
Διά βίου μάθηση και 
εκπαίδευση 

Ενότητα 2η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΙI 

                           Τυπολογία των Coombs & Ahmed  
 

Θανάσης Καραλής  

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία 

 



Σκοποί  ενότητας 

• Να περιγραφούν οι τρεις τύποι στους οποίους 
κατατάσσονται οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σύμφωνα με την τυπολογία 
των Coombs & Ahmed 

• Να εξεταστούν οι διαφορές μεταξύ των τριών 
τύπων της τυπολογίας των Coombs & Ahmed 
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Περιεχόμενο ενότητας 

• Η τυπολογία των Coombs & Ahmed  

• Τυπική Εκπαίδευση 

• Μη-τυπική Εκπαίδευση 

• Άτυπη Εκπαίδευση 

• Το παγόβουνο της μάθησης 
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Τυπολογία των Coombs & Ahmed  
(1974) 

• Τυπική Εκπαίδευση 

• Μη-τυπική Εκπαίδευση 

• Άτυπη Εκπαίδευση 
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Τυπική Εκπαίδευση 

Το ιεραρχικά δομημένο, χρονικά 
διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα, από 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το 
πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει, πέραν των 
γενικών ακαδημαϊκών σπουδών, μια ποικιλία 
εξειδικευμένων προγραμμάτων και οργανισμών 
για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση 
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Μη - τυπική Εκπαίδευση 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται κάθε 
οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα 
εκτός του καθιερωμένου εκπαιδευτικού 
συστήματος, είτε μεμονωμένη είτε ως μέρος 
μιας ευρύτερης δραστηριότητας, που στοχεύει 
σε συγκεκριμένο κοινό και βασίζεται σε 
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους 
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Άτυπη Εκπαίδευση 

Η διά βίου διαδικασία όπου το κάθε άτομο 
αποκτά στάσεις, αξίες, δεξιότητες και γνώσεις 
από την καθημερινή εμπειρία του και την 
επίδραση του περιβάλλοντος, από την 
οικογένεια, τη γειτονιά, την εργασία, την 
ψυχαγωγία, την αγορά εργασίας, τις 
βιβλιοθήκες και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 
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Το παγόβουνο της μάθησης 
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πηγή  

https://www.flickr.com/photos/pere/523019984/
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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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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: https://www.flickr.com/photos/pere/523019984/ 
Σημείωμα χρήσης: CC BY-NC-SA 2.0 
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