
  e-Bug Magyarország 

 
Kedves e-Bug koordinátorok és pedagógusok! 

Köszönjük egész éves, lelkes munkájukat, aminek köszönhetően az e-Bug 

program a mintaiskolák által országos intézményi lefedettséget ért el!  A jövő-

ben új tartalommal és interaktív, egészségfejlesztési modulokkal (Játékos tu-

domány) igyekszünk fejleszteni az e-Bug program oktatási anyagát.  

Továbbiakban is számítunk munkájukra és támogatásukra! 

Kedves gyerekek! 

Az első évben sikeresen megismertétek az e-Bug világát.  Ezzel együtt egy orszá-

gos játékban is részt vehettetek, aminek keretében – nagy örömünkre – sok ké-

pet, plakátot és videót küldtetek a számunkra. Figyeljétek továbbra is az oldalt, 

mert folyamatosan újabb anyagokkal bővül a Ti szórakoztatásotokra és oktatá-

sotokra!  

A  jövő évben is várunk Titeket az www.e-bug.eu oldalon! 

e-Bug koordinátorok 
Az e-Bug koordinátor az országos tisztifőorvos által megbízott, oktatási intézményekkel kapcsolatot tartó személy. Jelenleg 
összesen 58 fő megyei, illetve járási e-Bug koordinátor segíti a program területi megvalósulását. 

Az e-Bug koordinátor fő teendői:  

 felveszi és tartja a kapcsolatot az oktatási intézményekkel, ismerteti az e-Bugot az igazgatóval, illetve az érintett peda-
gógussal, iskolavédőnővel, iskolaorvossal (mintaiskolákat toboroz); 

 a mintaiskolákban kijelöl legalább egy e-Bug kapcsolattartót, aki az iskola részéről szervezi, végzi az e-Bug eszköz megis-
mertetésével kapcsolatos iskolai tevékenységeket; 

 közreműködik az e-Bug felhasználási lehetőségeinek maximális kiaknázásában az iskolai egészségfejlesztésen kívül is; 

 részt vesz az e-Bug internetes eszköz használatának és az e-Bug bevezetésére irányuló tevékenységek monitorozásá-
ban, ennek keretében részjelentést készít tapasztalatairól, saját és mintaiskoláinak tevékenységéről. 

Link: http://www.e-bug.eu/partners/partner_hu/hu.html 

A 2013/2014-es tanév II. félévében kialakított magyarországi e-Bug hálózatban résztvevő megyék összesített értékelése alap-

ján Csongrád, Somogy, Tolna, Budapest és Pest, valamint Heves megye szerepelt a legeredményesebben. Az ezekben a me-

gyékben dolgozó e-Bug koordinátorok (a népegészségügyi szakigazgatási szervek munkatársai) egy-egy, az e-Bug játékban és 

az egészségfejlesztésben felhasználható, a helyes kézmosást oktató bemutató készletet vehettek át Budapesten, 2014. októ-

ber 1-én az országos e-Bug konferencián. 
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További információk: 
https://www.antsz.hu/nepegeszsegugy/ebug 

https://www.facebook.com/pages/E-Bug-Magyarorsz%C3%A1g/1437099299842067 

http://www.e-bug.eu/partners/partner_hu/hu.html
https://www.antsz.hu/nepegeszsegugy/ebug
https://www.facebook.com/pages/E-Bug-Magyarorsz%C3%A1g/1437099299842067
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Mintaiskolák 
A területi e-Bug koordinátorok segítségével 2013 októberében kezdődött a mintaiskolák toborzása. 2014 júniusára 

az e-Bug koordinátoroktól érkezett részjelentések adatai szerint 315 mintaiskola vesz részt a programban. Az or-

szág összes megyéjéből jelezte legalább egy oktatási intézmény, hogy elkezdte az e-Bug használatát, tehát a prog-

ram országosnak tekinthető. 

MEGYE MINTAISKOLÁK SZÁMA 
(db) 

Bács-Kiskun 15 

Baranya 10 

Békés 15 

Borsod-Abaúj-Zemplén 7 

Budapest és Pest 70 

Csongrád 26 

Fejér 9 

Győr-Moson-Sopron 12 

Hajdú-Bihar 17 

Heves 16 

Jász-Nagykun-Szolnok 2 

Komárom-Esztergom 7 

Nógrád 13 

Somogy 14 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 9 

Tolna 23 

Vas 18 

Veszprém 10 

Zala 22 

Összesen 315 

Az e-Bug használata a mintaiskolákban  
 

Mintaiskolák száma  315 

Az e-Bug anyagát felhasználó iskolai 

tanórák száma összesen a 

2013/2014. tanév II. félévében  

1-5. évfolyamos általános iskolások  2247 

6-10. évfolyamos általános iskolá-

sok, középiskolások  
2138 

1-5. évfolyamos általános iskolások  10031 fő Az e-Bug anyagát felhasználó iskolai 

tanórák keretében kb. ennyi tanuló-

val ismertették meg az e-Bugot a 

2013/2014. tanév II. félévében (egy 

tanulót csak egyszer számolva)  
6-10. évfolyamos általános iskolá-

sok, középiskolások  
9866 fő 
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A vetélkedőben résztvevő 
csapatok száma 

Az e-Bug vetélkedőt 2014. április végén hirdettük meg a mintaiskolák számára. Az iskolákhoz a koordinátorok útján jutott el a 
játékra szóló felhívás, az azzal kapcsolatos tájékoztató és a regisztrációs lap. A játék a 6-11 és a 12-16 évesek korcsoportjában 
került meghirdetésre. Az előselejtező és az I. forduló elektronikusan zajlott. 
A II. fordulóba bejutott 6-11 éves tagokból álló csapatok plakátot, a 12-16 
éves csapatai videofilmet készítettek. A pályamunkáknak szorosan kapcso-
lódniuk kellett az e-Bug valamelyik témaköréhez.  

A III. fordulóba korcsoportonként a legjobb öt-öt csapat jutott be. A döntő 
fordulót Budapesten, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Fodor József termé-
ben rendeztük meg, ahol a megjelent vendégek szavazták meg a játék nyer-
teseit. A rendezvényt dr. Paller Judit megbízott országos tisztifőorvos nyi-
totta meg beszédével, melyben említést tett a gyermekek egészségfejlesz-
tésének fontosságáról, valamint megköszönte a programban résztvevők 
töretlen és lelkes munkáját.  

A vetélkedő felépítése 

III. fordulóba jutott csapatok 

6-11 évesek:   Mákvirágok (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye),Dombrádi Móra Ferenc Álta-
lános Iskola, Gimnázium és AMI;  Mikroba kémlelők (Pest megye), Gödi Németh László 
Általános Iskola és AMI;  Tudósok (Baranya megye),Kozármislenyi Janikovszky Éva Általá-
nos Iskola;  Zöldmanók (Somogy megye),Barcsi Általános Iskola Arany János Tagiskola 

Nyertes: Nyerő ötös (Fejér megye), Zámolyi Csanádi Imre Általános Iskola 

12-16 évesek:   Nádasdi zöld békák (Vas megye),Nádasdi Széchenyi István Általános Isko-
la;  Penicillik (Tolna megye), Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola;  Sajtok 
(Budapest) ,Babits Mihály Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimná-
zium;  Virulók (Hajdú-Bihar megye), Középkerti Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola,  

Nyertes: SágujCsajok (Nógrád megye), Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 

Különdíj:   Gombasztikusak (Tolna megye), Zombai Általános Iskola és Alapfokú Művésze-

ti Iskola 

Minden nyertes és induló csapatnak gratulálunk! 

e-Bug játék 
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A „Játékos tudomány” bemutatkozása 

Az e-Bug új csomaggal bővül, ez a „Játékos tudomány” bemutató, amely az alábbi témákat foglalja magában: beve-
zetés a mikrobák világába, kézhigiéné, légúti higiéné, élelmiszer higiéné és a tudatos antibiotikum-használat. Az 
oktatási csomag célja a diákok bevonása a játékos tanulásba, az attitűd formálása és a készségek fejlesztése. A mo-
dulokhoz tartozik egy ismertető anyag, illetve egy látványos, interaktív gyakorlat.  

 Diákcsemege Fesztivál, a Nemzeti Tanévnyitó kísérő rendezvénye (Budapest, 2014. augusztus 31.) 

https://www.antsz.hu/felso_menu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/antsz_sajtokozlemenyek/diakcsemege.html  

 

 

 

 

 Magyar Higiénikusok Társasága XLIII. Vándorgyűlés (Sarlóspuszta, 2014. szeptember 24-26.) 

https://www.antsz.hu/data/cms62135/MHT_2014_program_vegleges.pdf?query=e-Bug  

 Országos e-Bug konferencia (Budapest, 2014. október 1.) 

https://www.antsz.hu/felso_menu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/
antsz_sajtokozlemenyek/e_bug_donto.html   

 

  

Játékos tudomány 
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Kiadja: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Népegészségügyi, 
Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztálya  

Kiadó: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  

Terjesztés: elektronikus úton  

https://www.antsz.hu/nepegeszsegugy/ebug  

https://www.facebook.com/pages/E-Bug-Magyarország  
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