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Αγωγή Υγείας - Αγωγή Καταναλωτή

• Αγωγή Υγείας είναι η διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και
χρησιμοποιεί προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης που δίνουν τη δυνατότητα
στους ανθρώπους, όταν λειτουργούν ως άτομα ή ως σύνολο, να αποφασίζουν
και να ενεργούν συνειδητά (ενημερωμένα) για θέματα που επηρεάζουν την υγεία
τους.(Ε.Ε. Λουξεμβούργο �1986).

• Η Αγωγή Καταναλωτή ασχολείται με την απόκτηση δεξιοτήτων, την ανάπτυξη
συμπεριφορών και την εξεύρεση λύσεων, που είναι απαραίτητα για να
επιβιώσουμε σε μια καταναλωτική κοινωνία. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, με τις
δεξιότητες, που είναι βασικές, για τη ζωή και την επιβίωσή μας.
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Ιστορική αναδρομή

• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών (1986)

• Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1986)

• Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997)

• Ουσιαστική προσπάθεια άρχισε το 1993
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Δείκτες Επιτυχίας / Δείκτες Επάρκειας της 
Αγωγής Καταναλωτή στα σχολεία

• Στοχεύουν στο να καταστούν οι μαθητές/ τριες ικανοί/ές:

• να αποκτούν γνώση ώστε να ενεργούν ως ενημερωμένοι καταναλωτές

• να εκτιμούν τη λειτουργία της κοινωνίας και το ρόλο των καταναλωτών σε

αυτή

• να αναπτύσσουν δεξιότητες ώστε να ενεργούν ως εκπαιδευμένοι,

ενημερωμένοι και υπεύθυνοι καταναλωτές

• να αξιολογούν τη σημασία του ενημερωμένου καταναλωτή
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Διδακτική προσέγγιση

• Η Α τ Κ πρέπει να θεωρείται και αμυντική και διεκδικητική εκπαίδευση. 

• Η αμυντική άποψη διδάσκει τους μαθητές να αποφεύγουν τις παγίδες, να 

αναλύουν την συμπεριφορά τους και να ενεργούν αποτελεσματικά στις 

καθημερινές τους συναλλαγές. 

• Η διεκδικητική άποψη τους επιτρέπει να βλέπουν τους εαυτούς τους ως 

υπεύθυνους πολίτες-καταναλωτές και να ερευνούν για τις εναλλακτικές λύσεις 

που υπάρχουν ή που πρέπει να υπάρχουν στην αγορά. 
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Διαθεματικότητα «Αγωγής του Καταναλωτή»

• Οικιακή Οικονομία / Αγωγή Υγείας

• Γλώσσα και Λογοτεχνία 

• Αγωγή του Πολίτη, 

• Σχεδιασμός  και Τεχνολογία, 

• Φυσική / Χημεία / Βιολογία

• Μαθηματικά
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Ευχαριστίες

• Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

• Σύμβουλο και Συναδέλφους Οικιακής Οικονομίας

• Συμμετέχοντες
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