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Aquapath 

Vir / Povezava: http://aquapath-project.eu/ 

Tematsko področje: 

☒  podnebje 

☐  prehrana 

☒  okolje 

 

Vrsta dobre prakse: 

☒  projekt 

☐  Pobudo 

☐  program 

☐  proizvodnja 

☐  informacija 

☐  izobraževanje 

☐  drugi 

Ciljna skupina: 

☒  Otroci do 14. leta 

☒  Mladostniki 

☒  Učitelji /izobraževalci  

☐  Mladinski svetovalci 

☐  Mladi begunci in prosilci za azil 

 

Povzetek:  
Projekt je razvit kot kampanja ozaveščanja z moduli usposabljanja o oskrbi z vodo, vodni trajnost, proizvodnim   

modelom ,trajnostnim načinom življenja, potrošnji v gospodinjstvu, vodi v javnem sektorju in koncept 
individualnega vodnega odtisa. 

Opis: 

Projekt je razvil kampanjo za ozaveščanje, katere 
namen je začeti ukrep za krepitev zmogljivosti, da bi 

državljani bili odgovorni potrošniki, saj lahko vplivajo 
na porabo vode. 

Projekt je razvil tudi 

• Šest modulov usposabljanja je na voljo za 
spletno branje in prenos/tiskanje. Vsebina 

vključuje: ožje vode, trajnost vode, 
proizvodne modele, trajnostni način 

življenja, porabo gospodinjstev, vodo v 
javnem sektorju in seveda koncept 

posameznega vodnega odtisa. Vsak modul je 

opremljen z nadaljnjim branjem, 
povezavami in kvizom za samoocenovanje 

pridobljenega znanja; 

• En modul za otroke (ki se šteje kot medij za 

dosego in obveščanje odraslih), ki povzema 
vsebine, razvite za odrasle v izobraževalni 

knjižici, obogateni z igrami, kvizi in otrokom prijaznimi materiali. Knjižica, imenovana Aquapass, je izšla 
skupaj s priročnikom za učitelje/učitelje, smernicami za usposabljanje otrok z uporabo Aquapassa; 

• En kalkulator vodnih odtisov, ki omogoča vsakemu državljanu, da izračuna svoj individualni vodni odtis 
in zagotavlja povratne informacije o tem, kako ga zmanjšati s povezavo do ustreznih vsebin 

usposabljanja. 

• Eno orodje za spletno poročanje v zvezi z vodnimi vprašanji, ki je sestavljeno iz widgeta, vgrajenega v 

platformo, ki državljanom omogoča poročanje o vseh težavah, povezanih s porabo vode, uhajanjem, 
onesnaževanjem, in tako dalje. 

Poleg izobraževalnih vsebin in orodij je konzorcij razvil tudi vrsto komunikacijskih gradiv, izobraževalni videov in 

igre za odrasle in otroke. 

http://aquapath-project.eu/


  

 
Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža stališča le avtorja, Komisija pa ne more biti odgovorna za nobeno uporabo 
informacij, ki jih vsebujejo. 
 

 
 

Datum dostopa: 26.10.2020 
 


