
Διά βίου μάθηση και 
εκπαίδευση 

Ενότητα 1η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Ι 

                    Μάθηση & Διά βίου μάθηση 
 

Θανάσης Καραλής  

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία 

 



Σκοποί  ενότητας 

• Να εισαχθούν οι φοιτήτριες/ές στο 
περιεχόμενο του μαθήματος 

• Να περιγραφεί το εννοιολογικό πλαίσιο του 
μαθήματος 
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Περιεχόμενα  ενότητας 

• Μερικοί όροι 

• Ορισμός Μάθησης 

• Ορισμός Διά Βίου Μάθησης 
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Μερικοί όροι… 

Μάθηση 

Εκπαίδευση 

Αγωγή Παιδαγωγική 

Κατάρτιση Ανδραγωγική 
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Τι είναι ΜΑΘΗΣΗ - 1 

• Οποιαδήποτε σχεδόν 
μόνιμη αλλαγή στα 
επίπεδα των γνώσεων, 
των δεξιοτήτων και των 
στάσεων 
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πηγή 

http://pixabay.com/en/learn-note-sign-directory-64058/


Τι είναι ΜΑΘΗΣΗ - 2 

Ο συνδυασμός των διεργασιών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής μέσω  των οποίων το όλον 
πρόσωπο –σώμα (γενετικό, φυσικό και βιολογικό) 
και νους (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες, 
συναισθήματα, πεποιθήσεις και αισθήσεις)  
βιώνει κοινωνικές καταστάσεις, των οποίων το 
προσλαμβανόμενο περιεχόμενο 
μετασχηματίζεται γνωστικά, συναισθηματικά ή 
πρακτικά (ή με κάθε συνδυασμό των 
προηγουμένων) και ενσωματώνεται στην 
βιογραφία του ατόμου με αποτέλεσμα ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο (ή περισσότερο 
έμπειρο) πρόσωπο. 

Peter Jarvis, 2006 
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πηγή 
 

http://www.surrey.ac.uk/politics/people/peter_jarvis/


Δια Βίου Μάθηση 

«Είναι πολύ πιθανόν η διά βίου μάθηση 
να ξεπεράσει πλέον τη μητρότητα, τη 
μηλόπιτα και τη σημαία ως κοινό αγαθό. 
Όλοι σχεδόν τάσσονται υπέρ της διά βίου 
μάθησης, παρά την αυξανόμενη σύγχυση, 
όσον αφορά την έννοια του όρου» 

 

P. K. Cross 
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πηγή 

http://adulteducationcontributors.pbworks.com/f/1310697430/K.P. Cross.gif


Βιβλιογραφικές αναφορές 

• Cross, P., K. (1981). Adults as learners: increasing 
participation and facilitating learning. San Francisco: 
Jossey-Bass. 

• Jarvis, P. (2006). Τριάντα λεπτά με τον Καθηγητή Peter 
Jarvis (συνέντευξη στον Γιώργο Κουλαουζίδη). Πάτρα: 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
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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, «Διά βίου μάθηση & εκπαίδευση». Έκδοση: 1.0. 
Πάτρα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: 
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1457/ 
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https://eclass.upatras.gr/courses/PN1457/


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 13 



Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων 

Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: 

Εικόνα 1: http://pixabay.com/en/learn-note-sign-directory-64058/ 
Σημείωμα χρήσης: CC0 Public Domain 

Εικόνα 2: http://www.surrey.ac.uk/politics/people/peter_jarvis/ 

Σημείωμα χρήσης: © University of Surrey 

Εικόνα 3: 
http://adulteducationcontributors.pbworks.com/f/1310697430/K.P.%2
0Cross.gif Σημείωμα χρήσης: ©2015 Pbworks 
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