
Διά βίου μάθηση και 
εκπαίδευση 

Ενότητα 8η : Εκπαίδευση Ενηλίκων ΙΙ  

Ανδραγωγική & τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων 
εκπαιδευομένων 

 

Θανάσης Καραλής  

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία 

 



Σκοποί ενότητας 

• Να περιγραφούν τα βασικά στοιχεία της 
θεωρίας της Ανδραγωγικής 

• Να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά των 
ενηλίκων εκπαιδευομένων με βάση την 
προσέγγιση του M. Knowles  
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Περιεχόμενα ενότητας 

• Malcolm Knowles - Ανδραγωγική 

• Η επίδραση της Ανδραγωγικής 

• Χαρακτηριστικά των ενηλίκων 
εκπαιδευομένων  με βάση την προσέγγιση 
του M. Knowles 

• Κριτική στον Knowles 
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Malcolm Knowles  
(1913-1997) 

• Andragogy – «Ανδραγωγική» 

• 1968  / “Andragogy not pedagogy”  
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πηγή 

http://web.utk.edu/~start6/knowles/malcolm_knowles.html


Η επίδραση της Ανδραγωγικής 

Russell Knudson 1979,  
Adult Education 
“Humanagogy, anyone?” 
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πηγή  

http://www.halloffame.outreach.ou.edu/2006-European/savicevic.html


Χαρακτηριστικά Ενηλίκων 
Εκπαιδευόμενων - Ι 

• Είναι ενήλικοι και χαρακτηρίζονται από τάση 
για αυτοκαθορισμό. 

• Διαθέτουν πλήθος γνώσεων, δεξιοτήτων, 
εμπειριών, αξιών και στάσεων. 

• Βρίσκονται σε μια συνεχιζόμενη διεργασία 
εξέλιξης. 
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Χαρακτηριστικά Ενηλίκων 
Εκπαιδευόμενων - ΙΙ 

• Συμμετέχουν σε όλες τις διαστάσεις της 

κοινωνικής ζωής. 

• Έχουν «ανταγωνιστικά» προς τη μάθηση 

ενδιαφέροντα και ασχολίες. 
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Κριτική στον Knowles 

• Περιορισμένη εμπειρική επαλήθευση. 

• «Απανθρωποποιεί» τα παιδιά. 
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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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https://eclass.upatras.gr/courses/PN1457/


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: http://web.utk.edu/~start6/knowles/malcolm_knowles.html 

Εικόνα 2: http://www.halloffame.outreach.ou.edu/2006-
European/savicevic.html 
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