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ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ



ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΣΚΟΠΟΣ
 Προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής ευεξίας των 

μαθητών/ριών

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Ανάπτυξη ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  

Αναβάθμιση του κοινωνικού και 

φυσικού περιβάλλοντoς 

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ 

ΣΧΕΣΗ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΙ;   



1. Ανάπτυξη και ενδυνάμωση εαυτού 

1.1 Ανάπτυξη και εξέλιξη εαυτού

1.2 Συναισθηματική εκπαίδευση και 

αυτοεκτίμηση 

1.3 Αξίες ζωής

2. Ανάπτυξη ασφαλούς και υγιεινού 

τρόπου ζωής 

2.1 Υγιεινός τρόπος ζωής και συνθήκες 

ζωής 

2.2 Φαγητό και υγεία 

2.3 Φυσική δραστηριότητα και υγεία

2.4 Χρήση και κατάχρηση ουσιών

2.5 Ασφάλεια

3. Δημιουργία και βελτίωση

κοινωνικού εαυτού 

3.1 Οικογενειακός προγραμματισμός,

σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και

σχέσεων

3.3 Αποδοχή, διαχείριση διαφορετικότητας 

και διαπολιτισμικότητα

4.   Δημιουργία ενεργού πολίτη 

4.1 Αγωγή του καταναλωτή 

4.2 Οικονομική και επαγγελματική 

αγωγή 

4.3 Δικαιώματα και υποχρεώσεις

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

5. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
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σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και

σχέσεων 

3.3 Αποδοχή, διαχείριση διαφορετικότητας 

και διαπολιτισμικότητα
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

5. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

4.1 Αγωγή του καταναλωτή



4.1 ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ



Τα παιδιά να:

1. Διερευνούν είδη καταστημάτων και προϊόντα πώλησής τους.

1.1 Διακρίνουν τις βασικές κατηγορίες καταστημάτων με βάση

τα προϊόντα που πωλούνται

1.2 Υποστηρίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης διαφορετικών

κατηγοριών καταστημάτων

4.1 ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ



Τα παιδιά να:

2. Αποκτούν δεξιότητες σχετικά με την αγορά προϊόντων από

το κυλικείο του σχολείου τους (π.χ. φροντίδα υγιεινής και

ασφάλειας των τροφίμων, υποβολή με σωστό τρόπο τυχόν

παραπόνου, τιμοκατάλογος, σειρά στο κυλικείο, παρατήρηση

προϊόντων που αγοράζουν, όπως τη συσκευασία, την ημ.

λήξεως, την τιμή, κ.ά . )

4.1 ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ



Τα παιδιά:

3. Να διερευνούν τη διαδικασία που μεσολαβεί από την

παραγωγή των προϊόντων μέχρι την κατανάλωσή τους

3.1 Να περιγράφουν τη διαδικασία που μεσολαβεί από την

παραγωγή των προϊόντων μέχρι την κατανάλωση

3.2 Να αναλύουν τον ρόλο της αγοράς και του κράτους στη

ζωή ενός προϊόντος

4.1 ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



Τα παιδιά :

4. Να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως

καταναλωτές σε σχέση με το κυλικείο του σχολείου τους

4.1 Να αναφέρουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως

καταναλωτές και να διεκδικούν με τοΝ σωστό τρόπο τα

δικαιώματά τους ως υπεύθυνοι καταναλωτές

4.2 Να μελετούν και να αξιολογούν την ποιότητα (π.χ.

συστατικά, ημερομηνία λήξης, κ.ά.) των προϊόντων που

αγοράζουν

4.1 ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ



Τα παιδιά :

1. Να χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία και περιβάλλοντα,
τα οποία είναι κατάλληλα για την ηλικία τους (μελέτη «όροι
χρήσης» σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, προσωπικά δεδομένα
κ.ά.).

2. Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν ψηφιακά και
διαδικτυακά παιχνίδια, τα οποία είναι κατάλληλα για την ηλικία
τους (πηγή, ηλικία, είδος, περιεχόμενο, αγορά κ.λπ.).

3. Να εφαρμόζουν το σύστημα αξιολόγησης PEGI.

4. Να διαχειρίζονται διαφημίσεις και μηνύματα σε διαδικτυακές
σελίδες (τρόποι αντιμετώπισης από ανεπιθύμητες διαφημίσεις
κτλ).

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ



5. Να αναφέρουν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές

ασφαλούς διακίνησης με διάφορα μεταφορικά μέσα (π.χ.

σωστή επιλογή ποδηλάτου, πατινιών, σκούτερ, skateboard ).

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ



6. Να αναγνωρίζουν και να υποστηρίζουν την αξία των
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των παιδιών στο σπίτι,
στην τάξη, στο σχολείο και στην κοινότητα (π.χ. δικαίωμα
ενημέρωσης/εκπαίδευσης).

7. Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας (π.χ.
διαμεσολάβησης, διαπραγμάτευσης) και να εφαρμόζουν
τρόπους διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.

8. Να μελετούν ετικέτες τροφίμων και προϊόντων.

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ



9. Να μελετούν κριτικά διαφημίσεις τροφίμων και προϊόντων.

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ



Αναπτύσσονται δεξιότητες 

παρατήρησης, διερεύνησης, 

κριτικής σκέψης για να πάρουν 

υπεύθυνες αποφάσεις, 

αποκτούν γνώσεις και

κατανοούν τον ρόλο τους ως 

ενεργοί πολίτες!



Δίνονται ευκαιρίες στο παιδί να γίνει 

ενεργός πολίτης, που νοιάζεται και 

δρα υπεύθυνα για τον εαυτό του και 

τους άλλους, προστατεύει το 

περιβάλλον του, ενημερώνεται και 

φιλτράρει κριτικά κάθε είδηση, 

διασφαλίζοντας την ΥΓΕΙΑ του αλλά 

και την υγεία των άλλων 



1. Καταναλώνει όσα χρειάζεται. Καλύπτει τις ανάγκες και τις

επιθυμίες του χωρίς υπερβολές.

2. Καταναλώνει σήμερα αλλά σκέφτεται το μέλλον.

3. Κάνει καλή έρευνα αγοράς.

4. Διεκδικεί τα δικαιώματά του ως καταναλωτής.

5. Γνωρίζει τις υποχρεώσεις του ως καταναλωτής.

6. Εφαρμόζει αρχές και δεξιότητες σε σχέση με υγιείς επιλογές ως

καταναλωτής.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΕΞΥΠΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ



ΔΡΑΣΕΙΣ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

 Έρευνα για το κυλικείο (είδη πώλησης ,

τιμές, κ.ά)

 Μικροί εθελοντές «επιχειρηματίες»

(μικρά καταστηματάκια

πώλησης/ανταλλαγής προϊόντων, π.χ.

παραμύθια, βιβλία ή εδέσματα που

έφτιαξαν /ετικέτες με πληροφορίες)

 Επισκέψεις σε υπεραγορές, ψώνισμα

τροφίμων, μελέτη τροφίμων κτλ.

 Παγκόσμια Μέρα Διατροφής: γίνονται

εκδηλώσεις σε πολλά σχολεία με

σταθμούς παιχνιδιών και δράσεων που

αφορούν και τη ορθή καταναλωτική

συμπεριφορά σχετικά με τα τρόφιμα

 Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή: δράσεις

στα σχολεία στο μάθημα της Αγωγής

Υγείας

 Συνεργασίες με φορείς

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 

ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
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Email: mzannetou@schools.ac.cy
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ΣΑΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


