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Προς
Προέδρους των
Οδοντιατρικών υλλόγων της Χώρας
Θέμα: «Πρόγραμμα Προαγωγής και Καταγραφής της Στοματικής Υγείας
του Ελληνικού Πληθυσμού» Πρόγραμμα αγωγής στοματικής
υγείας με τη βιωματική μέθοδο στα σχολεία και διαγωνισμός
καλών πρακτικών
υνάδελφοι,
Όπως ήδη γνωρίζετε, η επιτυχημένη δράση εφαρμογής της αγωγής
στοματικής υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης στα σχολεία
συνεχίζεται και φέτος για το σχολικό έτος 2011-2012.
Έχουμε εξασφαλίσει την απαιτούμενη αδειοδότηση από το Τπουργείο
Παιδείας την οποία και σας επισυνάπτουμε. το προηγούμενο σχολικό έτος, η
εφαρμογή του προγράμματος ολοκληρώθηκε σε περισσότερα από 500 σχολεία
της χώρας με τη συμμετοχή περίπου 15.000 μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά οδοντίατροι και εκπαιδευτικοί
υλοποιούν μαζί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγωγής στοματικής υγείας και
το πρόγραμμα αγκαλιάζεται από τις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα.
ας καλούμε λοιπόν να συνεχίσετε αυτή την επιτυχημένη συνεργασία με
τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της νομαρχίας σας και τους Τπεύθυνους
χολικών Δραστηριοτήτων. ας καλούμε να διοργανώσετε τοπικές ημερίδες
ευαισθητοποίησης των οδοντιάτρων, των εκπαιδευτικών και των συλλόγων
γονέων και κηδεμόνων αλλά και να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των σχολείων
για επίσκεψη και ομιλία στους μαθητές.
Με σκοπό την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας έχουμε
ετοιμάσει ένα διαγωνισμό καλών πρακτικών όπου όλα τα σχολεία που
υλοποιούν το πρόγραμμα στην τάξη μπορούν να συμμετέχουν καταθέτοντας
μία υποψήφια αφίσα.
το τέλος της σχολικής χρονιάς θα βραβεύσουμε μαθητές και
εκπαιδευτικούς για την προσπάθειά τους. Η καθοδήγηση και η συνεισφορά
τόσο των υντονιστών Αγωγής Τγείας που έχει ορίσει ο κάθε ύλλογος αλλά και
όλων των συναδέλφων είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχή εφαρμογή
τόσο του διαγωνισμού όσο και ολόκληρου του προγράμματος στα σχολεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ
τις περιπτώσεις που έχετε αλλάξει τους υντονιστές Αγωγής Τγείας για
το ύλλογό σας καλείστε να ενημερώσετε τον Project Manager του
προγράμματος CMT ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΕΠΕ (κα Ζαφείρη- τηλ. 2107298193, fax
2107298197, e-mail: oral-health@cmtprooptiki.gr). Όλες οι πληροφορίες για
το πρόγραμμα και το διαγωνισμό βρίσκονται στην ιστοσελίδα: www.oralhealth.gr όπου μπορείτε και εσείς να στέλνετε υλικό από τις δραστηριότητές
σας ώστε να προβάλλονται.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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