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ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΟΝΤΙΩΝ 
 

 
 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι μαθητές της ΣΤ τάξης του  σχολείου μας, στα 

πλαίσια της υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, προχώρησαν στην 

υλοποίηση προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα «Στοματική υγιεινή – Φροντίδα 

δοντιών». 

Την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος είχε ο εκπ/κός της 

τάξης Κος Βουλγαρόπουλος Γεώργιος με συντονιστή το Δ/ντή του σχολείου Κο Κλουκίνα 

Λεωνίδα .  

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                               

                                                 

Δόντια  και  υγεία 

 

Από  το  στόμα  μας  και  τα  δόντια  ξεκινά  το  ταξίδι  της  τροφής  στους  

ανθρώπους  και  τα  ζώα. Εκεί  τεμαχίζεται  η  τροφή, πραγματοποιείται  η μάσηση   και  

με  τη συνδρομή   του  σά λιου  και  της  γλώσσας αρχίζει  η πέψη. Η αμυλάση  που  

υπάρχει  στο  σάλιο βοηθά στη διάσπαση  του  αμύλου  και  ελευθερώνεται  ενέργεια. 

Κατανοούμε , λοιπόν, πως  τα  δόντια  επιτελούν  σημαντικό  έργο στη  διατροφή  

και  διατήρηση  της  ζωής κι  όχι  μόνο  αυτό. Τα  δόντια  παίζουν  σημαντικό  ρόλο  στη  

σωστή  ομιλία  και  στην  αισθητική  εμφάνιση. 

Πρέπει   να  φροντίζουμε  τα  δόντια  μας  ως  ένα  απαραίτητο  εργαλείο  του  

οργανισμού και  να  μην  τα παραμελούμε, διότι  θα  υποφέρουμε. 

Αυτό  είναι  το  θέμα  που  μας  απασχόλησε  φέτος  και  εργαστήκαμε , ώστε  να 

ενημερώσουμε  και  να ενημερωθούμε , για   να  προλάβουμε   δυσάρεστες   

καταστάσεις. 

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Κριτήρια  επιλογής  του προγράμματος 

 

 Παιδαγωγικά: αφορούν στα  ενδιαφέροντα των  μαθητών  και  στην άμεση  

βιωματική σχέση  με το θέμα. 

 Εκπαιδευτικά: αφορούν  στη διδακτέα ύλη όπως ορίζεται από  το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα. 

 Επιστημονικά: αφορούν  στη θεματολογία των Σχολικών Προγραμμάτων  Υγείας. 

 Κοινωνικά: αφορούν στον προβληματισμό  και ευαισθητοποίηση  των  μαθητών σε 

θέματα  υγείας. 

 Πολιτισμικά:  καθαριότητα  και  η  υγεία  είναι  στοιχεία πολιτισμού . 



 

Σκοποί και  στόχοι  του  Προγράμματος 

 

 Γνωστικοί: οι μαθητές αποκτούν απαραίτητες  γνώσεις  για  τη  διατήρηση  

καλής  υγείας . 

 Συναισθηματικοί: οι  μαθητές βιώνουν διάφορα  συναισθήματα , 

γνωρίζοντας  τη  σημασία της υγείας. 

 Ψυχοκινητικοί: οι μαθητές αποκτούν  την ικανότητα  να εκτελούν  απλές 

και σύνθετες  εντολές. 

 

 

Διαστάσεις  του θέματος 

 

 Κοινωνική  διάσταση: η υγεία του  πληθυσμού αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση  για  την ανάπτυξη  του πολιτισμού. 

 Οικονομική  διάσταση: η πρόληψη  προλαβαίνει τυχόν  προβλήματα  

υγείας  και  οικονομικές  επιβαρύνσεις. 

 Οικολογική  διάσταση: η διατροφή  παίζει  μεγάλο ρόλο στην στοματική 

υγιεινή. 

 Επιστημονική διάσταση: ζητήματα που  αφορούν στη διεπιστημονική  

προσέγγιση  και μελέτη των  δοντιών. 

 

 

Θεματικές  ενότητες- στάδια εργασίας 

 

 Α'  θεματική  ενότητα: γνωριμία  με το  στόμα και  τα δόντια. 

 Β΄  θεματική  ενότητα: διαδρομή  της  τροφής, πέψη. 

 Γ΄ θεματική  ενότητα: προβλήματα  των  δοντιών  και  υγείας. 

 Δ΄ θεματική  ενότητα: ομιλία, καλαισθησία. 

 

 

Διαθεματικότητα 

 

Το  θέμα μας  συνδέεται  με κύκλους  των  βασικών μαθημάτων: 

 

 Γλώσσα: λεξιλόγιο, ορισμοί, ετυμολογία, περιγραφές, κείμενα. 

 Μαθηματικά: ασκήσεις ποσών-μεγεθών  σχετικά με τα δόντια. 

 Ιστορία: εξέλιξη  της ιατρικής  στον  κόσμο. 

 Γεωγραφία: δείκτες, πίνακες  στατιστικής . 

 

 

Παρουσίαση 

 

Η  παρουσίαση  έγινε στο σχολείο με μορφή  έκθεσης  κολάζ , κειμένων, αφίσας. 

 

 

 



 

   
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

   

 

Φωτογραφικό  υλικό : Κλουκίνας Λεωνίδας 


