Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ - ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014 – Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Γκάζι
 Τα παιδιά μαθαίνουν για τη στοματική υγεία μέσα από το παιχνίδι.
 Βραβεύουμε τους εθελοντές οδοντιάτρους της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ.
 Γιορτάζουμε τα αποτελέσματα του προγράμματος:
Δωρεάν εξέταση σε 7.500 μαθητές σε 60 Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας
7.500 Φθοριώσεις, 7.000 Οδοντιατρικές Θεραπείες, 1.500 Ορθοδοντικές Παρεμβάσεις

Χώρος: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Αίθουσα Δ10 «Δεξαμενές Καθαρισμού»
11.00 – 14.00 Πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων για παιδιά με θέμα τη στοματική υγεία. Μέσα από τα ομαδικά
παιχνίδια τα παιδιά μαθαίνουν για τη στοματική υγεία και αποκτούν θετικές συνήθειες. Το πρόγραμμα σχεδίασε και
υλοποιεί το Παιχνιδαγωγείο και είναι ανοιχτό στα παιδιά όλων των τάξεων Δημοτικού Σχολείου.
 Ομαδικά παιχνίδια σωστής στοματικής υγιεινής!
 Η χρήση των δοντιών σε σχέση με την τροφή.
 Ποιο δόντι κάνει τι!
 «Ο αγαπημένος μου οδοντίατρος είναι αυτός που...» Ανοιχτή εικαστική περιπέτεια για τον «ιδανικό
οδοντίατρο».
 Πώς τα μικρόβια μετακομίζουν στα δόντια!
 Διάλεξε το χαμόγελό σου!

14.00 - 16.00 & 16.00 - 18.00
Δύο εργαστήρια δημιουργίας animation για παιδιά της Έκτης Δημοτικού. Τα εργαστήρια θα οργανωθούν σε δύο
ομάδες των 25-28 ατόμων. Σκοπός των εργαστηρίων είναι η μετάδοση της γνώσης του κινούμενου σχεδίου μέσα από
μια διαδικασία διασκεδαστική για τα παιδιά. Η θεματολογία του animation που θα δημιουργήσουν τα παιδιά θα
στραφεί γύρω από τη στοματική υγεία των παιδιών. Υπεύθυνος animator εργαστηρίου Κώστας Κατράκης. Στο
πρόγραμμα animation θα προσκληθούν να συμμετέχουν παιδιά της Έκτης Δημοτικού προερχόμενα από τα σχολεία
της Αθήνας που έχει επισκεφτεί η ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ.

Χώρος: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Αίθουσα Δ10 «Δεξαμενές Καθαρισμού»
11.00 - 19.00 Εκθέματα, εικόνες, φωτογραφίες, από το έργο της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ

Χώρος: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Αμφιθέατρο 9,84
18.00 - 19.00 Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Αδαμαντιάδας
19.00 - 20.00 Βράβευση Εθελοντών Οδοντιάτρων Προγράμματος με δημιουργίες που έχουν κατασκευάσει τα παιδιά
20.00 - 21.30 Συναυλία-μουσική παράσταση για παιδιά με έντεχνο τραγούδι Ελλήνων δημιουργών όπως ο Γιώργος
Χατζηπιερής (Τεμπέλης Δράκος), Μάνος Λοϊζος (Κάτω από ένα Κουνουπίδι), Νίκος Κυπουργός, Δημήτρης
Μαραγκόπουλος, Λένα Πλάτωνος (Λιλιπούπολη) κ.ά. Τη συναυλία-μουσική παράσταση συντονίζει ο διευθυντής
ορχήστρας-ενορχηστρωτής Γιάννης Παπαζαχαριάκης με την υποστήριξη πενταμελούς ορχήστρας. Τραγουδούν οι
Κώστας Θωμαΐδης και Άννα Λινάρδου. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό στα παιδιά και σε όσους νιώθουν παιδιά.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα δοθούν στα παιδιά αναμνηστικά δώρα της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑΣ.
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ΔΩΡΕΑΝ για τα παιδιά και τους συνοδούς τους.

www.adamantiada.gr

