
Smernice in didaktični koncept „Waterschool“

Spletni portal „Waterschool“z različnimi izobraževalnimi 
gradivi, primeri dobre prakse, novicami osveženimi z zadnjimi 

spoznanji in zakonodajo v jezikih vseh partnerskih držav.
    

Pilotna verzija spletnega tečaja „Waterschool“
na evropskem nivoju, v angleščini

  
Nacionalne verzije spletnega tečaja „Waterschool“ 
v vseh partnerskih državah, prilagojene razmeram 

in zakonodaji držav. Učne vsebine bodo ocenjene v času 
testne faze v projektu.

 
Diseminacijske delavnice z različmnimi deležniki 

v vseh partnerskih državah
 

Mednarodno povezovanje 

Pedagoški delavci dobro poznajo pomen pitja 
vode v šoli. Nekateri dovolijo pitje med šolskimi 

urami in podpirajo pitje vode v razredu.   

Da bi zadostili potrebam otroka po hidraciji je 
potrebno več kot to; potrebno je uvesti pravila 
glede pitja vode in pitje med otroci tudi aktivno 

spodbujati.    

Če želimo spremeniti navade, je potrebno 
vsakodnevno delo.

V projekt so vključeni partnerji iz teh držav: 
Avstrije (koordinatorji projekta), Anglija, 

Bolgarija, Češka, Nemčija, Italija, Slovenija. Vsi 
partnerji imajo izkušnje in kompetence 
iz različnih področij trajnosti, prehrane 

in izobraževanja. 

Več informacij o projektnih partnerjih je tu:
www.waterschool.eu/partners. 

Postanite Vodna šola 

Projektni partnerji 

Ciljne skupine 

Rezultati in izdelki projekta

Podrobnejši opis izdelkov: 
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• pedagoški kader • ravnatelji vrtcev in šol 
• občine in odločevalci v šolskem prostoru, 

• starši • podjetja, ki oskrbujejo z vodo. 

Rezultat Erasmus plus projekta „Waterschool“ bo način 
kako uvesti pitje (dovolj) vode v šole in vrtce, ki bo razvit na 

nivoju Evropske Unije.  

Razvili bomo spletno izobraževanje, kjer bodo učeči pridobili 
kompetence o pitju in uporabi vode  v vrtcih in šolah. 

VODNA ŠOLA

Krepitev spletnega načina 
izobraževanja in inovativnih praks

o pitju vode v šolah s pomočjo 
ustreznih inovativnih učnih orodij. 

www.waterschools.eu



Z izobraževanjem se 
poveča osveščenost 

o pomenu vode in o zaščiti 
okolja. 

 S pitjem vode iz pipe 
pripomoremo k zmanjšanju 

uporabljenih plastenk.

Zakaj spodbujati pitje 
vode v šolah? 

Najpomembnejša dejstva

Voda in zdravje

Več kot 20% otrok iz držav članic Evrops-
ke Unije je prekomerno težkih ali debelih. 
V zadnjih desetletjih so številke skokovito 

narasle. 

Pri otrocih je zauživanje sladkih pijač tesno 
povezano z debelostjo. Šolarji skoraj 40% 
zaužitega sladkorja zaužijejo s sladkimi 

pijačami.  
 

Izkazalo se je da aktivnosti, ki spodbujajo 
pitje vode v šolah, tudi preprečujejo preko-

merno telesno težo. 

 V Evropi je delež  6 letnih otrok, ki imajo 
zalivke v zobeh od 20-90%, pri 12 letih 

pa imajo otroci zaradi kariesa prizadetih v 
povprečju od 0,5 - 3,5 stalnih zob.

  
Uživanje sladkih pijač spodbuja nastanek 
kariesa, izogibanje sladkim pijačam pa ga 

preprečuje. 

Voda in okolje

Primarni cilj vseh ljudi je zaščita 
vode in njena trajnostna raba. 

Vsako minuto v svetu kupijo milijon 
plastenk, to število pa se bo do leta 

2021 povečalo še za 20%. 

Plastenke so od vseh plastičnih 
predmetov najbolj uporabljan predmet 

na evropskih obalah. 

Pijače iz plastenk močno vplivajo na živl-
jenjski slog mladih in otrok, še posebej 

ko so v šoli. 

Šole, ki ne dovolijo uporabe plastenk, 
predstavljajo pomemben korak 

k uresničevanju vseevropske strategije 
za plastične odpadke. 

 

  Pitje vode v šolah je ključ-
nega pomena pri preventivi 
pred prekomerno telesno 

težo in kariesom
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Voda in učinkovitost v šoli 

Dnevno zauživanje vode mora nado-
mestiti izgubo vode v telesu, ki nastane 
zaradi potenja, dihanja in izločanja vode. 
Polovica otrok ne zadosti niti minimalnim 

potrebam po hidraciji.

Celo šibka dehidracija lahko poslabša 
kognitivne sposobnosti otrok, povzroči 
utrujenost in glavobol, kar slabo vpliva 

na njihove dosežke v šoli. 

Primerna hidracija je pomembna za zbra-
nost otrok in njihovo uspešno delovanje 

v šoli.

Pitje vode v šoli izboljša 
učinkovitost otrok.
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