چگونه صرفه جویی در مصرف آب را به کودکان آموزش دهیم؟ (چگونگی آموزش عملیاتی صرفه جویی
در مصرف آب به کودکان)
 صرفه جویی در آب با آموزش آغاز می شود .ارزش صرفه جویی در آب و اینکه چطور باعث پس انداز درآمدخانواده و کمک به حفظ محیط زیست می شود را توضیح دهید .فراموش نکنید که خود شما باید الگو باشید .بچه
ها تنها زمانی دستورالعمل های شما برای صرفه جویی در انرژی را جدی می گیرند که بدانند شما بیش از حد
دنبال این کار را گرفته اید.
 توصیه های خود را عملی انجام دهید و با بچه ها تمرین کنید .هر زمان که می خواهید برای آموزش هر چیزیبه بچه ها اقدام کنید تمرین موعظه هایتان مهم است .بسیاری از عادات و رفتار کودکان شما توسط پیروی از آنچه
شما به عنوان پدر و مادر انجام می دهید شکل می گیرد .اگر شما بخواهید آن ها متعهد به حفاظت از آب باشند
باید خودتان به آن عمل کنید.
 آموزش را سرگرم کننده کنید .هر آموزشی ،زمانی اثربخشتر است که جالب باشد .می توانید این کار را به بازیتبدیل کنید و مثال اگر دو فرزند دارید سیستمی برای امتیازدهی به بچه ها برای یادآوری یا انجام کارهایی که
سبب صرفه جویی در آب می شود درست کنید.
 آب برای بسیاری از کودکان نماد شادی و بازی است و بیشتر کودکان بازی کردن با آب یا در آب را دوستدارند .از اینرو اگر به طور صریح به آنها بگویید که آب را زیاد مصرف نکن ،مطمئنا تاثیر زیادی نخواهد داشت.
 در داستان های خود برای کودکان توضیح دهید که زندگی بدون آب چقدر می تواند سخت باشد آب را یکی از مهمترین نعمتهای خدای مهربان بدانیم و در خلوت جلوت ( به ویژه در مقابل کودکان) با احترامبا آن برخورد کنیم .درست مصرف کنیم ،آن را هدر ندهیم و از آن به نیکی یاد کنیم .در هنگام نوشیدن آب ،با
ادب و لذت مراتب شکرگزاری خود را برای این نعمت بزرگ اعالم کنیم.
 از کلیه قوانین و محدودیت های حفاظت آب که ممکن است در محل زندگی شما اعمال شود ،آگاه شوید و ازآن تبعیت کنید.
از آب حفاظت کنید ،چون زندگی ما به آن وابسته است .هیچگاه به دلیل اینکه فرد دیگری مسئول پرداخت آببها است ،آب را هدر ندهید.
 فرزندان خود را در مورد نیاز به حفاظت از آب آگاه کنید .از خرید اسباب بازیها و سرگرمی هایی که به یکجریان ثابت آب نیازدارند ،خودداری نمایید.
 -به کودکان آموزش دهیم تا با بستن بموقع شیر ،از هدر رفتن آب جلوگیری نمایند.

 در مراکز آموزشی و مدارس به اطفال و دانش آموزان محدودیت منابع آب و روش های صرفه جویی آن را آموزشدهیم.
گروه های فرهنگی ،غیر دولتی را به ایجاد و ارتقای فرهنگ حفاظت از آب در میان کودکان و بزرگساالن تشویقکنید.
 هرگونه اتالف قابل توجه آب ،شکستگی لولهها و هدر رفتن آب در هر نقطه را به مرکز ارتباطات مردمی(تلفن..
 )۲۱۱اطالع دهید
 تشریح و تبیین آب مجازی ( آب مصرفی الزم برای تولید انواع کاالها از جمله پوشاک و لوازم خانگی و وسایلالکترونیکی و  )...برای دانش آموزان و اینکه از چه روشهایی غیرمستقیم به اتالف منابع آب دامن می زنیم.

