INFORMACE
Sdružení Vodní agentura, Sveti Florija 56a,
3250 Rogaška Slatina,
http://www.vodnaagencija.org
contact gsm: 00386 (0)51 848 234
e-mail: info@vodnaagencija.org

Kontaktujte nás a zajistíme prezentaci
vodní stanice ve vaší škole.
Děti a studenti bodou v budoucnu utvářet naše životní
prostředí, takže je nutné, aby vše věděli a uměli lépe.
Pomůžeme jim rozvíjet si jejich zodpovědný přístup k
přírodě a vodním zdrojům, aby je zachovali pro nadcházející generace. Pitná voda by měla téci z kohoutku všem
projekt Vodní agent může v tomto pomoci.

Vodní agentura

http://www.vodnaagencija.org/

MEZINÁRODNÍ
PROJEKT

VODNÍ AGENT

Přemýšleli jste někdy kolik vody
spotřebujete denně?
Spotřebujete méně nebo více než ostatní?

Svým svědomitým chováním můžete být vzorem
pro ostatní, pomozte jim rozvíjet zodpovědný přístup
k přírodě a vodním zdrojům.

Vydavatel : Sdružení Vodní agentura
Obsah : prof.dr Tatjana Kikec
Foto: Archiv Sdružení Vodní agentura
Redesign: Art therapy Bački Petrovac
Tisk: Podoba d.o.o. Rogaška Slatina

Přidejte se k nám a odpověď můžete dostat hned.
Tyto informace si jednoduše vyměníte
s ostatními účastníky projektu.

Asociace vodních agentur

působí v oblasti ochrany přírody, vzdělávání a zachování
vodních zdrojů. Pomocí našich aktivit zdokonalíme zachování vody jako přírodního zdroje a vyzdvihneme nutnost
její rozumné spotřeby. Tímto způsobem budeme pracovat
na našem projektu Vodní agent. Přidejte se k nám v tomto
projektu.

Myšlenka projektu
-

Vzdělávání o ochraně přírody a vodních zdrojů
Zvyšování povědomí o ochraně vodních zdrojů nutnost
vody a zodpovědný přístup k ní
Nastolení rozumné spotřeby vody

Vzdělávací balíček

projektu Vodní agent obsahuje:
- Měřící zařízení monitorizující spotřebu vody
- Aplikaci na zapisování dat spotřeby vody a
- mobilní vodní stanici

Aplikace poskytuje přehled o spotřebě vody a umožňuje
grafické zobrazení, takže máte přesný přehled o spotřebě
vody za určitý časový úsek.

Měřící zařízení
Měřící zařízení je instalováno přímo na vodovodní
kohoutek, které zaznamenává množství tekoucí vody.
Data lze přečíst hned na měřiči a tak máte přehled o
každodenní spotřebě. Můžete pak porovnávat svá data s
daty ostatních účastníků projektu.

Cíl projektu
-

Zvyšování povědomí a změny každodenních návyků
dětí a dospělých s ohledem na rozumnou spotřebu vody
a snížení množství odpadních vod.
Úspornost spotřeby pitné vody

Stanovte si se svými studenty specifické cíle ohledně
spotřeby vody a pokuste se je dosáhnout. Takto si
mohou žáci zvyknout na hospodárnou spotřebu
vodu a podporují se, aby snížili množství
spotřebované vody.
Pomocí zadávání a výměny dat máte možnost vidět
množství spotřebované vody a zvyšuje se tím
naše zodpovědnost, protože vodní zdroj není neomezený.

Inernetová/mobilní aplikace

Vodní stanice
Součástí projektu je také možnost předvést vodní stanici ve
vaší škole. Vodní stanice obsahuje technické prvky, instalatérské díly a kanalizační prvky, které jsou představeny
studentům zajímavým způsobem. Studenti dostanou
odpovědi na různé otázky.

Data z měříci jednotky se odečítají denně, týdně nebo měsíčně
a zapisují se do aplikace na http//: www.wateragent.eu

Proč je voda tak důležitá?

Množství dat je neomezené pro různé třídy s různými
počty studentů.

Jak voda proudí do kohoutku?

Jak se voda dostává z povrchu Země?
Kdo se stará o vodovodní síť?
Kde se voda používá?

