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kohë 
(min) 

Qëllimet përmbajtje metoda media/ materiale 

 Ardhja  Pjesmarresit e shkruajn emrin (maskimin kasetë, 
stilolaps) 

 maskimin kasete, stilolapsa 

10 Mirë se vini 
prezentimi  
pershendetja dhe prezantimi i 
pjesëmarrësve dhe moderimit 

 Moderimi (emri, mosha, kombësia) 
 Pjesëmarrje (emri, mosha, kombësia) dhe njohuri në 

lidhje me shëndetin e oral 

Pyetje interactive 
vlerësimi i njohurive 
dhe qëndrimeve ndaj 
shëndetit oral 

 

10 shëndetit oral informacionet 
 

 Çka është pllakë, prishjen e dhëmbëve dhe mishit të 
dhëmbëve sëmundje? 

 Si mund ajo të formohet? 
 A ka ndonjë sëmundje të lidhura? 
 Përgjigje me ilustrime. 

pyetje interaktive Piktura e pllakës, Karies dhe 
gingivitis. 
Poster ose fletushka 

10 Njohuri rreth  produkteve të 
higjienës orale 

 pjesëmarrësit  zgjedhin nga objektet.  
pyetje: 
- Çfarë duhet të bëni me këto objekte, çfarë i lidh ato? 
Si mund t'i përdorim ato? 
Pjesëmarrësit do të përpiqen për të gjetur . Moderimi 
demonstron përdorimin e duhur. 
Tregoni  rezultatet. 

praktika 
Prezantimi  
Diskutimi në lidhje 
me përdorimin ne 
kete kohe 

Pastë dhëmbësh  
furçë dhëmbësh 
Pe për të pastruar dhëmbët 
Kupë qelqi 
Kryp 
Gargarë 
Oriz 
bizele 

20 Larja e dhëmbët  
pastroj dhëmbët me pe 
mendafshi  

Si të lahen dhëmbët? Si të përdorni pe për të pastruar 
dhëmbët? shpjegojë modelin dhe pastaj  lpastroni  
dhëmbët j së bashku. 
Rezultatet tregoni: pasqyrë. 

Prezantimi 
Praktika 

modeli I gojes 
Pastë dhëmbësh, furça 
dhëmbësh 
kupë, uji 
Pe për të pastruar dhëmbët, 
pasqyrë e disponueshme 

5 Shëndeti Oral: Kujdes në 
Gjermani 

Pse unëduhet  të kujdesem  për shëndetin tim oral?  
informacionet mbi kujdesin, sigurimin dhe shpenzimet. 

Input 
Diskutimi  

Poster und fletushka 

5 
 

Stili jetes I shëndetshëm   Brushen ndroje çdo 3 muaj, mos e ndaj 
 Ushqimi etj. 
 pirja e duhanit jo dhe pse 

Input 
Diskutimi  
 

Poster und fletushka 

10 Përmbledhje 
Take Home Message 

Lajmerimi:Ka paraqit kenaqesi 
 Fletushken me shpjegu 
 Tri herë në ditë pastrojil dhëmbët tuaj! 
 Çdo gjashtë muaj duhet shkuar te dentisti  

Feedback  

 Pershendetja lamtumirese  Te falenderohemi dhe te pershendetemi tek 
pjesmarresit 
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