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εκπαίδευση 

Ενότητα 6η : Πολιτικές Διά Βίου Μάθησης 
 

Θανάσης Καραλής  

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία 

 



Σκοποί ενότητας 

• Να παρουσιαστούν οι πολιτικές Διά Βίου 
Μάθησης 

• Να αναλυθούν οι συνέπειες της μετάπτωσης 
από τη Διά Βίου Εκπαίδευση στη Διά Βίου 
Μάθηση 
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Περιεχόμενα ενότητας 

• Πολιτικές Διά Βίου Μάθησης 

– Η νοηματοδότηση του όρου 

– Διά Βίου Εκπαίδευση - Περιορισμοί 
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Η νοηματοδότηση του όρου - 1 

Επιτροπή Faure - 1972 

• Παροχή ίσως ευκαιριών 

• H παροχή ίσων ευκαιριών δεν οδηγεί 

αυτόματα σε ισότιμη συμμετοχή 
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Η νοηματοδότηση του όρου - 2 

5 
πηγή  

http://thecompanion.in/competitive-exams-and-our-education-system/


Η νοηματοδότηση του όρου - 3 

• Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 

ελάχιστες αναφορές στη σύνδεση με την 

αγορά εργασίας 

• Διαφοροποίηση από το 1980 και μετά 

• Κράτος πρόνοιας και αγορά 

• Νεοφιλελευθερισμός 

• Ευρωπαϊκές πολιτικές 
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Η νοηματοδότηση του όρου - 4 

• Ευρωπαϊκή Ένωση – 1996 

• Ευρωπαϊκό Έτος Διά Βίου Μάθησης 

 

 

... η οικονομική διάσταση προτάσσεται της 
κοινωνικής διάστασης 
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Η νοηματοδότηση του όρου - 5 

• Παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου – 1999  

• Απασχολησιμότητα 

• Επιχειρηματικότητα 

• Προσαρμοστικότητα 

• Ίσες ευκαιρίες 
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Διά Βίου Εκπαίδευση – Περιορισμοί 

Ελεύθερος 

χρόνος 

Τέλος 

Αρχή 

Εργασία 

Συνταξιοδότηση 

Ολοκλήρωση 

τυπικής 

εκπαίδευσης 

9 

Σχήμα 1: Δραστηριότητες διά βίου 
εκπαίδευσης 



Διά Βίου Εκπαίδευση – Περιορισμοί IΙ 

• Ο κατακόρυφος άξονας προσδιορίζει το χρόνο. 
Σύμφωνα με τις σύγχρονες προσεγγίσεις, η διά 
βίου εκπαίδευση θεωρείται ως μια διαδικασία 
που αρχίζει με τη γέννηση και διαρκεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής.  

• Στη διεθνή βιβλιογραφία η θεώρηση αυτή 
συνοψίζεται στη φράση: «από το λίκνο έως το 
μνήμα» (“from the cradle to the grave”). 
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• Ο οριζόντιος άξονας προσδιορίζει τις ποικίλες 
διαστάσεις του βίου με τις οποίες συνδέονται οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες (“lifewide 
learning”): εκκινώντας από τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που αφορούν στην κάλυψη του 
ελεύθερου χρόνου και διατρέχοντας μια ποικιλία 
«ενδιάμεσων» δραστηριοτήτων (όπως, για 
παράδειγμα, κοινοτική εκπαίδευση, εκπαίδευση 
γονέων), οδηγούμαστε σε εκείνες τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συνδέονται 
άμεσα με τον πολίτη ως εργαζόμενο (όπως, για 
παράδειγμα, αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση, 
επανακατάρτιση).  
 
 

Διά Βίου Εκπαίδευση – Περιορισμοί ΙIΙ 
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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 16 



Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων 

Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: 

Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες 

Εικόνα 1:  http://thecompanion.in/competitive-exams-and-our-
education-system/ 
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