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Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  
 

• θεωρείται αναγκαία διάσταση του 

σχεδιασμού τους και της ολοκλήρωσης της 

υλοποίησής τους 

• η πραγματοποίηση αποτελεσματικής 

αξιολόγησης (χρήση συγκεκριμένων 

δεικτών – κριτήρια αξιολόγησης) 



 
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  
  

• Η αξιολόγηση είναι το εργαλείο με το οποίο 

τόσο η επίτευξη των σκοπών, όσο και η 

ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας, θα 

αποτιμηθούν και θα γίνουν ενέργειες για να 

βελτιωθούν όπου προσδιοριστεί ότι είναι 

αναγκαίο. 
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Η αξιολόγηση  υπηρετεί κυρίως δύο 
σκοπούς: 

• Να τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητά του σε 

σχέση με τις ανάγκες που το γέννησαν και τους 

στόχους που τέθηκαν. 

• Να τεκμηριώσει τα χαρακτηριστικά, το 

περιεχόμενο και τις διαδικασίες που το 

συγκροτούν και το κάνουν λειτουργικό σε σχέση 

με την επίτευξη των στόχων του. 

 



Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

Συστηματική 

Συγκέντρωση 
στοιχείων  

Προσχεδιασμένη 

Συγκέντρωση  
στοιχείων 

Αξιολόγηση 



Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

Εξαγωγή 
συμπερασμάτων 

αποτελέ
σματα 

Στόχοι δραστηρι
ότητες 

Ευαισθητοποίηση 
Διαμόρφωση 
αξιών & στάσεων, 
ενεργός 
συμμετοχή στη 
λήψη 
αποφάσεων 
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Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

 

• Συγκεντρώνονται εμπειρίες σχετικά 

με τη συναισθηματική ικανοποίηση 

των συμμετεχόντων, τις 

απογοητεύσεις τους, τις επιτυχίες 

τους κλπ.  
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Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

 

• Ανεξάρτητα από το σκοπό για τον οποίον 

γίνονται τα προγράμματα ΠΕ (αειφορία, είδη σε 

κίνδυνο, τοπικό περιβαλλοντικό πρόβλημα κ.ά.) 

και το πόσο αυτός επιτεύχθηκε, σημαντικό και 

διαχρονικό ζητούμενο είναι η ποιότητα των 

εμπειριών εκπαίδευσης που βίωσαν οι 

συμμετέχοντες. 
 



9 

Διαδικασία για την Κατάστρωση Ενός Σχεδίου 
Αξιολόγησης Προγράμματος ΠΕ 

Αναζητούμε απαντήσεις σε ερωτήματα του τύπου: 

• Τι θέλουμε να αξιολογήσουμε σχετικά με τη συγκεκριμένο 
πρόγραμμα: 

 Τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν; 

 Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν; 

 Να αξιολογήσουμε το αν και κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι 
σκοποί οι οποίοι τέθηκαν κατά το σχεδιασμό (δηλαδή, 
γνώσεις, αντιλήψεις, πεποιθήσεις, στάσεις, αξίες, ικανότητες, 
συμπεριφορές, δράσεις; κ.ά.). 

 Τους συντελεστές του προγράμματος(εκπαιδευτικούς, 
φορείς, ειδικούς, ευρύτερο κοινό κ.ά.). 
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Διαδικασία για την Κατάστρωση Ενός Σχεδίου 
Αξιολόγησης Προγράμματος ΠΕ 

• Σε ποια χρονική στιγμή θα γίνει η 
αξιολόγηση; (αρχή, τέλος, ενδιάμεσα... ) 

• Ποιους δείκτες θα χρησιμοποιήσουμε; 

• Ποια είναι τα καταλληλότερα εργαλεία 
αξιολόγησης για τη συλλογή των 
πληροφοριών που μας ενδιαφέρουν 
(ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, συστηματική 
παρατήρηση ...). 

 



Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

• Μέσα από μετρήσεις μπορεί να εκτιμηθεί το 
πόσο άλλαξαν οι τιμές συγκεκριμένων 
μεγεθών (π.χ. κατανάλωση νερού ανά άτομο), 
πόσο βελτιώθηκαν οι γνώσεις των 
συμμετεχόντων ή της ομάδας στόχου για 
συγκεκριμένο θέμα (π.χ. τεχνικές 
εξοικονόμησης ενέργειας), πόσο έχουν 
διαφοροποιηθεί οι στάσεις και τα 
ενδιαφέροντά τους κλπ.  

 



Συγκέντρωση στοιχείων -Αξιολόγηση 

 

μετρήσεις 
• πληθυσμού (π.χ. φυτά ανά τετραγωνικό 

μέτρο, κατανάλωση νερού στο σχολείο), 
• τιμές δεικτών ποιότητας (π.χ. επίπεδο 

θορύβου σε ένα δρόμο, pH νερού), 
πλήθος 

• συμμετεχόντων σε δραστηριότητες (π.χ. 
καθαρισμός ακτής) κλπ. 

 

 



Συγκέντρωση στοιχείων -Αξιολόγηση 

 
Συγκέντρωση στοιχείων  οικονομικής και 

λογιστικής φύσεως όπως :  
• τα ποσά που διετέθησαν για την αγορά 

παγίων ή αναλώσιμων  
• το κόστος των διαφόρων εκδηλώσεων  
• το κόστος σε εργατοώρες του προσωπικού 

που ενεπλάκη στην εκπαίδευση ή την έρευνα 
στο πεδίο κλπ.  

 



 

• Τα συμπεράσματα πρέπει να 
στηρίζονται σε αξιόπιστα και έγκυρα 
δεδομένα και να διατυπώνονται με 
τρόπο που να στηρίζει τη λήψη 
αποφάσεων για θέματα που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα.  

 

Συμπεράσματα 



Είδη Αξιολόγησης προγράμματος Π.Ε. 
Ανάλογα με το χρόνο εφαρμογής της 

• Αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση (π.χ. 
Ανάγκες επίπεδο προϋπαρχουσών γνώσεων, 
κ.λπ.) 

• Διαμορφωτική αξιολόγηση (π.χ.είναι πλήρες 
το πρόγραμμα; Εξασφαλίζει τη 
συμμετοχικότητα; Επιφέρει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα;) 

• Τελική αξιολόγηση (αποτίμηση 
προγράμματος) 

 

 



Είδη Αξιολόγησης προγράμματος Π.Ε. 
Ανάλογα με τα μεθοδολογικά εργαλεία 

• Ποιοτική (παρατήρηση ομάδας) 

 

 

 

• Ποσοτική (ερωτηματολόγια,  

    συνεντεύξεις, στατιστικές) 

 



Επίπεδα αξιολόγησης 

• επίπεδο του σχεδιασμού, οργάνωσης και 
εφαρμογής του προγράμματος (κυρίως 
διαμορφωτική αξιολόγηση):  

Συμβατότητα με το υπόλοιπο σχολικό 
πρόγραμμα. 

Ελκυστικότητα. 

Προβλήματα και δυσκολίες 



 

• Το επίπεδο της επίτευξης των στόχων (τελική 
αξιολόγηση ή αρχική και τελική): 

 
Εκπαιδευτικών στόχων (ανάπτυξη 

ικανοτήτων, καλλιέργεια αξιών, απόκτηση 
γνώσεων, εκδήλωση επιθυμητών 
συμπεριφορών) 

 

Επίπεδα αξιολόγησης 



Επίπεδα αξιολόγησης 

• Το επίπεδο της επίτευξης των στόχων (τελική 
αξιολόγηση ή αρχική και τελική): 

• Περιβαλλοντικών στόχων (θετικές στάσεις 
απέναντι στις διαδικασίες προστασίας του 
περιβάλλοντος, υπεύθυνη συμπεριφορά 
απέναντι στο περιβάλλον, συμμετοχή στη 
λήψη των αποφάσεων, ενεργοποίηση για την 
προστασία του περιβάλλοντος) 

 



Αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων 

• Τα επιμορφωτικά σεμινάρια Π.Ε φαίνεται 
οτι παρέχουν τις αναγκαίες γνώσεις ώστε οι 
εκπαιδευτικοί να υλοποιήσουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό τα περιβαλλοντικά τους 
προγράμματα.  

• δυσκολίες που ανακύπτουν : Η έλλειψη 
οικονομικής ενίσχυσης - η έλλειψη χρόνου  



Αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων 

• αν λάβουμε υπόψη μας :  

• α) ότι τα περιβαλλοντικά προγράμματα 
εφαρμόζονται υπό χρονική & οικονομική πίεση 

• β) ότι έχουν διάρκεια εφαρμογής περίπου 20 
εβδομάδες με μια δίωρη κατά μέσο όρο 
απασχόληση 

•  γ) ότι επιτεύχθηκαν άμεσα ορισμένοι από τους 
στόχους, σύμφωνα με το εννοιολογικό πλαίσιο 
της Π.Ε, και  



Αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων 

• δ) ότι σύμφωνα με τον Tyler (στο: Mc Laughlin 
et al, 1991) τα σύνθετα προγράμματα 
απαιτούν συνήθως έξι με εφτά χρόνια 
προκειμένου η εφαρμογή τους να 
εναρμονιστεί πλήρως με το μεθοδολογικό 
πλαίσιο της Π.Ε, διαπιστώνουμε, ότι τα 
προγράμματα εκπληρώνουν σε ικανοποιητικό 
βαθμό τους στόχους της Π.Ε.  

 



Αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων 

 

•  Τα περιβαλλοντικά προγράμματα 
συμβάλλουν στη στατιστικά σημαντική 
βελτίωση των γνώσεων των μαθητών και 
λιγότερο στο επίπεδο των αντιλήψεων – 
στάσεων.  

• μπορεί, μέσω της ορθολογικής χρήσης 
συγκεκριμένων δεικτών (κριτήρια 
αξιολόγησης) να συμβάλλουν 
ουσιαστικά στη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου.  



Αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων 

• η θετική επίδραση των περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων είναι φανερή στην ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών, την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την 
πρόθεση κινητοποίησης της πλειοψηφίας 
των μαθητών για επίλυση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων της 
περιοχής τους.  

 



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας! 
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