Ανακοίνωση ΚΣΚ για την έναρξη των διαλέξεων στη Σχολή Καταναλωτών

Μια νέα ακαδημαϊκή χρονιά για τους καταναλωτές. Είκοσι επτά χρόνια λειτουργίας της
Σχολής Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.
Οι εγγραφές στη Σχολή Καταναλωτών του Κ.Σ.Κ με παραρτήματα σε Λευκωσία, και Πάφο,
άρχισαν και συνεχίζονται. Ο στόχος μας είναι να εγγραφούν και εκπαιδευθούν όσο το
δυνατόν περισσότεροι καταναλωτές.
Οι εκπαιδευμένοι καταναλωτές μαθαίνουν καταναλωτικά θέματα που έχουν άμεση σχέση με
την διατροφή και υγεία, την αγορά και κατανάλωση, την οικονομία, τη σωστή επιλογή
προϊόντων. Μαθαίνουν για τους νόμους που υπάρχουν για προστασία των και για τις
υπηρεσίες που προσφέρονται σ' αυτούς. Έτσι μπορούν να αυτοπροστατεύονται να
απαιτούν τα δικαιώματα τους και να ασκούν τις υποχρεώσεις τους. Όταν ετοιμάζουμε το
πρόγραμμα μας έχουμε υπόψη τι ορίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης για την εκπαίδευση των
Καταναλωτών. Φέτος θα περιληφθούν επίσης διαλέξεις για θέματα τραπεζών ώστε οι
καταναλωτές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις χρήσιμες για τις συναλλαγές τους με
τραπεζικά ιδρύματα. Τις διαλέξεις ανέλαβε ο Σύνδεσμος Τραπεζών
Η εκπαίδευση αυτή προσφέρει, στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές, ένα συνεχές καλά
καθορισμένο πρόγραμμα, ένα λογικό παιδαγωγικό σύστημα μιας ορισμένης διάρκειας και με
επανάληψη μαθημάτων όπου είναι αναγκαίο, με στόχο να ενθαρρύνονται οι καταναλωτές να
αποκτήσουν μια κριτική διάθεση και γνώσεις που επιτρέπουν να κάνουν μια λογική επιλογή
μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών που τους προσφέρονται.
Είμαστε όλοι καταναλωτές γιατί δεν μπορούμε να υπάρχουμε χωρίς να καταναλώνουμε. Οι
καταναλωτές χρειάζονται εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα της Σχολής Καταναλωτών περιλαμβάνει 26 θέματα δηλαδή θα γίνουν 26
ομιλίες.
Μετά από κάθε ομιλία ακολουθεί συζήτηση μεταξύ εκπαιδευόμενων και ομιλητή. Με αυτόν
τον τρόπο ενδυναμώνεται η επιστημονική βάση του θέματος, το θέμα γίνεται πλήρως
κατανοητό οι δε εκπαιδευόμενοι γίνονται ικανοί να θέτουν την θεωρία στην πράξη.
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας ενός Ακαδημαϊκού έτους και με τη συζήτηση κάνει τους
καταναλωτές να αναπτύσσουν κριτική διάθεση και να μπορούν να κάνουν σωστές επιλογές
στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος των ιδίων, της οικονομίας και του
ευρύτερου περιβάλλοντος (φυσικού και κοινωνικού) του τόπου του.
Στις 11 Οκτωβρίου αρχίζουν τα μαθήματα της Σχολής Καταναλωτών στη Λευκωσία και στις
18 Οκτωβρίου στην Πάφο. Τα μαθήματα γίνονται μια φορά την εβδομάδα. Στη Λευκωσία
ημέρα Τρίτη από 5.30 - 7μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Αίθουσα Β18 και στην Πάφο
στην Τεχνική Σχολή

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σχολή δίνει σε όλους όσοι παρακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο
των διαλέξεων δίπλωμα παρακολούθησης.
Τελετή έναρξης στην Σχολή της Λευκωσίας θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου από τον
Πρωτοπρεσβύτερο Πάτερ Δημήτριο Κούτσιο με αγιασμό και ομιλία με
τίτλο ‘Πνευματική πολιτεία: Στόχος Ζωής’.
Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 22516112 ή 99144661 κ. Μάρω Ρωσσίδου.

