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DESCR IPT ION  
 
 
Title 

Živimo održivo / Let's live sustainibly 
 
 
Short description 
 

Jednogodišnji projekt Živimo održivo namijenjen je osnovnoškolcima (6-14 godina), a cilj mu je povećati 

informiranost učenika, odgojno-obrazovnih djelatnika, ali i svih ostalih građana  o održivom razvoju te ih 

potaknuti na djelovanje usmjereno ka ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i održivog društva u cijelosti 

U okviru projektnih aktivnosti, svaki sudionik na poseban, zanimljiv, edukativan i inspirativan način 

obilježit će najmanje šest važnih dana kako bi svojim djelovanjem pridonio ostvarenju najmanje šest 

različitih ciljeva održivosti.  

Svaki sudionik ili škola u cjelini (ako je u projekt uključeno više učenika iz iste škole) izrađuje plan 

aktivnosti koje će realizirati. Učenici preuzimaju inicijativu i svojim djelovanjem pridonose ostvarenju 

ciljeva održivog razvoja, npr. humanitarne akcije tijekom prosinca (ostvarenje ovih ciljeva: Svijet bez 

siromaštva, Svijet bez gladi), pisanje čestitki u pisanom i digitalnom obliku na materinjem i engleskom 

jeziku (ostvarenje cilja:  Kvalitetno obrazovanje), istraživanje o kvaliteti svojih prehrambenih navika, 

navika svoje obitelji, učenika iz razreda, svih učenika škole (ostvarenje ovog cilja: Zdravlje i blagostanje), 

istraživanje kvalitete vode obližnje rijeke (ostvarenje ovog cilja: Čista voda i sanitarni uvjeti), usporedba 

potrošnje struje prije i poslije provedbe aktivnosti štednje energije (ostvarenje ovog cilja: Odgovorna 

potrošnja i proizvodnja) itd.   

 

 

LANGUAG ES    hrvatski jezik, engleski jezik 
 

PUPILS    7-14 
 

 

SUBJ E CT S   
 

 



 

AIM S   
 

Brojne kompetencije, raznovrsne vještine i vrijednosti razvijat će se kod učenika koji će sudjelovati u 

ovom projektu: kritičko mišljenje, kreativnost, vještine rješavanja problema, digitalne vještine, socijalne 

vještine, uvažavanje drugih, uvažavanje različitosti,  obzir prema prirodnim resursima Zemlje, 

razumijevanje, smisao za pravednost, odgovornost, spremnost na dijalog, istraživački duh i odgovorno 

djelovanje. 

 

 
WORK  PROCESS   
 
Učitelji sami odabiru najmanje šest značajnih dana koje će na poseban način obilježiti sa svojim 

učenicima kako bi pridonijeli ostvarivanju najmanje šest ciljeva održivog razvoja. Projektne aktivnosti i 

način realizacije daju slobodu i kreativnost svakom od sudionika. Dakle, način na koji će obilježiti te dane 

biraju sami. To mogu biti, ovisno o temi i dobi učenika: aktivnosti likovnog, literarnog, dramskog 

izričaja, diskusije, radionice, istraživački zadatci, pokusi, izrada video i audio priloga, digitalnih i 

društvenih stolnih igara, kvizova, križaljki, plakata itd. 

 

Pri realizaciji projektnih aktivnosti potrebno se voditi pedagoškim načelima obrazovanja za održivi 

razvoj:  

• interdisciplinarnost i cjelovitost  

• orijentiranost na vrijednosti  

• poticanje kritičkog razmišljanja  

• orijentiranost na rješavanje problema  

• metodička raznolikost  

• otvorenost za sudjelovanje  

• lokalna relevantnost.  

UNESCO (2005) 

 

Slijedi prijedlog aktivnosti po mjesecima i popis dana koje je moguće obilježiti, a od kojih sudionik 

odabire najmanje šest: 

 

RUJAN  

Aktivnosti za sve partnere:  



• kreiranje podstranica sudionika i upoznavanje s partnerima na twinspaceu,  

• izrada plana aktivnosti,  

• kreiranje prijedloga loga projekta 

• rad na izradi online višejezičnog rječnika pojmova vezanih uz temu projekta u jednom zajedničkom 

dokumentu čime se ostvaruje ovaj cilj održivog razvoja: Partnerstvom od ciljeva  (aktivnost izrade rječnika 

traje od početka projekta sve do svibnja kada će biti predstavljen prilikom obilježavanja Dana Europe i 

eTwinning dana) 

 

Prijedlog mogućih dana za obilježavanje:  

21.rujna - Međunarodni dan mira 

26. rujna - Međunarodni dan jezika  

28. rujna - Svjetski dan srca 

4. nedjelja u rujnu – Svjetski dan voda  

 

LISTOPAD 

Aktivnosti za sve partnere:  

• izbor loga projekta 

• izrada online višejezičnog rječnika 

• rad na izradi digitalne knjiga na materinjem jeziku (po želji i na nekom drugom) koja će biti sažeti prikaz 

provedenih aktivnosti 

 

Prijedlog mogućih dana za obilježavanje:  

1. listopada - Međunarodni dan starijih osoba 

4. listopada - Svjetski dan zaštite životinja 

5.listopada - Međunarodni dan učitelja  

16.listopada - Svjetski dan hrane 

17. listopada - Međunarodni dan borbe protiv siromaštva 

 

STUDENI 

Aktivnost za sve partnere:  



• izrada online višejezičnog rječnika 

• rad na izradi digitalne knjiga na materinjem jeziku (po želji i na nekom drugom) koja će biti sažeti prikaz 

provedenih aktivnosti 

 

Prijedlog mogućih dana za obilježavanje:  

11.studenoga - Međunarodni dan tolerancije 

20. studenoga – Međunarodni dan djeteta 

 

PROSINAC 

Aktivnost za sve partnere:  

• izrada online višejezičnog rječnika 

• rad na izradi digitalne knjiga na materinjem jeziku (po želji i na nekom drugom) koja će biti sažeti prikaz 

provedenih aktivnosti 

 

Prijedlog mogućih dana za obilježavanje:  

Humanitarne akcije tijekom cijelog mjeseca 

10. prosinca - Dan ljudskih prava 

11. prosinca - Međunarodni dan planina 

20. prosinca - Međunarodni dan solidarnosti 

 

SIJEČANJ 

Aktivnosti za sve partnere:  

• organiziranje videokonferencije,  

• evaluacijske i diseminacijske aktivnosti,  

• izrada individualnih projektnih rezultata, digitalne knjige i rad na zajedničkom rezultatu – online 

višejezičnom rječniku  

Prijedlog mogućeg dana za obilježavanje:  

21. siječnja - Međunarodni dan zagrljaja 

 



VELJAČA 

Aktivnosti za sve partnere:  

• 21. veljače obilježavanje Međunarodnog dana materinskog jezika aktivnostima po izboru i rad na izradi 

online višejezičnog rječnika pojmova vezanih uz temu projekta u jednom zajedničkom dokumentu čime se 

ostvaruje ovaj cilj održivog razvoja: Partnerstvom od ciljeva   

• rad na izradi digitalne knjiga na materinjem jeziku (po želji i na nekom drugom) koja će biti sažeti prikaz 

provedenih aktivnosti 

 

Prijedlog mogućih dana za obilježavanje:  

2. veljače - Međunarodni dan zaštite močvara 

3. veljače - Global School Play Day 

11. veljače - Safer Internet Day 

14. veljače - Valentinovo  

 

OŽUJAK 

Aktivnost za sve partnere:  

• izrada online višejezičnog rječnika 

• rad na izradi digitalne knjiga na materinjem jeziku (po želji i na nekom drugom) koja će biti sažeti prikaz 

provedenih aktivnosti 

 

Prijedlog mogućih dana za obilježavanje:  

7. ožujka - Dan planinara 

8. ožujka  - Međunarodni dan žena  

19. ožujka - Međunarodni dan očeva 

5. ožujka Rodna ravnopravnost  

21. ožujka - World Down Syndrome Day , Svjetski dan poezije 

22. ožujka - Svjetski dan voda 

27. ožujka -  Svjetski dan kazališta 

 



TRAVANJ 

Aktivnost za sve partnere:  

• izrada online višejezičnog rječnika 

• rad na izradi digitalne knjiga na materinjem jeziku (po želji i na nekom drugom) koja će biti sažeti prikaz 

provedenih aktivnosti 

 

Prijedlog mogućih dana za obilježavanje:  

2. travnja -  Svjetski dan svjesnosti o autizmu 

7. travnja - Svjetski dan zdravlja 

21. travnja - Svjetski dan kreativnosti i inovativnosti  

22. travnja - Dan planeta Zemlja 

23. travnja - Svjetski dan knjige i autorskih prava 

29. travnja - Svjetski dan plesa 

 

SVIBANJ 

Aktivnost za sve partnere:  

• obilježavanje eTwinning dana i Dana Europe te prezentacija zajedničkog projektnog rezultata - online 

višejezičnog rječnika i digitalne knjige 

 

Aktivnost za koordinatora: 

• izrada video prikaza projektnih aktivnosti svih sudionika 

 

Aktivnost za koordinatora:  

Prijedlog mogućih dana za obilježavanje:  

1. svibnja - Međunarodni praznik rada 

15. svibnja - Međunarodni dan obitelji 

22. svibnja - Međunarodni dan biološke raznolikosti 

26. svibnja - Svjetski dan sporta 



29. svibnja - Svjetski dan sporta 

 

LIPANJ 

Prijedlog mogućih dana za obilježavanje:  

1. lipnja – Međunarodni dan roditelja 

5. lipnja - Svjetski dan zaštite okoliša 

 

Aktivnost za sve partnere:  

• kraj projektnih aktivnosti, evaluacija i diseminacija, projektni rezultati 

  

 

EXPEC T ED  RE SU LTS  
 

Ovisno o provedenim aktivnostima, različiti sudionici ostvarit će različite projektne rezultate poput: prezentacija, 

likovnih i literarnih radova, audio i video isječaka, plakata, izložba radova itd. 

 

Kao rezultat zajedničkog rada nastat će:  

• zajednički online rječnik 

• digitalne knjige škola sudionica koje će na materinjem jeziku biti sažeti prikaz provedenih aktivnosti 

• zajednički video prikaza projektnih aktivnosti 

• javni Twinspace 

• nova znanja i kompetencije 

• unaprjeđenje rada učitelja i škola  


