
Γλυζζάπιο: 

 

Αγυγή ηος Καηαναλυηή 

 Δίλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία καζαίλνπκε πώο λα αγνξάδνπκε, λα ρξεζηκνπνηνύκε θαη λα 

δηαζέηνπκε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ώζηε λα ηθαλνπνηνύκε ηηο αλάγθεο καο. 

Σύκθσλα κε ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ησλ ΗΠΑ (1980), ε Α.Κ. είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη 

θαηαλαισηέο : 

 Αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αγνξά αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο, ηε κέγηζηε ρξήζε ησλ πόξσλ, ηηο 

δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, ηελ νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αιιαγή ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ.  

 Απνθηνύλ γλώζεηο ζρεηηθέο κε ηε λνκνζεζία, ηα δηθαηώκαηά ηνπο θαη ηνπο ηξόπνπο 

πξνζηαζίαο ηνπο, ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη κε ζπλέπεηα ζην ρώξν ηεο αγνξάο 

θαη λα θηλνύλ δηαδηθαζίεο απνδεκίσζεο.  

 Καηαλννύλ ηνλ ξόιν ησλ πνιηηώλ κέζα ζην νηθνλνκηθό, θνηλσληθό θαη θπβεξλεηηθό 

ζύζηεκα θαη πώο λα επεξεάδνπλ απηά ηα ζπζηήκαηα ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ.  

 

Ανηίλητη εαςηού 

Δθθξάδεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα απηναμηνινγείηαη, λα εμεηάδεη ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνύο πνπ ζεσξεί όηη έρεη. 

 

Αξιολόγηζη εαςηού 

Η ζπλερήο πξνζπάζεηα ηνπ αηόκνπ λα θαηαλνεί ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, ηηο ηθαλόηεηεο, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο δηαζέζεηο ηνπ. Μπνξεί λα είλαη 

σθέιηκε γηα ην άηνκν όηαλ θαηεπζύλεηαη ζε κία ζεηηθή αμηνιόγεζε ραξαθηεξηζηηθώλ, ηα νπνία 

κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ θαζώο ην άηνκν κεγαιώλεη ζε ειηθία θαη σξηκάδεη. 

 

Αζθένεια  

Όηαλ έλα άηνκν ην νπνίν έρεη κνιπλζεί κε έλα κηθξννξγαληζκό, αξρίζεη λα παξνπζηάδεη 

ζπκπηώκαηα (π.ρ. ππξεηό, εμαλζήκαηα θ.ά.), ιέκε όηη αζζελεί. 

 

Αςηοανηίλητη  

Δίλαη ε γλσζηηθή εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ καο, ησλ ηθαλνηήησλ καο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

καο θαη γεληθά ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξηζθόκαζηε.   

 

Αςηοεικόνα 

Δίλαη ε λνεηή εηθόλα πνπ έρεη έλα άηνκν γηα ηνλ εαπηό ηνπ θαη είλαη κηα εηθόλα πνπ δύζθνια 

αιιάδεη. Έρεη λα θάλεη ηόζν κε κεηξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα ην ύςνο θαη ην 

βάξνο, όζν θαη κε ζηνηρεία ηνπ αηόκνπ γηα ηα νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη εληππώζεηο από δηθέο 

ηνπ εκπεηξίεο ή εζσηεξηθεύνληαο ηελ θξηηηθή άιισλ, γηα παξάδεηγκα «είκαη ζπκπαζήο;», «είκαη 

θαιόο άλζξσπνο;» 

 



Αςηοεκηίμηζη  

Δίλαη ε ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα έρεη εκπηζηνζύλε θαη ζεβαζκό ζηνλ εαπηό ηνπ. Έρεη λα θάλεη 

κε ην ηη πηζηεύεη ην άηνκν (π.ρ. είκαη ηθαλόο/είκαη αλίθαλνο), αιιά θα κε ην ηη ληώζεη (π.ρ. 

πεξεθάληα/ληξνπή, ζξίακβν/απόγλσζε). 

 

Αςηοεπιβεβαίυζη 

Η ζηαζεξή πίζηε ελόο αηόκνπ ζηνλ εαπηό ηνπ, ε έιιεηςε ακθηβνιηώλ γηα ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ. 

 

Βιολογικό θύλο (Sex) 

Η βηνινγηθή νληόηεηα ελόο νξγαληζκνύ σο ζειπθό (παξάγεη ην κεγαιύηεξν γακέηε, ην σάξην, 

θαη ζπλήζσο θπνθνξεί) ή αξζεληθό (παξάγεη ην κηθξόηεξν γακέηε θαη ζπλήζσο δε θπνθνξεί). 

Γελ έρεη λα θάλεη κε ηε ζεμνπαιηθόηεηα ή άιιεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αλζξώπνπ.   

 

Γιάκπιζη  

Δίλαη ε άληζε αληηκεηώπηζε αηόκσλ ή νκάδσλ, κε βάζε θάπνην ζηεξεόηππν. 

 

Γιαπολιηιζμικόηηηα  

Σηήξημε ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο, ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εηεξόηεηα, εζειεκέλε επαθή 

θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμύ πνιηηηζκώλ. 

 

Γιαθήμιζη 

 Η δεκνζηνπνίεζε θαη ε πξνβνιή ησλ ηδηνηήησλ πξντόληνο ή πξνζώπνπ κε ζθνπό 

νηθνλνκηθό ή άιια νθέιε. 

 Τνκέαο θαη ηερληθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηε δηάδνζε 

πιεξνθνξηώλ ζε νκάδα αλζξώπσλ κε ζθνπό λα επεξεάζνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά.    

 Η παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνύ ή γξαπηνύ κελύκαηνο, ην νπνίν αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν 

πξντόλ, κε ζθνπό ηελ αγνξά ηνπ ή ηελ απνδνρή ηνπ από ηνλ δέθηε. 

 Δίλαη ε ηερληθή πξνβνιήο ζην θνηλό κε θάζε ηξόπν κελύκαηνο πνπ αθνξά πξόζσπα, 

πξντόληα ή ηδέεο κε ζθνπό ηε γλσζηνπνίεζε ησλ αξεηώλ, ησλ πιενλεθηεκάησλ ή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

                 Η δηαθήκηζε είλαη πξάμε επηθνηλσλίαο θαη ζηνρεύεη: 

I. Να ελεκεξώζεη ην θαηαλαισηηθό θνηλό γηα πξντόληα πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ 

αγνξά. 

II. Να πείζεη ηνπ θαηαλαισηέο πσο ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ ππεξηεξεί έλαληη 

ησλ άιισλ. 

III. Να απμήζεη ηηο πσιήζεηο, ηνλ ηδίξν θαη ηα θέξδε. 

 

Γιαθοπεηικόηηηα 

Η έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο σο αμία, ζηεξίδεηαη ζηελ αλαγλώξηζε, ζηελ απνδνρή θαη ζην 

ζεβαζκό. Σεκαίλεη θαηαλόεζε, όηη θάζε άηνκν είλαη κνλαδηθό θαi αλαγλσξίδεη ηηο αηνκηθέο καο 

δηαθνξέο. Απηέο, κπνξεί λα αλαπηύζζνληαη γύξσ από δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο πνπ αθνξνύλ ζηε θπιή, ηελ εζληθόηεηα, ην θύιν, ηνλ ζεμνπαιηθό 

πξνζαλαηνιηζκό, ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ ειηθία, ηηο θπζηθέο θαη ζσκαηηθέο 

ηθαλόηεηεο, ηε γιώζζα, ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ή άιιεο ηδενινγίεο. Η 

δηαθνξεηηθόηεηα σο αμία είλαη ε εμεξεύλεζε, ε αλαγλώξηζε θαη ε ζπλύπαξμε απηώλ ησλ 



δηαθνξώλ ζε έλα αζθαιέο, ζεηηθό θαη ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ζε πιαίζηα 

δηακόξθσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, όπσο ην ζρνιείν. 

 

Δνεπγηηική ακπόαζη 

Έλα άηνκν αθνύεη έλα άιιν άηνκν όηαλ κηιά, κε πξόζεζε λα θαηαλνήζεη απηά πνπ ιέεη.  Ο 

ζηόρνο ηεο ελεξγεηηθήο αθξόαζεο είλαη ε ακνηβαία θαηαλόεζε. 

 

Δνζςναίζθηζη 

Δίλαη ε ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπκε θαη λα θαηαλννύκε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, λα 

βιέπνπκε ηα πξάγκαηα από ηελ νπηηθή γσλία ησλ άιισλ.  

 

 Δξάπηηζη  

 Η ζρέζε θαηά ηελ νπνία θάπνηνο/θάηη βξίζθεηαη ππό ηνλ έιεγρν ή ηελ θπξηαξρία άιινπ, 

δελ κπνξεί λα δξάζεη ή λα ππάξμεη απηόλνκα.   

 Ο παζνινγηθόο εζηζκόο ζε βιαβεξέο γηα ηνλ νξγαληζκό νπζίεο. 

 Οξίδεηαη ε ζπλερήο αλάγθε γηα ρξήζε ςπρνδξαζηηθώλ νπζηώλ, πνπ γίλεηαη κε ζηόρν ηελ 

αιιαγή ηεο δηάζεζεο, παξά ηελ ύπαξμε ζεκαληηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιήςε ηνπο. Η εμάξηεζε από νπζίεο ζπλνδεύεηαη από έλα ζύλνιν ζπκπησκάησλ 

(δηάζεζεο, ζπκπεξηθνξάο, θ.ιπ.) πνπ νδεγνύλ ζε δπζπξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

Δξαπηηζιογόνορ ή Ψςσοδπαζηική οςζία 

Δίλαη θάζε θπζηθή ή ρεκηθή νπζία, ε νπνία κεηαβάιιεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξώπηλνπ 

ζώκαηνο, επηδξά ζην Κεληξηθό Νεπξηθό Σύζηεκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αιιάμεη ηε δηάζεζε. 

Η επίδξαζε ζην Κεληξηθό Νεπξηθό Σύζηεκα θέξλεη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά, ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή  θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ, ζηελ αληίιεςε θαη ηε ζθέςε ηνπ. 

Οη εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο κπνξεί λα είλαη νπζίεο λόκηκεο (θαπλόο, νηλνπλεπκαηώδε πνηά θ.ά.) 

ή παξάλνκεο (εξσίλε, ραζίο θ.ά.). 

 

Δθηβεία 

Δίλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έλα αγόξη ή έλα θνξίηζη απνθηά ηελ ηθαλόηεηα γηα 

αλαπαξαγσγή.  Δληνπίδεηαη κεηαμύ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ελειηθίσζεο.  Δίλαη κηα 

πεξίνδνο έληνλεο αλάπηπμεο θαη αιιαγώλ ηόζν ζηα αγόξηα όζν θαη ζηα θνξίηζηα. Σηα αγόξηα 

επέξρεηαη γύξσ ζηα 13 -15 ρξόληα, ελώ ζηα θνξίηζηα γύξσ ζηα 9 -16 ρξόληα. 

 

Θεηική διεκδίκηζη 

Δίλαη έλα είδνο ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο νπνίαο έλα άηνκν εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ κε 

εηιηθξίλεηα θαη κε ζεβαζκό πξνο ηνπο άιινπο. Τν άηνκν απηό ππεξαζπίδεηαη ηα δηθαηώκαηά ηνπ, 

ρσξίο όκσο λα πεξηθξνλεί ηελ ύπαξμε απόςεσλ αληίζεησλ από ηε δηθή ηνπ. Τν λα 

ζπκπεξηθέξεηαη θάπνηνο κε ζεηηθή δηεθδίθεζε είλαη ζπλήζσο πξνο όθειόο ηνπ, αλ θαη δελ 

ζεκαίλεη όηη πάληα παίξλεη απηό πνπ ζέιεη.   

 

Θςμόρ  

Δίλαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ πνηθίιιεη ζε έληαζε από ηνλ ήπην εθλεπξηζκό σο ηελ 

έληνλε νξγή θαη καλία. 

 



Καηαναλυηήρ 

Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη ηα πξντόληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά. 

   

Κοινυνικό θύλο (μεηάθπαζη ηηρ αγγλικήρ λέξηρ gender) 

Η ηαπηόηεηα θνηλσληθνύ θύινπ ελόο αηόκνπ έρεη λα θάλεη κε ηε δηθή ηνπ αληίιεςε γηα ην αλ είλαη 

άληξαο ή γπλαίθα (αλεμάξηεηα από ην βηνινγηθό θύιν).   

Σημείωση: Η έννοια βιολογικό υύλο αναυέπεται στα βιολογικά σαπακτηπιστικά ενόρ ατόμος κατά 

τη γέννησή τος, ενώ η έννοια κοινωνικό υύλο αναυέπεται στο πώρ ένα άτομο αντιλαμβάνεται τον 

εαςτό τος ωρ άντπα ή γςναίκα.   

 

Κοινυνικόρ αποκλειζμόρ 

Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο είλαη ε παξεκπόδηζε απνξξόθεζεο θνηλσληθώλ θαη δεκόζησλ 

αγαζώλ, όπσο είλαη π.ρ. απηά ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

θ.ιπ., ε έιιεηςε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζπλήζσο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλέρεηα θαη ζηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε. O όξνο "θνηλσληθόο απνθιεηζκόο" ραξαθηεξίδεη, δειαδή, ηόζν κία 

θαηάζηαζε όζν θαη κία δηαδηθαζία. 

 

Κοινυνικόρ ζηιγμαηιζμόρ  

Δίλαη ε ππνηίκεζε ηεο θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο κηαο νκάδαο κε βάζε έλα ρνλδξνεηδέο αξλεηηθό 

ραξαθηεξηζηηθό, ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

 

Λεκηική / Μη λεκηική επικοινυνία 

Με ηελ έλλνηα ιεθηηθή επηθνηλσλία ελλννύκε ηελ επηθνηλσλία θαηά ηελ νπνία αληαιιάζζνληαη 

κελύκαηα πνπ πεξηέρνπλ ιέμεηο, είηε απηέο εθθξάδνληαη πξνθνξηθά, είηε γξαπηά.  Γη’ απηό ε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία δελ είλαη ζπλώλπκε ηεο νκηιίαο.   

Με ηελ έλλνηα κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ζπλήζσο ελλννύκε ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε 

επηθνηλσλία γίλεηαη δηακέζνπ απνζηνιήο θαη ιήςεο κελπκάησλ ρσξίο ιέμεηο. Τέηνηα κελύκαηα 

δίλνληαη κέζσ ρεηξνλνκηώλ, ηεο ζηάζεο ηνπ ζώκαηνο θαη γεληθά ηεο γιώζζαο ηνπ ζώκαηνο, 

κέζσ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ θαη νπηηθήο επαθήο, κέζσ αληηθεηκέλσλ όπσο ηα ξνύρα θαη 

ηα ρηελίζκαηα θαη κέζσ ζπκβόισλ. Τα κε ιεθηηθά κελύκαηα κπνξνύλ λα γίλνπλ αληηιεπηά 

κέζσ θαζεκηάο από ηηο αηζζήζεηο καο.   

Η κε ιεθηηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ηε ιεθηηθή ζε έλα κήλπκα.  Γηα παξάδεηγκα 

έλα πξνθνξηθό κήλπκα κπνξεί λα απνθηήζεη λόεκα, όρη κόλν από ην πεξηερόκελν ησλ ιέμεσλ, 

αιιά θαη από ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηηο ιέμεηο όηαλ πξνθέξνληαη θαη γεληθά από ηνλ ηξόπν 

πνπ ζα πεη θάπνηνο ην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα. 

 

Μόλςνζη/Λοίμυξη 

Ολνκάδεηαη ε κεηάδνζε παζνγόλσλ κηθξνβίσλ ζε δσληαλό νξγαληζκό θαη νη ζπλεπαθνινπζείο 

επηπινθέο ζηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

 

Μονογονεφκή οικογένεια 

Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα είλαη ε νηθνγέλεηα πνπ απνηειείηαη από κόλν έλα γνληό θαη ηα παηδηά 

ηνπ. Ο γνληόο απηόο ζπλήζσο κεγαιώλεη ηα παηδηά κόλνο ηνπ 

 



Οικογένεια 

Οηθνγέλεηα είλαη κηα βαζηθή θνηλσληθή νκάδα ε νπνία απνηειείηαη από δύν ή πεξηζζόηεξα 

άηνκα.  Σπλήζσο πξόθεηηαη γηα έλα ή δύν γνληνύο θαη ηα παηδηά ηνπο.   

 

Ονείπυξη  

Δίλαη ε απηόκαηε εθζπεξκάησζε πνπ επέξρεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ ζε ζπλδπαζκό, 

πνιιέο θνξέο, κε όλεηξν πνπ έρεη ζεμνπαιηθό πεξηερόκελν θαη κπνξεί λα νθείιεηαη ζε λεπξηθή 

ππεξδηέγεξζε ή ππέξκεηξε εγθξάηεηα. 

 

Οπγαζμόρ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο έλα άηνκν πεξλά από δηάθνξα ζηάδηα, ε βηνινγηθή 

πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ δίλεηαη πην θάησ.   

 Δξεζηζκόο: Τα θπξηόηεξα βηνινγηθά γεγνλόηα είλαη ε ζηύζε ηνπ πένπο θαη ε ύγξαλζε ηνπ 

θόιπνπ. 

 Σηαδηαθή θνξύθσζε:  Η θάζε θαηά ηελ νπνία θνξπθώλεηαη ε έληαζε ιόγσ επαξθνύο 

εξεζηζκνύ ζηα γελλεηηθά όξγαλα θαη γεληθά ζην ζώκα.  

 Οξγαζκόο:  Δίλαη ε θάζε θαηά ηελ νπνία όιε απηή ε έληαζε μαθληθά απειεπζεξώλεηαη 

κε αθνύζηεο θαη επράξηζηεο κπτθέο ζπζπάζεηο. Σηνλ άληξα ν νξγαζκόο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο κε ηελ εθζπεξκάησζε. Η γπλαίθα κπνξεί λα ληώζεη ζπαζκνύο ζηνλ 

θόιπν ή ζηε κήηξα.  

 Πιεξόηεηα/Φαιάξσζε: Τν ζώκα επηζηξέθεη ζηγά-ζηγά ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

 

Πολςπολιηιζμικόηηηα 

Σπλύπαξμε θαη  απνδνρή πνιιώλ πνιηηηζκώλ ζε έλα ρώξν–θξάηνο ή εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 

Ο όξνο πνιππνιηηηζκηθόηεηα (multiculturalism) δειώλεη όηη ζε κία θνηλσλία ζπλππάξρνπλ 

δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο κε δηαθνξεηηθέο εζληθέο-εζλνηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο. 

Η πνιππνιηηηζκηθόηεηα έρεη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο. Σην επίπεδν ηεο ζπιινγηθόηεηαο θαη ησλ 

θνηλσληθώλ νκάδσλ, ζεκαίλεη εθηίκεζε, απνδνρή ή πξναγσγή πνιιαπιώλ πνιηηηζκώλ κε 

βάζε ηε δεκνγξαθηθή ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζε κηα ρώξα-πεξηνρή, ζπλήζσο ζην πιαίζην ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηελ νηθνλνκία, ζηηο πόιεηο, ζηα έζλε. Με απηή ηελ έλλνηα ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

πιεζηάδεη ζηελ έλλνηα ηνπ ζεβαζκνύ ζηε δηαθνξεηηθόηεηα. Δπίζεο, σο όξνο πεξηγξάθεη ηελ 

εζσηεξηθή θαηάζηαζε ησλ πξνζώπσλ πνπ απηναλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πνιιαπιέο 

πνιηηηζκηθέο ηαπηόηεηεο, επεηδή π.ρ. έρνπλ κεγαιώζεη ζε επαθή ή έρνπλ επεξεαζηεί βαζηά από 

πεξηζζόηεξεο θνπιηνύξεο, γιώζζεο, ζε πεξηζζόηεξα πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Σήκεξα όια ηα 

κέιε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν βξίζθνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 

 

Πποεθηβεία 

Δίλαη ε πεξίνδνο ηεο παηδηθήο ειηθίαο ακέζσο πξηλ έλα παηδί κπεη ζηελ εθεβεία. 

 

Πποκαηάλητη 

Δίλαη ε ζηάζε απέλαληη ζε θάπνην άηνκν ή νκάδα, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ζηεξεόηππα. 

 

http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%8E%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%8C%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AD%CE%B3%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B7
http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1


Σεξοςαλική αγυγή 

Δίλαη ε δηα βίνπ δηαδηθαζία απόθηεζεο πιεξνθνξηώλ θαη δηακόξθσζεο ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ 

θαη αμηώλ ζε ζέκαηα ηαπηόηεηαο, ζρέζεσλ θαη ζηελώλ επαθώλ.   

 

Σεξοςαλική και αναπαπαγυγική ςγεία 

Δίλαη ε ύπαξμε θπζηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο ζε ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθόηεηα.  

Γελ είλαη απιώο ε απνπζία αζζελεηώλ θαη ε απνθπγή κηαο αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο. 

 

Σεξοςαλικόηηηα 

Σπκπεξηιακβάλεη ηνλ ηξόπν πνπ ην άηνκν αηζζάλεηαη όηη είλαη, ην ζώκα ηνπ, ην αίζζεκα ζαλ 

αγόξη ή θνξίηζη, άληξαο ή γπλαίθα, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ληύλεηαη, θηλείηαη, κηιά.  Δπίζεο, ηνλ 

ηξόπν πνπ ην άηνκν δξα θαη αηζζάλεηαη γηα ηνπο άιινπο αλζξώπνπο.  Απηά όια είλαη κέξνο ηνπ 

ηη είλαη ην άηνκν από ηε γέλλεζε κέρξη ην ζάλαην. Τν γελεηήζην έλζηηθην, ε εξσηηθή δηάζεζε θαη 

ε εθδήισζε κέζα από ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. 

 

Σηεπεόηςπα  

Δίλαη ην ζύλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ αθνξνύλ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο 

αλζξώπσλ (π.ρ. νη Σθνηζέδνη είλαη ηζηγθνύλεδεο). 

 

Σςναιζθημαηική αγυγή 

Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε (EQ) είλαη ε ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα ληώζεη, λα ρξεζηκνπνηήζεη, 

λα επηθνηλσλήζεη, λα θαηαλνήζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, λα ηα ρεηξηζηεί θαη λα κάζεη από απηά. 

Όηαλ ιέκε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή αλαθεξόκαζηε ζηελ αγσγή ε νπνία απνζθνπεί ζηελ 

εθκάζεζε ηεο ηθαλόηεηαο απηήο.   

 

Υγεία 

Δίλαη «ε θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη όρη κόλν ε 

απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο». Η έλλνηα ηεο πγείαο δελ απνδίδεηαη κόλν από ηελ ηαηξηθή, 

αιιά θαη από άιινπο παξάγνληεο όπσο, είλαη ην πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκία, ε εξγαζία θ.ά. 

(W.H.O.) 

 

Φςζική δπαζηηπιόηηηα  

Οπνηαδήπνηε κνξθή κπτθήο πξνζπάζεηαο πνπ απμάλεη ηελ ελεξγεηαθή δαπάλε πάλσ από ην 

επίπεδν ηεο ζσκαηηθήο εξεκίαο, δειαδή νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή θίλεζε πνπ παξάγεηαη από 

ηνπο κύεο θαη γηα ηελ νπνία απαηηείηαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Έηζη, θπζηθή δξαζηεξηόηεηα 

κπνξεί λα είλαη πέξα από ηε γπκλαζηηθή θαη ηνλ αζιεηηζκό θαη νη δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. Γηα ηνπο 

ελήιηθεο, νη ζπζηάζεηο γηα άζθεζε είλαη 2 ½ ώξεο ηελ εβδνκάδα ή 30 ιεπηά ηελ εκέξα, 5 θνξέο 

ηελ εβδνκάδα ή 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα από 1 ώξα. 
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