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«          «Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα e-BUG – (www.e-bug.eu) 

      γνωρίζω και αντιμετωπίζω τα μικρόβια» 

 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα e-BUG αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό εκπαιδευτικό υλικό (στον ιστότοπο 

www.e-bug.eu μπορείτε να δείτε «Coronavirus (COVID-19): Read our page on coronavirus for health 

information and advice» με παρουσιάσεις, παιχνίδια, videos και annimations)  το οποίο έχει αναπτυχθεί από 

τον Οργανισμό Προαγωγής Υγείας και το Υπουργείο Υγείας της Αγγλίας, σε συνεργασία με 18 άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες και έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα ελληνικά από τον Τομέα Δημόσιας και 

Διοικητικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.  

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των γνώσεων για θέματα δημόσιας υγείας 

διδάσκοντας τους μαθητές πώς μεταδίδονται οι λοιμώξεις και πώς μπορούν να προληφθούν με τη βελτίωση 

της υγιεινής και την υιοθέτηση υγιεινών πρακτικών. Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:  

 Να γνωρίσουν τα παιδιά τις πηγές μόλυνσης στο περιβάλλον τους και να τις αποφεύγουν.  

 Να καταλάβουν την άμεση σχέση της υγιεινής με την υγεία.  

 Να μάθουν τι είναι τα μικρόβια, πού ζουν, πώς μεταδίδονται, πώς πολλαπλασιάζονται, πόσο 

επικίνδυνα είναι, ποιοι είναι οι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισής τους. 

 Να συνειδητοποιήσουν την αξία της πρόληψης στην προστασία από τα μικρόβια και τις λοιμώξεις 

και να τη διαχωρίσουν από τη «μικροβιοφοβία». 

 Να μάθουν να τηρούν απλούς κανόνες υγιεινής και να τους γίνει τρόπος ζωής η καθημερινή υγιεινή. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται, να είναι υπεύθυνοι και να φροντίζουν τον εαυτό τους αλλά και τους 

χώρους που δραστηριοποιούνται. 
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 Να διευρύνουν τον κύκλο των παραστάσεων και των εμπειριών τους, να ψυχαγωγηθούν και να 

διασκεδάσουν. 

Το υλικό (επισυνάπτεται: ekpaideutiko-yliko-e-bug, 107 σελίδες) 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. Επίσης,  

επισυνάπτονται ενδεικτικά φύλλα εργασίας σε σχέση με την υγιεινή των χεριών και την υγιεινή του 

αναπνευστικού. Για περισσότερες παρουσιάσεις, παιχνίδια, videos και animations μπορείτε να 

επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.e-bug.eu   
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