
  e-Bug Magyarország 

2015. szeptember 15-én véget ért a Semmelweis Emlékévad részeként megrendezett II. Országos e-Bug ver-

seny.  A verseny megtervezésekor fő célunk elsősorban Semmelweis Ignác felfedezésének ismertetése, 

és a kézmosás fontosságának és  helyes módjának a tanítása volt. Az első fordulóban elektronikus teszt 

formájában adhattak  számot a diákok a mikrobák világáról megszerzett tudásukról. 300 csapat, illetve közel 

1000 diák nevezett be a verseny első fordulójára. A második fordulóban a  legjobb 52 csapat mérhette ösz-

sze ügyességét.  A 6-11 éves korcsoportba tartozók plakátot készítettek, míg a 12-16 éves diákok esszét ír-

tak. A beérkezett pályaműveket  független zsűri értékelte. A legjobbnak ítélt 5-5 alkotás készítői vettek részt 

az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban megrendezett döntőn.   

 

A plakátokat kiállítottuk, az esszéket, pedig a készítőik mutatták be 10-

10 percben. A pályaművek közül közönségszavazással választottuk ki a 

nyerteseket. A 12-16 évesek által készített pályaművek között volt színda-

rab, novella és tudományos értekezés is. A rendezvényt dr. Paller Judit 

országos tisztifőorvos nyitotta meg, aki arról beszélt, hogy nem csak azok 

a nyertesek, akiknek a nevét kihirdetik a konferencia végén, hanem min-

denki, aki tanult, tapasztalt, új dolgokat ismert meg a verseny ideje alatt.  

A döntőbe jutott esszék bemutatása után az 5 legaktívabb megye e-Bug 

koordinátorai tartottak Játékos Tudomány bemutatót. Az felkért koordinátorok saját eszközeiket és tapaszta-

lataikat is felhasználva mutatták be a saját témaköreiket nagy sikerrel. A Játékos Tudomány bemutató után 

zajlott a közönségszavazás. Összesen 116 érvényes szavazat érkezett a pályaművekre. A rendezvény közönsé-

gének nem volt könnyű dolga a nyertesek kiválasztásakor, hiszen minden döntőbe jutott pályamű megérde-

melten szerepelt ott.  

 

E-Bug verseny 2015-ben is! 

1. oldal 

Nagy élmény volt az e-Bug verseny döntőjén megelevenedni látni a novellákat, színdarabokat, 

tudományos előadásokat, amiket a diákok írtak. Találkozni és beszélgetni azokkal a gyerme-

kekkel, akik a  kreatív és tanulságos plakátokat készítették. Azt gondolom, hogy a versenyre 

készített pályaművek méltó emléket állítanak Semmelweis Ignác munkásságának. Hiszem, 

hogy idén is valami jót, valami maradandót alkottunk  azzal, hogy  bevezettük a résztvevő diá-

kokat a mikrobák csodás, de gyakran veszélyes világába. Szeretném megköszönni minden 

egyes területi e-Bug koordinátornak és felkészítő pedagógusnak, valamint a központi e-Bug 

csapatnak a munkáját. Sok feladat vár még ránk az elkövetkező időkben. Remélem,  hogy a 

közös munkánkat az eddigiekhez hasonló lelkesedéssel tudjuk folytatni.     

          Dr. Oroszi Beatrix 

központi e-Bug csapat vezetője 

Hírlevél 2015. szeptember 17. 

II. évfolyam 2. szám 

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

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

 

I. helyezett 6-11 éves csapat: a  

Vírusölők 

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


2. oldal 
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 6-11 éves korosztály 

I. helyezet   Vírusölők csapata  Gábor Andor Általános Iskola    Somogy 

II. helyezet  Hapcik csapata  Csömöri Mátyás Király Általános Iskola  Pest 

III. helyezet  Erdőtelek csapata  Erdőteleki Mikszáth Kálmán Általános Iskola  Heves 

 

12-16 éves korosztály 

I. helyezet  Saláták csapata   Pusztai Ferenc Általános Iskola   Veszprém 

II. helyezet  Tufutipa csapata  Németh László Gimnázium     Budapest 

III. helyezet  FRI-DA-DAL csapata  Pécsi SZC Radnóti Miklós Szakképző Iskolája Baranya 

Gratulálunk minden döntőbe jutott csapatnak és külön a dobogósoknak!  A rendezvé-

nyen készült fotókat megtalálják a Facebook profilunkon: itt.  

Dobogós csapatok 

Jelenet a nyertes színdarabból 

e-Bug találkozó Londonban 

 

Az angol e-Bug csapat találkozót szervez diákoknak, tanárok-

nak és egészségfejlesztőknek Londonban. A meghíváshoz szükséges 

pályázati anyag egy 250 szavas angol nyelvű motivációs levél. 

A beérkezett motivációs leveleket az OTH e-Bug csapata átnézi és a 

legjobbnak ítélteket eljuttatja az angol e-Bug csapatnak, akik aztán dönte-

nek arról, hogy kiket hívjanak meg. 

A pályázat elküldési határideje 2015. szeptember 28. 10 óra. További 

részletek : 

Az ÁNTSZ e-Bug lapján: itt 

És 

Az e-Bug magyar facebook profilján: itt 

 

 e-Bug tanár képzési anyagok 

Angol nyelven már elérhető itt az e-Bug 

új tájékoztató anyaga, amely tanárok-

nak szól.   

A tájékoztató célja, hogy megmutassa, 

hogyan építhetőek be az e-Bug oktatási 

anyagok az iskolai tanórákba és hogy 

bemutassa az érdeklődő tanároknak, 

milyen e-Bug anyagok érhetőek el a 

különböző alhonlapokon.  

Az új tájékoztató anyag diasorokból és 

honlap-útvonal ajánlatokból áll.  

A magyar anyagokhoz adaptált verzió 

elkészítése szerepel a terveink között.  

 

 

A területi koordinátorok Játékos Tudomány be-

mutatói nagy sikert arattak 

https://www.facebook.com/E-Bug-Magyarorsz%C3%A1g-1437099299842067/timeline/
https://www.antsz.hu/nepegeszsegugy/ebug/e_bug_talalkozo/e-Bug_talalkozo.html
https://www.facebook.com/E-Bug-Magyarorsz%C3%A1g-1437099299842067/timeline/
http://www.e-bug.eu/senior_home.aspx?cc=ind&ss=3&t=e-bug%20training%20pilot
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3. oldal 

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

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

e-Bug verseny döntője képekben 

https://www.antsz.hu/nepegeszsegugy/ebug
https://www.facebook.com/pages/E-Bug-Magyarorsz%C3%A1g/1437099299842067
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4. oldal 

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

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

e-Bug verseny döntője képekben 

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

