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Π.Ο.Υ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Πρόγραμμα Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών 2020-2021 

Το Παιδαγωγικό υλικό της Ευρώπης 
European Centre for Disease Prevention and Control

e-bug: Εκπαιδευτικό Υλικό. 
Παρουσίαση οδηγού εργασίας για τα παιδιά..

Μαύρα Χατζηδημητρίου, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, 
Προϊσταμένη Τμήματος Υγείας και Υγιεινής, 
Συντονίστρια ΚΕΠ Υγείας Δήμου Γαλατσίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
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Το e-Bug έχει σχεδιαστεί για να γνωρίσει τον Κόσμο των Μικροβίων στα παιδιά 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον. 

Εχει παραχθεί από τον Οργανισμό Προαγωγής Υγείας της Αγγλίας, το Υπουργείο 

Υγείας της Αγγλίας σε συνεργασία με 18 άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις 

οποίες και η Ελλάδα) και έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα ελληνικά από την 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Το e-Bug χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δημιουργήσει μια 

συμπληρωματική σειρά στο αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου (τάξεις 

Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της αγωγής υγείας του 

Υπουργείου Παιδείας. 

Το έντυπο υλικό του e-bug συνοδεύεται από διαδραστικό ιστοχώρο
(www.e-bug.eu)  που φιλοξενεί παιχνίδια, σπαζοκεφαλιές, χρήσιμες πληροφορίες 

και πολλά άλλα. 

Ο κύριος στόχος του είναι να διδάξει τους μαθητές για τα μικρόβια, για το πώς 
μεταδίδονται οι μικροβιακές λοιμώξεις και για το πως μπορούν να προληφθούν αυτές 
οι λοιμώξεις με τη βελτίωση της υγιεινής και των εμβολίων καθώς και για την 
κατάλληλη χρήση των αντιβιοτικών. Το υλικό αυτό διδάσκει ότι τα αντιβιοτικά είναι 
πολύτιμες ουσίες που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με λανθασμένο τρόπο.

Εκπαιδεύοντας παιδιά και εφήβους για τους διαφορετικούς τύπους μικροβίων και τη 
δράση των αντιβιοτικών ενάντια σε αυτά αλλά και τα αυξανόμενα προβλήματα της 
αντοχής στα αντιβιοτικά, λόγω άσκοπης χρήσης, βελτιώνεται και διευκολύνεται η 
συνειδητοποίηση της συνετής χρήσης τους, στα παιδιά και δημιουργείται μια νέα 
γενιά αυριανών πολιτών, 

Τα παιδιά θα μεγαλώσουν ξέροντας πότε θα πρέπει και πότε δεν θα πρέπει να

χρησιμοποιούνται τα αντιβιοτικά.

«οι χρήστες του μέλλοντος».
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e-Bug Partners
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Partner country Partner required. 
Resources translated.

Partner required. Resources 
not translated.

*Saudi Arabia 
not shown
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Το υλικό αποτελείται από εννέα ενότητες χωρισμένες σε τέσσερις κύριους θεματικούς 
άξονες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε με τη σειρά σαν ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα είτε σαν μεμονωμένες δραστηριότητες μέσα στην τάξη. Η κάθε 
δραστηριότητα διαρκεί περίπου 50 λεπτά.

Η κάθε ενότητα περιέχει γενικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς, λεπτομερή 
σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας για τους μαθητές και φωτοτυπίες με 
πληροφορίες για το σπίτι καθώς και

 Δραστηριότητες βασισμένες στη δημιουργική διερεύνηση που προάγει την 
ενεργό μάθηση

 Διδακτικούς στόχους που ενισχύουν την κατανόηση εκ μέρους των μαθητών για 
το πόσο σημαντικά είναι τα μικρόβια, η διατήρηση της υγείας και τα φάρμακα

 Μηνύματα ενθάρρυνσης των μαθητών να είναι πιο υπεύθυνοι για την υγεία τους

 Έμφαση στη σοβαρότητα της συνετής χρήσης αντιβιοτικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Μικροοργανισμοί

1.1 Εισαγωγή Οι μαθητές μαθαίνουν για τους διάφορους τύπους των 

μικροοργανισμών (βακτήρια, ιούς και μύκητες). Μαθαίνουν ότι οι μικροοργανισμοί 

έχουν διαφορετικά σχήματα και βρίσκονται παντού. 

1.2 Χρήσιμα μικρόβια Ένα πείραμα με «αγώνες μαγιάς» είναι ένα μοναδικό 

παράδειγμα δραστηριότητας, στην οποία οι μαθητές μαθαίνουν ότι τα μικρόβια μπορεί 

να είναι και χρήσιμα. 

1.3 Βλαβερά μικρόβια Η εξέταση από κοντά των διαφόρων ασθενειών δείχνει στους 

μαθητές πως και σε ποια μέρη του σώματος τα βλαβερά μικρόβια προκαλούν 

ασθένειες. 

Οι μαθητές ελέγχουν τις γνώσεις τους για τα βλαβερά μικρόβια με τη συμπλήρωση 

ενός σταυρόλεξου και ενός κρυπτόλεξου (αναζήτηση λέξεων). 
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2. Μετάδοση των λοιμώξεων

2.1 Υγιεινή των χεριών Μέσα από ένα πείραμα στην τάξη οι μαθητές μαθαίνουν πως 

τα μικρόβια μπορούν να μεταδοθούν από το ένα άτομο στο άλλο με το άγγιγμα. 

Μαθαίνουν επίσης, γιατί είναι σημαντικό να πλένουν τα χέρια τους σωστά. 

2.2 Υγιεινή του αναπνευστικού Σ’ αυτό το διασκεδαστικό πείραμα οι μαθητές 

μαθαίνουν πόσο εύκολα μπορούν να μεταδοθούν τα μικρόβια με το βήχα και το 

φτάρνισμα, κάνοντας προσομοίωση ενός τεράστιου φταρνίσματος. 

2.3 Υγιεινή των τροφίμων Οι μαθητές φτιάχνουν μια σαλάτα με κοτόπουλο για τους 

συμμαθητές τους και παρατηρούν με ακρίβεια πόσο εύκολα μπορούν να μεταδώσουν 

τα βλαβερά μικρόβια. 

1. Εάν ήσουν τόσο μεγάλος/η όσο η Ευρώπη.....

1. Πόσο μεγάλο είναι ένα μικρόβιο?
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2. Ένας μύκητας θα ήταν στο μέγεθος ενός γηπέδου 

3. Ένα βακτήριο θα ήταν στο μέγεθος ενός ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ! ι!
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4. Ενας ιός θα ήταν στο μέγεθος μιας μπάλας ποσοσφαίρου.ιιί

3. Πρόληψη των λοιμώξεων

3.1 Η φυσική άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού 

Μια λεπτομερής παρουσίαση και σκίτσα με κινούμενα σχέδια που δείχνουν με ποιο 

τρόπο το σώμα καταπολεμά τα βλαβερά μικρόβια σε καθημερινή βάση. Αυτή η 

ενότητα παρέχει τις βασικές απαιτούμενες γνώσεις για τις τελικές δύο ενότητες αυτού 

του θέματος. 

3.2 Εμβολιασμοί 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις αναγνωστικές και δημιουργικές δεξιότητες τους για να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις και να δραματοποιήσουν την ανακάλυψη των εμβολίων. 

4. Θεραπεία των λοιμώξεων

4.1 Χρήση αντιβιοτικών και φαρμάκων 

Μέσα από συζήτηση και επιχειρήματα που καθοδηγείται από τον εκπαιδευτικό, οι 

μαθητές μαθαίνουν πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούνται τα αντιβιοτικά και τα 

άλλα φάρμακα σωστά. 
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Μπορείς να βάλεις σε κύκλο 9 πράγματα οι μαθητές σ’ αυτή την τάξη μαγειρικής 

δεν θα έπρεπε να κάνουν και να εξηγήσεις το γιατί; 

Υγιεινή των Τροφίμων
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Μπορείς να βάλεις σε κύκλο 9 πράγματα που οι μαθητές σ’ αυτή την τάξη 

μαγειρικής δεν θα έπρεπε να κάνουν και να εξηγήσεις το γιατί; 
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Το παρόν υλικό δημιουργήθηκε και συντάχθηκε από την

Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό 

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. & Πρόεδρο της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά Δίκτυα,

κα Νταίζη Παπαθανασοπούλου


