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Η

Ελληνική

Οδοντιατρική

Ομοσπονδία

ως

επιστημονικός

φορέας

και

εκπρόσωπος της οδοντιατρικής κοινότητας, σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης υλοποιεί από το 2001 το Πρόγραμμα

«Προαγωγής και

Καταγραφής της τοματικής Τγείας του Ελληνικού Πληθυσμού».
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ερευνητικές δράσεις για την τεκμηρίωση και τη
διαμόρφωση πολιτικών για την προαγωγή της στοματικής υγείας του πληθυσμού και
παράλληλα περιλαμβάνει τη σχεδίαση και την εφαρμογή

ενός ολοκληρωμένου

προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής
μάθησης στα Σχολεία.
Το Υπουργείο Παιδείας με βάση τις μέχρι τώρα αποφάσεις του έχει σταθεί
αρωγός σε αυτή την προσπάθεια και το Παιδαγωγικό Ινστιντούτο έχει εγκρίνει το
κατάλληλο

εκπαιδευτικό

υλικό

που

οι

εκπαιδευτικοί

θα

εφαρμόσουν

.

Η

προτεινόμενη και εγκεκριμένη από το Υπουργείο μεθοδολογία προβλέπει ότι με το
συντονισμό των τοπικών Οδοντιατρικών συλλόγων και τη συνεργασία των Τπευθύνων
Αγωγής Τγείας των Διευθύνσεων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης ανά
Νομό, αλλά και την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών, θα γίνει η προώθηση
της μεθόδου σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών Μονάδων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ
Σε συνέχεια, λοιπόν, αυτών των αποφάσεων και του εγκεκριμένου πλαισίου
συνεργασίας και με στόχο την καλλίτερη ενημέρωσή σας για τους στόχους και τον
τρόπο

εφαρμογής

του

Προγράμματος,

σας

καλούμε

στην

παρουσίαση

του

εκπαιδευτικού υλικού στην ημερίδα αγωγής στοματικής υγείας με τη μέθοδο
της βιωματικής μάθησης, το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010, στις 11.00 π.μ. στο
ξενοδοχείο «Capsis» (Μοναστηρίου 18).
Στις ημερίδες καλούνται να συμμετέχουν οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας Α’θμιας
και Β’θμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το
πρότυπο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα σχολεία, οι Συντονιστές αγωγής Υγείας
των Οδοντιατρικών Συλλόγων και όλοι οι εθελοντές οδοντίατροι που ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Στο τέλος της Ημερίδας θα γίνει

και η παράδοση των εκπαιδευτικών

εγχειριδίων που θα αποτελέσουν τη βάση του εκπαιδευτικού υλικού και θα δοθούν
και

Πιστοποιητικά

παρακολούθησης

στους

εθελοντές

Εκπαιδευτικούς

και

Οδοντίατρους.
Για επιβεβαίωση συμμετοχής και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται

στην

κα

Ζαφείρη

(Τ:2107298193,

F:2107298197

ή

oral-

health@cmtprooptiki.gr).
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