
Dla nauczyciela  

przyrody, chemii, 

geografii, biologii lub  

edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym programie 

Badacz Wody 2018! 
 

Program zachęca uczniów w wieku 8-14 lat do podejmowania śmiałych i skutecznych 

działań na rzecz poszanowania naszej cennej wody poprzez zabawne i interaktywne 

misje. 

 

Badacz Wody jest inspirującym programem edukacyjnym, który daje uczniom możliwość 

przeprowadzenia wspólnych działań związanych z wodą w swoich szkołach, domach i 

społeczności lokalnej.  

 

Program Badacz Wody jest całkowicie darmowy  

dla wszystkich uczestniczących w nim szkół. 

 

Szkoły, które się zarejestrują, otrzymują dostęp do ponad 20 scenariuszy działań i mogą 

również realizować swoje własne pomysły. Co miesiąc jedna szkoła w Polsce otrzymuje 

nagrodę miesiąca (aparat cyfrowy lub wybraną przez siebie pomoc dydaktyczną). Co 

tydzień jest możliwość otrzymania międzynarodowej nagrody - zestawu składanych 

bidonów na wodę. 

 

Najlepsze zespoły badaczy wody mają szansę na  

reprezentowanie swojego kraju w międzynarodowej ceremonii wręczenia nagród, która 

odbędzie się w Londynie w 2018 r. 

 

Zadania Badacza Wody łączą się ze społecznym, kulturalnym i etycznym rozwojem 

jednostki, umacniając młode pokolenie w stawaniu się obywatelami świata i ambasadorami 

pozytywnych zmian. Wypowiedzi uczniów z doświadczenia tego edukacyjnego programu 

można zobaczyć w krótkim wideo na stronie www.badaczwody.pl 

Program można realizować przez cały rok szkolny 2017/2018.  

Dwudziestu najaktywniejszym szkołom w kraju Fundacja oferuje dotację na 

przeprowadzenie Festiwalu Wody w maju – czerwcu 2018 r.  

Pięć szkół zaproszonych zostanie na galę finałową w Warszawie, podczas której zostanie 

wyłoniony krajowy Mistrz Badacza Wody i następnie zaproszony do Londynu na galę 

międzynarodową jesienią 2018. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w programie Badacz Wody lub chcieliby 

Państwo dowiedzieć się więcej na temat programu - zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli, 

które odbędą się 13 marca 2018 r., na sali konferencyjnej Stacji Uzdatniania Wody w 

Zaborowie (ul. Wodna 1; 64-100 Leszno) w godz. 11:30-15.00.  

 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednej szkoły może zgłosić się 

2 nauczycieli. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

- imię i nazwisko nauczyciela 

- dokładną nazwę szkoły z podaniem czy jest to szkoła podstawowa czy oddział gimnazjum 

- telefon i mail kontaktowy (może być nr i adres mailowy szkoły). 

http://www.badaczwody.pl/home
https://vimeo.com/155359703
http://www.badaczwody.pl/

