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Kedves Érdeklődő! 

Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni?  

Megfelelően használod az antibiotikumokat? 

Mit tudsz a mikróbákról?  

Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod 

hogy lehet megelőzni őket? 

Ha igen, akkor egy  tanteremnyi gyereknek is el tudnád ma-

gyarázni? 

Az e-Bug program ezeknek a kérdéseknek megválaszolását segíti 

szórakoztató és interaktív formában. Gyerekek és felnőttek közö-

sen vehetnek részt ebben a nemzetközi egészségfejlesztési prog-

ramban, ami az iskolákban és azokon kívül zajlik ingyenes oktatási 

anyagokkal.  

A kezdeményezés egy európai uniós pályázat nyomán jött létre, 

mára már 27 ország csatlakozott az Egyesült Királyság népegés-

zségügyi szerve által vezetett projekthez. 

Kérünk, olvasd el programunk rövid ismertetőjét! 

 



e-Bug egészségfejlesztési program 

iskolások számára 

www.e-bug.eu   facebook.com/ebugHU 

Kik csinálják? 

A magyarországi kezdeményezést az Országos Tisztifőorvosi Hi-

vatal valósítja meg e-Bugkoordinátorai segítségével. A tanárok pe-

dig fontos szerepet kapnak az üzenet továbbításában és a helyi 

programok szervezésében egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

Kinek? 

A fő célcsoport az alsó-, illetve felső tagozatos tanulók életkoruk-

hoz igazított témákkal, anyagokkal. Eddigi tapasztalataink alapján 

tanáraik, szüleik, testvéreik is szívesen csatlakoznak a résztvevő 

gyerekekhez. 
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A program céljai: 

A 6-10 és a 11-16 éves gyermekek szórakoztató formában sajá-

títhatják el a megfelelő személyi higiénére (kéz-és légúti higié-

né), a szexuális egészségre, a védőoltásokra és a felelősségtel-

jes antibiotikum használatra vonatkozó alapvető ismereteket.  

 

 

 

 

 

 

 

Érdekesen, szemléletesen mutatjuk be számukra a mikrobák vi-

lágát. A gyerekek sok játék, kísérlet, tesztfeladat során fejleszt-

hetik a tudásukat. 

Minden feladatot és tervet úgy állítottunk össze, hogy azok ki-

egészítsék a nemzeti alaptantervet. Az alapfokú és középfokú 

intézmények diákjainak szóló e-Bug portál internetes játékokkal, 

ellenőrző kérdésekkel, egyéb hasznos tudnivalókkal egészíti ki a 

tanár oktatási anyagát, így a tanulás élménye otthon is folytatód-

hat 
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A program előnyei 

Naprakész, kortárs, tudományos 

Az e-Bug komplex, de könnyen használható oktatási csomagokat 

kínál, amiket egy orvosokból álló szakértő csapat folyamatosan 

naprakészen tart. A fejlesztések egyik iránya újabb korcsoportok 

lefedése is. Nagyban épít a kortársakra (peer education), a közös 

élményekre és az új technológiákra (e-learning). 

Fontos a jövő generációnak megtanítani, hogy a személyi higiéné 

megtartásával számos fertőző betegséget megelőzhetnek, csök-

kenthetik a fertőzések számát, ezáltal az elkerülhető az indokolat-

lan gyógyszerfogyasztás (ld. antibiotikum rezisztencia). 

Hatásosság 

Az egészségnevelés gyermekkorban a leghatásosabb. Tudomá-

nyos megalapozottsággal lehetőség nyílik a jövő generációjának 

szemléletét formálni. 

A tananyag a célcsoportok ismeretbeli, életkori sajátosságaihoz 

igazodó, szakmailag helytálló információkat tartalmaz, amik jól il-

leszkednek az iskolákban is tanított témakörökhöz. 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlatias, könnyen elérhető, ingyenes 

Üzeneteink világosak, érthetőek és átültetésük a hétköznapokba 

nem igényel különösebb erőfeszítést. Otthon is elvégezhető kísér-

letekkel és netes tananyagokkal a tanulók saját igényeiknek meg-

felelően tanulhatnak, játékosan, akár családjukat is bevonva. 
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Programok: 

Az e-Bug a következő tantárgyakhoz illeszthető: 

környezetismeret, természetismeret, biológia, egészségtan, 

informatika, 

természettudományi gyakorlatok, 

társadalomismeret, 

idegen nyelv (angol), 

osztályfőnöki óra. 

Az e-Bug program választása önkéntes. 

Az e-Bug mintaiskolák olyan intézmények, amik befogadták a 

programot. Számuk folyamatosan bővül, bármelyik iskola csatla-

kozhat. A pedagóguson múlik, hogy a tanterv szerint oktatandó 

tananyaghoz milyen mértékben használja fel, építi be az e-Bug 

nyújtotta lehetőségeket. Ezek délutáni foglalkozás, tanulószoba 

keretében is felhasználhatóak. 

Az iskolai órák mellett otthon kísérletek és játékok várják a gyere-

keket. Az egyes e-Bug eseményeken pedig interaktív tudomá-

nyos bemutatókkal várjuk az érdeklődőket. 

 

 

 

 

Az e-Bug a www.e-bug.eu címen érhető el. A kezdőoldal alján 

kiválasztható az ország (Hungary) és így jelenik meg a honlap 

magyar nyelvű változata. A honlap két fő egységéből áll: az egyik 

a gyerekeknek szól, a másik a tanároknak. A letölthető tananyag-

ok internetes kapcsolat és számítógép nélkül is használhatóak.  

Keress minket a facebookon is: facebook.com/ebugHU! 

www.antsz.hu 

http://www.e-bug.eu
http://facebook.com/ebugHU
https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/ebug
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Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Népegészségügyi,  

Stratégiai és  

Szakmai Elemzési Főosztály 

 

 

Kontakt: ebug@oth.antsz.hu 
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