
Dobrzy badacze szanują okolice, ludzi oraz rośliny i zwierzęta, które odkrywają podczas badania nowych 
miejsc. Co równie ważne, żaden badacz nie zaszedłby daleko bez ścisłej współpracy z pozostałymi 
członkami ekspedycji.  

Świeżo upieczeni Badacze wody muszą myśleć nie tylko o tym, gdzie i co badają, ale również w 
jaki sposób. Wypełniając kolejne wyzwania, pamiętajcie, że szukamy zespołów, które demonstrują 
następujące wartości Badacza Wody:

UCZCIWOŚĆ - bądźcie uczciwi i traktujcie innych ludzi, zwierzęta i przyrodę z szacunkiem.  
Przykład: przeprowadzając badania w terenie nad lokalną sadzawką, uważacie, aby nie 
zdeptać żadnych roślin, nie zrywać roślin, nie zrobić krzywdy żadnym żyjącym w wodzie 
zwierzętom ani nie zostawić po sobie żadnych śmieci.

ŚWIADOMOŚĆ - dowiedzcie się, jakie są zagrożenia dla wody, ich przyczyny i co 
można z tym zrobić. Pomóżcie innym w budowaniu świadomości.  
Przykład: dowiadujecie się, że w domu zanieczyszcza się wodę poprzez wlewanie do zlewu 
oleju z gotowania. Znajdujecie sposób, aby poinformować wszystkich domowników i pomóc im 
zrozumieć, co należy zmienić.

TROSKA I ZAANGAŻOWANIE – nie bądźcie obojętni na zagrożenia dla wody i 
zadeklarujcie podjęcie działań w celu ich wyeliminowania. 
Przykład: odkrywacie, że woda w szkole marnuje się z powodu uszkodzonych, cieknących 
kranów. Pilnujecie, aby właściwe osoby zostały poinformowane, a krany naprawione.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - weźcie odpowiedzialność za wypełnienie wybranych 
misji i wyzwań. 
Przykład: dostajecie zadanie, aby zmniejszyć zużycie papieru w waszej sali. Upewniacie się, że inni 
mają świadomość tego celu i znajdujecie różne sposoby, jak pomóc innym zużywać mniej papieru.

EMPATIA - rozważcie i zrozumcie perspektywę innych osób i zwierząt, zwłaszcza 
tych dotkniętych przez zagrożenia dla wody. 
Przykład: odkrywacie, że utrudniony dostęp do czystej wody oznacza, że niektóre dzieci 
muszą regularnie pić wodę, która może spowodować, że zachorują. To pomaga wam 
zrozumieć, że problemy dotyczące wody wpływają na codzienne życie innych osób. 
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