριτό θεσμικό και επιστημονικό 

πεδίο. Δια Βίου/Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, 1, 45-48. 
Πανάρετος, Ι. & Κορώνη, Α. (2000).  Δια βίου Εκπαίδευση, μια πραγματικότητα για 

όλους. Αθήνα: Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας. 
Χατζηθεοχάρους, Π., Νικολοπούλου, Β., & Γιοβάννη, Ε. (2010). Εκπαιδευτικό Υλικό 

για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών των ΣΔΕ, Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – ΓΓΔΒΜ – 
ΙΔΕΚΕ.  Αθήνα. 

 


