Mikrobák??!

FELHÍVÁS
Operated by
Public Health England

e-BUG VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Hol? Mit
tegyünk?

Tisztelt Pedagógus,
kedves Diákok!
2015 áprilisa és szeptembere
között
ismét játékos versenyre invitáljuk
az 1-5. évfolyamos általános
iskolás, és a 6-10. évfolyamos
általános, illetve középiskolás
tanulókat.

Tanulj meg
mindent, amit a
mikrobákról
tudnod érdemes!

A verseny három fordulóból áll,
célja az, hogy a diákok
szórakoztató formában,
csapatokban összemérhessék a
mikrobákra vonatkozó – az e-Bug
honlapon keresztül elsajátítható –
tudásukat, és élményekkel,
tudással gazdagodjanak.

150 éve halt meg
Semmelweis Ignác, így
az ő munkássága is
kiemelt szerepet kap a
versenyben.

Az első forduló feladatait
internetes felületen kell
megoldani, a második
forduló pedig a diákok
alkotókészségét,
kreativitását teszi próbára.

Főnyeremény: vásárlási
utalvány a győztes csapat
osztálya számára, és
meglepetés ajándékprogram
a csapattagok számára!

A verseny az iskolákban kerül
megrendezésre.
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Részletek a
következő
oldalakon.

A felhívás részletei
Az e-Bug játékos versenyre valamennyi oktatási intézmény tanulói jelentkezhetnek.
A versenyt két korcsoport számára hirdetjük meg:
a) 6-11 éves (1-5. évfolyamos) általános iskolások részére (a továbbiakban: „A” korcsoport) és
b) 12-16 éves (6-10. évfolyamos) általános, illetve középiskolások (a továbbiakban: „B” korcsoport) részére.
A két korcsoport különböző feladatokban méri össze tudását, kreativitását, de versenyeik egy időben
zajlanak.
Az e-Bug verseny három fordulóból fog állni. A verseny menete a következő:

I. FORDULÓ
A verseny I. fordulójában felölelt tananyag: az e-Bug honlap megfelelő korcsoportra vonatkozó anyaga és a
Semmelweis Ignácról szóló tananyag, ami a következő linkről érhető el 2015. március 26-tól: http://www.ebug.eu/games_home.aspx?cc=hu&ss=1&t=Verseny
Nevezés módja: az e-Bug honlapon feltüntetett linken keresztül regisztrálhatja be a csapatokat a felkészítő
tanár a versenybe. Egy csapat legalább 2, legfeljebb 4 főből állhat.
https://docs.google.com/forms/d/1Z0nlGgqP97SL98X0anYIDSn4pxTV5-cre53fTDmMUN0/viewform
Nevezési határidő: 2015. április 8. 12.00 óra.
Az I. fordulóból megyénként, illetve a fővárosból – az adott megyéből/a fővárosból az I. fordulóban részt
vett csapatok számával arányosan – egy vagy két 6-11 évesekből és egy vagy két 12-16 éves tanulókból álló
csapat juthat tovább a II. fordulóba.
Az I. forduló folyamán megoldandó feladatokat az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)
állítja össze és küldi meg a versenybe nevezett csapatoknak elektronikusan.
Az I. forduló időpontja: 2015. április 14.
Feladatok: teszt jellegű feladatsor kitöltése.
A feladatlapok elektronikus formájúak, azokat egy online felületen lehet kitölteni. Ennek elérhetőségét az
OTH fogja eljuttatni a regisztrált csapatokhoz 2015. április 14-én arra az e-mail címre, amit a felkészítő tanár
erre a célra megadott a regisztrációs lapon. A feladatlap megnyitását követően a csapatoknak 45 perc áll
rendelkezésükre, hogy kitöltsék azt. A feladatlapok értékelését az OTH végzi.
Az iskola részéről biztosítandó feltételek:
 internetkapcsolat és csapatonként 1 db számítógép a feladatsor kitöltésének idejére,
 egy külön helyiség az iskolában (informatika tanterem, könyvtár) az I. forduló lebonyolításához.
Nyeremény: minden induló csapat e-oklevelet kap.

II. FORDULÓ
A II. fordulóban az I. fordulóból továbbjutott legjobb csapatok mérik össze ügyességüket, tudásukat.
A II. forduló pályaműveinek beküldési határideje: 2015. május 15.
Feladatok:
 az „A” korcsoportba tartozó csapatoknak az alábbi témák egyikéhez kapcsolódó, kb. 60x90 cm-es plakát
elkészítése bármilyen technikával:
 Semmelweis Ignác (élete, munkássága; üzenete, ha ma élne stb.);
 kézhigiéné (fontossága, oktatása, stb.).
A pályaműveket az OTH-ba kell eljuttatni: az e-Bug koordinátorán keresztül, vagy közvetlenül, azaz
személyesen vagy postai úton, ide: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., címzett: OTH Népegészségügyi,
Stratégiai és Szakmai Elemzési Főosztály.
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 a „B” korcsoportba tartozó csapatoknak esszé típusú dolgozat írása a következő témakörök egyikében
(terjedelmi elvárások: 2-6 A/4-es oldal, 12-es betűméret, kb. 8000-16000 karakter):
 Írj egy történetet, vagy színdarabot, melynek témája: Semmelweis Ignác az ártalmas mikrobák
ellensége!
 Miért aktuális Semmelweis munkássága ma? Milyen higiénés problémákra keresne
Semmelweis Ignác megoldást, ha ma élne?
A csapat részéről biztosítandó feltételek:
 „A” korcsoport: a plakát alapja: papír, műanyag lap, textil stb.; anyagok, eszközök a plakát
elkészítéséhez (filctoll, festék, feladat, termés stb.); a plakát eljuttatása, postázási költsége (ha nem
személyesen viszik el az e-Bug koordinátorhoz).
A pályaművek értékelését egy az e célra felkért zsűri végzi, amely a témához értő szakemberből és az OTH
e-Bug csapatának tagjaiból áll. 2015. június 10-ig megtörténik a pályaművek értékelése és a nyertes
csapatok értesítése.
Többletpont szerezhető azzal, ha a csapat készít egy, az e-Bug oktatási anyagával összefüggő (akár rajzról,
alkotásról készített) fényképet, amit 2015. május 15. előtt bármikor feltölt a Facebookra az #ebugverseny
hashtag használatával, vagy feltölti az e-Bug Facebook oldalára (a csapat és az iskola nevének
feltüntetésével): https://www.facebook.com/pages/E-Bug-Magyarorsz%C3%A1g/1437099299842067
A három legjobb fotót többletpontokkal fogja jutalmazni az OTH e-Bug csapata, továbbá megjeleníti az eBug honlapján.
Ha a feladatokkal kapcsolatban elakadtok vagy bármilyen szakmai-tartalmi kérdésetek van, esetleg
segítségre szorultok, akkor írjatok az ebug@oth.antsz.hu e-mailcímre, és mi válaszolunk!

III. FORDULÓ
A zsűri által kiválasztott (korcsoportonként) 5-5 legjobb alkotás kerül bemutatásra a III. fordulónak is helyt
adó őszi e-Bug konferencián. A plakátokat kiállítjuk, míg az öt legjobb esszé írói maximum 10 percben
bemutatják azokat.
A helyszín az OTH lesz.
A legjobb „A” korcsoportos és a legjobb „B” korcsoportos pályaművet – alkotásaiknak a konferencián
történő megtekintése után – a konferencia közönsége választja ki. A III. forduló nyerteseinek kihirdetése
szintén a konferencián történik meg.
A konferencia 2015. szeptember 15-én kerül megrendezésre, a nyertes csapatok Budapestre utazásának
költségeit az OTH állja.
Nyeremény: a konferencia előtt vagy után a legjobb 5-5 alkotást készítő csapat meglepetés
ajándékprogramon vehet részt.
A fődíj: vásárlási utalvány a csapat osztálya részére, melynek felhasználásáról a győztes
„A” és B” korcsoportos csapattagok és az osztály véleményének figyelembe vételével az osztályfőnök dönt.

Amennyiben az intézmény még nem e-Bug mintaiskola, akkor a helyi Kormányhivatalokban
népegészségügyi szakterületen dolgozó kollégáktól kérhet segítséget.
Keresse az ott dolgozó e-Bug koordinátort, aki segíteni fog a regisztrációban (http://www.ebug.eu/partners/partner_hu/hu.html oldalon az e-Bug koordinátorok menüpont alatt).
A versennyel kapcsolatban felmerülő kérdéseket
az ebug@oth.antsz.hu e-mailcímre várjuk.

Sok sikert kívánunk a játékos versenyhez!
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