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Θανάσης Καραλής  

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία 

 



Σκοποί ενότητας 

• Να περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά 
της Διά Βίου Εκπαίδευσης 

• Να διατυπωθούν τα βασικά στοιχεία που 
προκύπτουν από τους ορισμούς της Διά Βίου 
Εκπαίδευσης 
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Περιεχόμενα ενότητας 

• Τα βασικά χαρακτηριστικά της Διά βίου 
Εκπαίδευσης  
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Βασικά χαρακτηριστικά - 1 

• Η εκπαίδευση δεν τερματίζεται με το τέλος 
της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης, αλλά είναι 
μια διαδικασία που διαρκεί ολόκληρη τη ζωή. 

• Η διά βίου εκπαίδευση καλύπτει ολόκληρη τη 
διάρκεια της ζωής του ατόμου. 
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Βασικά χαρακτηριστικά - 2 

• Η διά βίου εκπαίδευση δεν ταυτίζεται με την 
εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά περιλαμβάνει και 
ενοποιεί όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης – 
προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια 
και τριτοβάθμια.  

• Υπό το πρίσμα της διά βίου εκπαίδευσης 
αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση ως 
ολότητα. 
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Βασικά χαρακτηριστικά - 3 

• Η διά βίου εκπαίδευση περιλαμβάνει όλους 
τους τύπους της εκπαίδευσης, δηλαδή  

• την τυπική 

• την μη-τυπική και  

• την άτυπη εκπαίδευση. 
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Βασικά χαρακτηριστικά - 4 

• Η οικογένεια διαδραματίζει τον πλέον αφανή, 
αλλά και τον πλέον κρίσιμο ρόλο στην έναρξη 
της διαδικασίας της διά βίου μάθησης. 

 

7 



Βασικά χαρακτηριστικά - 5 

• Η ευρύτερη κοινότητα διαδραματίζει, επίσης, 
ένα σημαντικό ρόλο στο σύστημα της διά 
βίου εκπαίδευσης, από τη στιγμή που το 
παιδί ξεκινά να συμμετέχει σε αυτήν.  

• Ο εκπαιδευτικός ρόλος της κοινότητας 
συνεχίζεται σε ολόκληρη τη ζωή του ατόμου, 
τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε 
προσωπικό επίπεδο.  
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Βασικά χαρακτηριστικά - 6 

• Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί (σχολείο, 
πανεπιστήμιο, κέντρα κατάρτισης) είναι 
σημαντικοί, αλλά μόνον ως ορισμένοι από 
τους παράγοντες της διά βίου εκπαίδευσης. 

• Δεν έχουν πλέον το μονοπώλιο της 
εκπαίδευσης των ατόμων και δεν μπορούν να 
συνεχίσουν να υπάρχουν αποκομμένοι από 
τους άλλους παράγοντες και συντελεστές 
εκπαίδευσης. 
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Βασικά χαρακτηριστικά - 7 

• Η διά βίου εκπαίδευση παραπέμπει στη 
συνέχεια και τη συνάρθρωση των επιμέρους 
μαθησιακών δραστηριοτήτων και 
χαρακτηρίζεται από ευελιξία και πολυμορφία 
ως προς το περιεχόμενο, το χρόνο, τις 
εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές. 
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Βασικά χαρακτηριστικά - 8 

• Η διά βίου εκπαίδευση συνιστά μια δυναμική 
προσέγγιση του μορφωτικού φαινομένου, 
που επιτρέπει τη διαρκή προσαρμογή των 
εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων σε 
συνάρτηση με τις εξελίξεις και τις αλλαγές 
που σημειώνονται.  
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Βασικά χαρακτηριστικά - 9 
• Η διά βίου εκπαίδευση προωθεί και αναδεικνύει 

εναλλακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές για την απόκτηση 

της γνώσης.  

• Η διά βίου εκπαίδευση αποτελείται από δύο ευρείες 

συνιστώσες 

• τη γενική εκπαίδευση και  

• την επαγγελματική εκπαίδευση. 

• Αυτές οι δυο συνιστώσες δεν είναι απομονωμένες, αλλά 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  
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Βασικά χαρακτηριστικά - 10 

Η διά βίου εκπαίδευση επιφορτίζεται με μια 

επανορθωτική και αντισταθμιστική λειτουργία, 

που αφορά στην κάλυψη των ελλειμμάτων της 

τυπικής εκπαίδευσης. 

  

 Λειτουργεί όμως εξισωτικά;;; 
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Βασικά χαρακτηριστικά - 11 

Η διά βίου εκπαίδευση έχει τρία 
προαπαιτούμενα:  

• την παροχή ευκαιριών,  

• την παροχή κινήτρων και  

• την παροχή δυνατοτήτων εκπαίδευσης. 
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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 19 


