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Gondolkodott már valaha azon, hogy
mennyi vizet használ el naponta?

 El használ-e többet vagy kevesebbet mint mások?

Még nem gondolkodott el erről?

Akkor csatlakozzon hozzánk és nemsokkára
megkapja a válaszokat e kérdésekre. A többi

résztvevővel könnyű lesz az adatcsere.

Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy
megszervezzük a Vízállomás

bemutatását az Önök iskolájában.

A mai gyerekek, a jövő tanulói fogják irányítani a 
környezetünket, azért fontos, hogy minél jobban megis-
merjék és megértsék azt. Segítsünk nekik, hogy 
felelősségteljes kapcsolatot alakítsanak ki a természet és a
vízkészletek iránt, hogy megóvják őket az utódjaink 
számára is. Azért, hogy nekik is tiszta víz folyjon a csapból. 
A Vízügynökség projekt segít maguknak ennek érdekében.

Lelkiismeteres hozzáálással példakép legyenek 
másoknak is, segítsenek nekik, hogy felelősségteljes 

kapcsolatot alakítsanak ki a természet és a
vízkészletek iránt.
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Vízügynökség

Mérőeszköz a vízfogyasztás
megfigyeléséreA PROJEKT ÖTLETE

A PROJEKT CÉLJA

OKTATÁSI CSOMAG

Internetes alkalmazás

A tudatosság növelése egy folyamat, ezért
nem kezdhetjük sosem túl korán!

Vízállomás

a természetvédelem és vízkészletek megóvása területén 
tevékenykedik. Aktív tevékenységünkkel a természeti víz 
erőforrásoknak megóvását és racionális felhasználását 
fejlesszük. Meghívunk benneteket, hogy csatlakozzatok e 
projektben.

A Vízügynökség projekt oktatási csomagjának tartalma:
-  mérőeszköz a vízfogyasztás megfigyelésére
-  Internetes alkalmazás a vízfogyasztási adatok bevitelére
-  mobil vízállomás

A mérőeszközt közvetlenül a vízcsapra rögzítsük és általa 
mérjük a vízfogyasztást. Az adatokat közvetlenül a 
készülékről olvassuk le, így tudjuk követni a felhasznált víz
mennyiségét és mindennapi szokásainkat. Az adatok 
könnyen összehasonlíthatók a projekt más résztvevőinek, 
saját vagy más iskolák/résztvevők adataival.

Korlátlan adatbevitelre van lehetőség, a különböző osztá-
lyok számára, különböző tanuló számával. Az alkalmazás 
lehetővé teszi számunkra, hogy megtekintsük a vízfog-
yasztást és annak diagramját. Így pontos belátásunk lehet 
a vízfogyasztásról egy meghatározott időszakban.

A projekt keretein belül az iskoláknak lehetőségük van 
arra, hogy bemutatják a Vízállomást az iskolában. A Vízál-
lomás a víz- és csatornahálózat infrastruktúrájának és az 
otthoni berendezések technikai elemeket tartalmazza, 
amelyeket érdekes módon mutatunk be a tanulóknak. Itt 
mindenféle kérdésre kapnak majd választ:
Miért fontos annyira a víz?
Hogyan jön a víz a föld felszínére?
Honnan és hogyan jut el a víz a vízcsapig?
Ki törődik a vízéllátó hálózattal?
Hova folyik el a felhasznált víz?

A leolvasott adatokat naponta, hetente vagy havonta visszük 
be az alkalmazásba a www.vodnaagencija.org/agent/

-     A természetvédelem és vízkészletek megóvása területén        
       való oktatás
-     A tudatosság növelése a vízkészletek megóvása és    
       felelősségteljes hozzáállásnak kialakítása
-     Racionális vízfogyasztás megvalósítása

-     A tudatosság növelése és a mindennapi gyerekek meg  
       felnőttek szokásainak megváltoztatása
-     A racionális vízfogyasztás és a szennyvíz csökkentése
-     Az ivóvíz fogyasztásának racionalizálása

A tanulókkal alapozzák meg a vízfogyasztás
racionálizálásának konkrét céljait és próbálják

elérni ezeket. Íly módon megszokják a
racionális vízfogyasztást és az ivóvíz

fogyasztásának csökkentésére ösztönzi őket.

Az adatok bevitelével és megosztásával olyan lehetőség 
adódik, hogy mindannyian felelősen használjuk a 

vízkészleteket mert azok nem határtalanok.


