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Θανάσης Καραλής  

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία 

 



Σκοποί ενότητας 

• Να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/ές το 
περιεχόμενο των όρων  της Διά Βίου 
Μάθησης και της Διά Βίου Εκπαίδευσης 

• Να αναλυθούν οι διαφορές μεταξύ Διά Βίου 
Μάθησης και Διά Βίου Εκπαίδευσης 
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Περιεχόμενα ενότητας 

• Η Διά Βίου Εκπαίδευση 

• Η Διά Βίου Μάθηση 

• Οι διαφορές Διά Βίου Μάθησης και Διά Βίου 
Εκπαίδευσης  
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Διά Βίου Εκπαίδευση 

Ο όρος διά βίου εκπαίδευση αναφέρεται σε όλους 
τους τύπους της εκπαίδευσης  
(τυπική, μη-τυπική και άτυπη)  
 

ταυτόχρονα όμως παραπέμπει και σε 
  
«μια φιλοσοφική έννοια σύμφωνα με την οποία η 
εκπαίδευση θεωρείται σαν μια μακροχρόνια 
διαδικασία που αρχίζει κατά τη γέννηση και 
διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής»  

  
(CEDEFOP, 1996, 80) 
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Δια Βίου Μάθηση 

«Η διά βίου μάθηση και εκπαίδευση, δηλώνει ένα χωρίς όρια σχήμα 

που αποβλέπει στην αναμόρφωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού 

συστήματος…. Η εκπαίδευση και η μάθηση δεν περιορίζονται στη 

σχολική φοίτηση, πρέπει να επεκτείνονται σε ολόκληρη τη ζωή του 

ανθρώπου, να περιλαμβάνουν όλες τις δεξιότητες και όλους τους 

κλάδους της γνώσης, να χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά μέσα και να 

δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη 

της προσωπικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικές και οι σχετικές με τη 

μάθηση διαδικασίες στις οποίες τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι και οι 

ενήλικοι όλων των ηλικιών εμπλέκονται στη διάρκεια της ζωής τους 

σε οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να θεωρηθούν ως σύνολο». 

      UNESCO, 1976 
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Υπάρχει διαφορά; 

Διά Βίου 
Μάθηση 

Διά Βίου 
Εκπαίδευση 
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Βιβλιογραφικές αναφορές 

• ΒΕΡΓΙΔΗΣ, Δ. (1997): Εκπαίδευση Ενηλίκων: θεωρητικό 
πλαίσιο, σχεδιασμός προγραμμάτων, ερευνητικά 
δεδομένα. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.  

• CEDEFOP – CENTRE FOR THE DEVELOPMENT OF 
VOCATIONAL TRAINING. (1996): Vocational Training 
Glossarium. Thessaloniki: CEDEFOP.  
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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 12 


