
 

 

 «Πρόγραμμα Αγωγισ Στοματικισ Υγείασ με τθ μζκοδο τθσ βιωματικισ μάκθςθσ 
ςτθν προςχολικι θλικία» 

Ειςαγωγι 

Η Ελλθνικι Οδοντιατρικι Ομοςπονδία ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Παιδοδοντικι Εταιρεία και το 
Ελλθνικό Παράρτθμα του διεκνοφσ οργανιςμοφ Alliance for a Cavity Free Future (ACFF), ανζπτυξαν ζνα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τθ ςτοματικι υγεία βαςιςμζνο ςτθ μζκοδο τθσ βιωματικισ μάκθςθσ, ειδικά 

ςχεδιαςμζνο για παιδιά προςχολικισ θλικίασ. Το νζο αυτό πρόγραμμα δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο του 
«Προγράμματοσ Προαγωγισ και Καταγραφισ τθσ Στοματικισ Υγείασ του Ελλθνικοφ Πλθκυςμοφ» τθσ 
Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ και υλοποιείται με τθν υποςτιριξθ τθσ Colgate. 

 

Γιατί χρειάηεται το Πρόγραμμα Αγωγισ Στοματικισ Υγείασ με τθ μζκοδο τθσ βιωματικισ 
μάκθςθσ ςτθν προςχολικι θλικία; 

Σφμφωνα με τθν πιο πρόςφατθ επιδθμιολογικι ζρευνα τθσ Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ, 58% 
των παιδιϊν θλικίασ 5 ετϊν ζχουν τερθδόνα, 17,6% ζχουν τερθδόνα ςε αρχόμενα ςτάδια που κα 
μποροφςε να αναχαιτιςτεί με τθ ςωςτι κεραπεία και 78,5% βουρτςίηουν τα δόντια τουσ μόνο μία φορά 
τθν θμζρα ι κακόλου. 
 

Ποιοί είναι οι ςτόχοι του Προγράμματοσ; 

Βαςικό ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι να υιοκετιςουν τα παιδιά από μικρι θλικία τισ καλζσ ςυνικειεσ 
ςτοματικισ υγιεινισ και να αντιλθφκοφν τθν αξία τθσ ςτοματικισ υγείασ. Πιο αναλυτικά, οι ςτόχοι είναι:  
 Η δθμιουργία και θ υλοποίθςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ βαςιςμζνου ςτθ διαδραςτικι 

μζκοδο τθσ Βιωματικισ Μάκθςθσ, που επιτρζπει ςτα παιδιά να εκφραςτοφν και να μάκουν μζςα από 
τθν ενεργό ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ ςτθν αίκουςα και που τουσ δίνει τθ δφναμθ να φροντίςουν 
τθ ςτοματικι τουσ υγεία. 

 Η ςυνεργαςία όλων των ςθμαντικϊν φορζων (εκπαιδευτικοί, οδοντίατροι, γονείσ) για τθ προαγωγι 
τθσ ςθμαςίασ τθσ ςτοματικισ υγείασ.  

 

Ποιοί δθμιοφργθςαν και υλοποιοφν το Πρόγραμμα; 

Το πρόγραμμα αναπτφχκθκε από τθν Ελλθνικι Οδοντιατρικι Ομοςπονδία και τθν Ελλθνικι Παιδοδοντικι 
Εταιρεία, ςε ςυνεργαςία με τθ Οδοντιατρικι Σχολι Ακθνϊν και το Ελλθνικό Παράρτθμα ACFF. 

Η επιςτθμονικι επιτροπι του Προγράμματοσ είναι υπεφκυνθ για τθ δθμιουργία του εγχειριδίου για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, των οδθγιϊν για τθν υλοποίθςθ του πρόγραμματοσ, κακϊσ και των υπολοίπων υλικϊν. 
Στθν επιτροπι αυτι ςυμμετζχουν παιδοδοντίατροι και εκπαιδευτικοί, υπό τθν επίβλεψθ και το 
ςυντονιςμό του Κακθγθτι κ. Κ. Ουλι.   
Στθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ ςυμμετζχουν εκπαιδευτικοί νθπιαγωγείων και παιδικϊν ςτακμϊν, 
παιδοδοντίατροι και οδοντίατροι των τοπικϊν Οδοντιατρικϊν Συλλόγων.  
 

Ποιά είναι τα Υλικά και οι Διαδικαςίεσ του Προγράμματοσ; 

Υλικά 

 Εγχειρίδιο για τουσ νθπιαγωγοφσ, με πλθροφορίεσ και δραςτθριότθτεσ για παιδιά θλικίασ 3-6 ετϊν.   

 Ειδικό ενθμερωτικό φυλλάδιο για τουσ γονείσ. 

 Πιςτοποιθτικό- βραβείο για όλα τα παιδιά που ςυμμετζχουν.  
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 Επιςτολι προσ τουσ γονείσ, ςτθν οποία περιγράφεται το πρόγραμμα και οι ςτόχοι του. 
 

Διαδικαςίεσ – τα 10 βιματα 

1. Δθμοςιοποίθςθ του προγράμματοσ από τον Project manager ςτα νθπιαγωγεία και τουσ παιδικοφσ 
ςτακμοφσ, με τθλεφωνικι επικοινωνία και αποςτολι ενθμερωτικισ επιςτολισ  

2. Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ νθπιαγωγϊν ςτον Project manager για τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. 
3. Αποςτολι των εγχειριδίων και οποιουδιποτε ςχετικοφ υλικοφ αφορά το πρόγραμμα από τον Project 

Manager ςτο ςχολείο απευκείασ.  
4. Εφαρμογι του προγράμματοσ από τουσ νθπιαγωγοφσ. 
5. Υποςτιριξθ νθπιαγωγϊν ςτθν εφαρμογι του προγράμματοσ από: 

Α. τον Project manager, 
Β. τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι, 
Γ. τθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ. 

6. Αποςτολι λίςτασ ςυμμετεχόντων ςχολείων από τον Project manager προσ τον Τοπικό Συντονιςτι 
Οδοντίατρο (με αρικμό μακθτϊν, ενδεικτικζσ θμερομθνίεσ επίςκεψθσ κτλ). 

7. Αντιςτοίχιςθ  προςχολικϊν μονάδων με οδοντιάτρουσ που κα τισ επιςκεφτοφν από τον Τοπικό 
Συντονιςτι Οδοντίατρο προσ τον Project manager. 

8. Ενθμζρωςθ ςχολείων και οδοντιάτρων για τθν αντιςτοίχιςθ και τισ θμερομθνίεσ επίςκεψθσ από τον 
Project manager. 

9. Επίςκεψθ οδοντιάτρων ςτα ςχολεία μετά το πζρασ τθσ εφαρμογισ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 
για επίλυςθ αποριϊν των παιδιϊν, οδθγίεσ ςτοματικισ υγιεινισ κλπ. μζςω ςυνεργαςίασ Project 
Manager - οδοντιάτρων- νθπιαγωγϊν. 

10. Απολογιςμόσ & Αξιολόγθςθ για ολοκλιρωςθ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ. 

 

Πλθροφορίεσ Προγράμματοσ 

Πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ  www.oral-

health.gr κακϊσ και ςτα τθλζφωνα: 210 7243950 και 210 7298193 εταιρεία Προοπτικι (Project manager).  

 

Φωτογραφίεσ Προγράμματοσ 

 

 
 

 

 

Για τον ACFF - Alliance for a Cavity-Free Future (Συμμαχία για ζνα Μζλλον Χωρίσ Τερθδόνα) 

http://www.oral-health.gr/
http://www.oral-health.gr/
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Ο φορζασ Alliance for a Cavity-Free Future είναι μια παγκόςμια πρωτοβουλία ειδικϊν που ενϊςανε τισ 
δυνάμεισ τουσ για να προωκιςουν δράςεισ τόςο ςε κλινικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο δθμόςιασ υγείασ 
με ςκοπό να ςταματιςουν τθν εμφάνιςθ και τθν εξζλιξθ τθσ τερθδόνασ και να επιτευχκεί ζνα Μζλλον 
Χωρίσ Τερθδόνα για όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ. 
Η παγκόςμια κίνθςθ Alliance for a Cavity-Free Future ξεκίνθςε το 2010 και τον Ιοφλιο του 2013 
ανακοινϊκθκε θ λειτουργία του Ευρωπαϊκοφ παραρτιματοσ. Μζχρι ςτιγμισ υπάρχουν παραρτιματα 
ςτθν Κίνα, τθν Κολομβία, το Μεξικό, τθ Βραηιλία και τθ Βενεηουζλα. Ο ACFF διεκνϊσ ςυνεργάηεται και 
υποςτθρίηεται από το Global Child Dental Funt, το Kings College London και τθν Colgate.  

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον ACFF, επιςκεφκείτε: http://www.allianceforacavityfreefuture.eu 

 

 

Για τον ACFF Ελλάσ 

Το Ελλθνικό Παράρτθμα του ACFF ιδρφκθκε τον Δεκζμβριο 2013, με ςτόχο, μζςω τθσ ανάλθψθσ 
πρωτοβουλιϊν και δράςεων, να ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ τερθδόνασ ςτθ χϊρα μασ. Ο ACFF Ελλάσ, 
ςχθματίςτθκε με τθ ςυμμετοχι και ςυνεργαςία τθσ Ελλθνικισ Οδοντιατρικισ Ομοςπονδίασ, τθσ Ελλθνικισ 
Παιδοδοντικισ Εταιρείασ κακϊσ και καταξιωμζνων εκπροςϊπων τθσ Οδοντιατρικισ κοινότθτασ.  
 


