
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 4ης Υ.Πε. 

      Στα πλαίσια βελτίωσης και εξέλιξης του Προγράμματος Προληπτικής Οδοντιατρικής και Αγωγής Στοματικής 

Υγείας της 4ης Υ.Πε., το οποίο εφαρμόζουν οι Οδοντίατροι και οι εκπαιδευμένοι Υγειονομικοί Υπάλληλοι στις 

Σχολικές Μονάδες της περιοχής ευθύνης τους, έχει ξεκινήσει  η Αξιολόγηση του εν λόγω Προγράμματος, από το 

τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19. 

     Η Αξιολόγηση αυτή, αποτελεί εκτίμηση του τρόπου εφαρμογής (της διαδικασίας) της Αγωγής Στοματικής Υγείας 

στις Σχολικές Μονάδες και θα επιφέρει μεγάλη βελτίωση στις Δράσεις μας. Επιπλέον, θα ανεβάσει την ποιότητά 

τους σε υψηλότερο επίπεδο, καθώς θα εναρμονίζεται με τους Εθνικούς και Διεθνείς κανόνες οργάνωσης 

ολοκληρωμένων και επίσημων Προγραμμάτων, τα οποία πάντοτε θεωρούνται ολοκληρωμένα μόνον όταν 

συνοδεύονται και από την Αξιολόγησή τους. 

    Η διαδικασία που πρέπει να τηρείται από όλους τους συμμετέχοντες, είναι συγκεκριμένη και υπάρχει ανάγκη 

ελέγχου (Αξιολόγηση) αν αυτή τηρείται με ακρίβεια, διότι ο αριθμός των εμπλεκομένων είναι πολύ μεγάλος και 

υπάρχει περίπτωση οι δράσεις να διαφέρουν μεταξύ τους κατά πολύ. 

    Η σημασία και ακρίβεια τήρησης ομοιόμορφης διαδικασίας τονίζεται και στο Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας 

με θέμα: «Ανάπτυξη-υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας Δράσεων και Παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 

2018-19» με ΑΔΑ: 6ΞΛ6465ΦΥΟ-ΔΨ5. 

   Η Αξιολόγηση που εφαρμόζουμε για πρώτη φορά πιλοτικά, περιλαμβάνει δύο σκέλη: 
 
Α) Αξιολόγηση της διαδικασίας της Οδοντιατρικής Επίσκεψης από Εκπαιδευτικούς και 
Β) Έντυπο κατανόησης από μαθητές των οδηγιών της Οδοντιατρικής Ομάδας. 
 
Στη συνέχεια επισυνάπτονται τα αντίστοιχα Έντυπα Αξιολόγησης. 
 
Τα αποτελέσματα θα δώσουν κατεύθυνση για θεματολογίες επόμενων Σεμιναρίων, θα βοηθήσουν στη βελτίωση 
του Προγράμματος και θα δείξουν κατά πόσο οι επισκέψεις των εμπλεκομένων στα Σχολεία γίνονται με 
βιωματικό, άρα αποτελεσματικό τρόπο. 
 
Προς υπενθύμιση και καλύτερη ενημέρωση Οδοντιάτρων και εμπλεκόμενων Υγειονομικών Υπαλλήλων στα 
θέματα Αγωγής Στοματικής Υγείας, εκπονήθηκε η Παρουσίαση που επισυνάπτεται, η οποία παρέχει 
διευκρινήσεις, πληροφορίες και λύνει τυχόν απορίες πάνω στο θέμα της Αγωγής Στοματικής Υγείας και της 
Αξιολόγησης της διαδικασίας της. 
Θέματα της Παρουσίασης: α) Διαφάνειες 1-2: Φιλοσοφία σύγχρονης Οδοντιατρικής. 
                                                  β)       «             3-7: Φιλοσοφία σύγχρονου Οδοντίατρου. 
                                                  γ)        «          8-14: Αγωγή Υγείας (Ορισμοί-Στόχοι-Μέθοδος) 
                                                  δ)        «     15-19 : Πανελλαδικό, εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγωγής Στοματικής Υγείας.   
                                                  ε)        «            20 : Σημασία τήρησής του.             
                                                 στ)       «       21-25: Εκτίμηση/Αξιολόγηση της διαδικασίας. 
                                                   ζ)        «      26-27 : Ρόλος Εκπαιδευτικών/ 
 
Όλα τα παραπάνω αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 4ης Υ.Πε. στο φάκελο «Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής 
2018-19». 
 
 
Ευγενία Τσιτσίνια 
Συντον. Οδοντίατρος 4ης Υ.Πε. 
 
 

 


