
Διά βίου μάθηση και 
εκπαίδευση 

Ενότητα 4η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί IV         
Εκπαίδευση ενηλίκων & επαγγελματική κατάρτιση  

 

Θανάσης Καραλής  

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία 

 



Σκοποί ενότητας 

• Να περιγραφούν οι εννοιολογικοί 
προσδιορισμοί των όρων «Εκπαίδευση 
Ενηλίκων», «Επαγγελματική Κατάρτιση» και 
«Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση & Κατάρτιση» 

• Να διερευνηθούν οι ομοιότητες και οι 
διαφορές μεταξύ των παραπάνω όρων 

 

2 



Περιεχόμενα ενότητας 

• Εκπαίδευση Ενηλίκων 

• Επαγγελματική Κατάρτιση 

• Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση & Κατάρτιση 

• Η Διά Βίου Μάθηση & Εκπαίδευση 
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Εκπαίδευση Ενηλίκων - 1 

Η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή 

δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον 

εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη 

κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε 

οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου, που έχει υπερβεί 

την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια 

δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η “σφαίρα” της 

επομένως καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, 

τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση 

που έχει συλλογικό σκοπό. 

ΟΟΣΑ, 1976 
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Εκπαίδευση Ενηλίκων - 2 
Ολόκληρο το φάσμα των οργανωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών, 
οποιουδήποτε περιεχομένου ή επιπέδου και οιασδήποτε μεθόδου, 
είτε αυτές αφορούν αναγνωρισμένες ή ελεύθερες σπουδές είτε 
συνεχίζουν ή αναπληρώνουν την αρχική εκπαίδευση σε σχολεία, 
κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και σε σχολές μαθητείας, με τη 
βοήθεια των οποίων (διαδικασιών) άτομα θεωρούμενα ως ενήλικα 
από την κοινωνία στην οποία ανήκουν, αναπτύσσουν τις 
ικανότητές τους, πλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν την 
τεχνική και επαγγελματική τους κατάρτιση ή στρέφονται προς νέες 
κατευθύνσεις και μεταβάλλουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές 
τους προς τη διπλή προοπτική της ολοκληρωμένης προσωπικής 
τους ανάπτυξης και της συμμετοχής τους σε μια ισορροπημένη και 
ανεξάρτητη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. 

     UNESCO, 1976 
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Επαγγελματική κατάρτιση 

 «Μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

που παρέχει τις ειδικές επαγγελματικές 

γνώσεις και ικανότητες, με τις οποίες 

ολοκληρώνεται η επαγγελματική επάρκεια 

του εκπαιδευομένου…» 

      CEDEFOP, 1996 
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Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και 
κατάρτιση 

Ο προσδιορισμός συνεχιζόμενη (εκπαίδευση, 
κατάρτιση) αναφέρεται σε οποιασδήποτε 
μορφής εκπαίδευση ή κατάρτιση πέραν της 
βασικής (δηλαδή εκείνης που είναι απαραίτητη 
για την άσκηση κάποιου επαγγέλματος) 
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Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση 

• Η διά βίου μάθηση και εκπαίδευση παραπέμπει σε μια 
διαφορετική από τη συμβατική προσέγγιση και οπτική, 
για να αντιλαμβανόμαστε, να κατανοούμε και να 
σχεδιάζουμε τις διαδικασίες εκείνες που αναφέρονται στη 
μάθηση, την εκπαίδευση, τον εκπαιδευτικό θεσμό και τον 
εκπαιδευόμενο πολίτη – με βασικό στοιχείο 
διαφοροποίησης την έννοια της συνέχειας, του συνεχούς 
(continuum).  

• Η διά βίου εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οποιουδήποτε τύπου ή 
βαθμίδας, που λαμβάνουν χώρα σε τυπικά, μη-τυπικά και 
άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια και στις οποίες συμμετέχουν 
εκπαιδευόμενοι κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, 
σε οποιαδήποτε φάση του βιολογικού και κοινωνικού τους 
κύκλου.  
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Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 
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Διά Βίου Μάθηση 
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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 15 


