
Pozivamo vas da se priključite u 
novi eTwinning projekt

Živimo održivo 



Cilj: 

Povećati informiranost odgojno-obrazovnih djelatnika ,učenika i svih ostalih

građana o održivom razvoju te ih potaknuti na djelovanje usmjereno ka 

ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i održivog društva u cijelosti.



Trajanje projekta:

rujan 2020. – lipanj 2021.



Aktivnosti:
• Upoznavanje s partnerima

• Izrada loga projekta

• Obilježavanje najmanje šest važnih dana na način da se pridonese ostvarenju 
najmanje šest različitih ciljeva održivosti. Svaka škola sudionik izrađuje plan 
aktivnosti koje će realizirati. Učenici preuzimaju inicijativu i svojim djelovanjem 
pridonose ostvarenju ciljeva, npr. pomoć Socijalnoj samoposluzi (Svijet bez 
siromaštva, Svijet bez gladi), istraživanje o kvaliteti svojih prehrambenih navika 
(Zdravlje i blagostanje), istraživanje kvalitete vode rijeke Jadro (Čista voda i 
sanitarni uvjeti), usporedba potrošnje struje prije i poslije provedbe aktivnosti 
štednje energije (Odgovorna potrošnja i proizvodnja)…  

• Prezentacija, evaluacija i diseminacija rezultata





RUJAN

upoznavanje i logo projekta

8. rujna 

Međunarodni dan pismenosti

- istraživanje pismenosti učenika četvrtih razreda 
(početak godine i travanj)

- aktivnosti na satu Hrvatskog jezika

LISTOPAD

5.listopada - Međunarodni dan učitelja

16.listopada - Svjetski dan hrane

- pomoć udruzi Most, Socijalna samoposluga

- istraživanje o kvaliteti svojih prehrambenih navika

17. listopada - Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

STUDENI

11.studenoga 

Međunarodni dan tolerancije

- radionice na Satu razrednika 



PROSINAC

tijekom cijelog mjeseca

- pomoć Socijalnoj samoposluzi, dječjem 
Caritasu

- pisanje čestitki (u pisanom i digitalnom 
obliku na hrvatskom i engleskom jeziku)

SIJEČANJ

videokonferencije, evaluacijske i 
diseminacijske aktivnosti, izrada projektnih 

rezultata 

VELJAČA

21. veljače 

Međunarodni dan materinskog jezika

- izrada online višejezičnog rječnika  pojmova vezanih uz temu 
projekta u zajedničkom dokumentu 



OŽUJAK

8. ožujka 

Međunarodni dan žena 

19. ožujka 

Međunarodni dan očeva

radionice s učenicima na temu predrasuda

22.ožujka

Svjetski dan voda

Istraživanje kvalitete vode rijeke Jadro 

TRAVANJ

7.travnja

Svjetski dan zdravlja

(Istraživački zadatak – zdrave navike učenika 
RN)

21. travnja 

Svjetski dan kreativnosti i inovativnosti 

(projektni zadatak – moj izum) 

22.travnja

Dan planeta Zemlja

SVIBANJ

1.svibnja

Međunarodni praznik rada

26. svibnja

Svjetski dan sporta



LIPANJ

kraj projektnih aktivnosti, 
evaluacija i diseminacija, 

projektni rezultati



Rezultati:

• prezentacije

• video isječci

• plakati

• izložba radova

• online rječnik

• digitalna knjiga



Primjeri kako je moguće 
ostvariti ciljeve:



17.listopada

Međunarodni 
dan borbe protiv 

siromaštva



16.listopada

Svjetski dan 
hrane



7.travnja
Svjetski dan 

zdravlja

26.svibnja Svjetski dan 
sporta



8.rujna
Međunarodni 

dan 
pismenosti

5.listopada
Međunarodni 
dan učitelja



8.ožujka
Međunarodni 

dan žena

19.ožujka Dan očeva



22.ožujka

Svjetski 
dan voda



22.ožujka
Svjetski dan 

voda

22.travnja
Dan planete 

Zemlje



1.svibnja

Međunarodni 
praznik rada



18.svibnja
Međunarodni 
dan muzeja

Dan grada Dan mjesta

24. svibnja
Europski dan 

parkova



31.listopada
Svjetski dan 

štednje

22.ožujka
Svjetski dan 

voda

22.travnja
Dan planeta 

Zemlje

5.lipnja
Svjetski dan 

zaštite 
okoliša



23. ožujka
Svjetski 

meteorološki 
dan

27. ožujka od 
20.30 do 21.00

Sat za planet 
Zemlju

16.rujna
Međunarodni 

dan zaštite 
ozonskog sloja



8.lipnja
Svjetski dan 

oceana

4.listopada
Svjetski dan 

zaštite 
životinja

2.veljače
Međunarodni 

dan zaštite 
močvara



2.veljače
Međunarodni 

dan zaštite 
močvara

3.ožujka
Svjetski dan 
divljih vrsta

22.travnja
Dan planeta 

Zemlje 22.svibnja
Međunarodni 
dan biološke 
raznolikosti

Dan zaštite 
prirode u RH

5. lipnja
Svjetski dan 

zaštite 
okoliša

4.listopada
Svjetski dan 

zaštite 
životinja

5.listopada
Svjetski dan 

zaštite 
okoliša

11.prosinca

Međunarodni 
dan planina

četvrta 
nedjelja u 

rujnu

Svjetski dan 
rijeka



21.rujna
Međunarodni 

dan mira

16.studenog
Međunarodni 

dan tolerancije



9.svibnja
eTwinning

dan

Dan 
Europe



KATEGORIJE

TOLERANCIJA 
I SIGURNOST

LJUBAV

EKOLOGIJA 
JEZIK I 

KULTURA

ZDRAVLJE I 
SPORT



Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun.

21. 
Međunarodni 

dan mira

1. Međunarodni 
dan starijih 

osoba

16. Međunarodni

dan tolerancije

10.
Dan ljudskih 

prava

21. 
Međunarodni
dan zagrljaja

2. Međunarodni 
dan zaštite 
močvara

7. Dan planinara
2. Svjetski dan 

svjesnosti o 
autizmu

15. International 
Day of Families 
(Međunarodni 

dan obitelji)

1. Global Day of
Parents

26. Europski
dan jezika

4.
Svjetski dan

zaštite životinja

20.
Međunarodni

dan djeteta

11. 
Međunarodni 
dan planina

3. Global School
Play Day

8.
International 

Women’s Day
(Međunarodni 

dan žena)

7.

World Health 
Day (Svjetski 
dan zdravlja)

22.5.
Međunarodni da

n biološke
raznolikosti

5.
World 

Environment
Day (Svjetski 
dan zaštite 

okoliša)

28. Svjetski dan 
srca

16.
Svjetski dan

hrane

20.
Međunarodni

dan 
solidarnosti

11. Safer
Internet Day

21. World Down 
Syndrome Day

Svjetski dan 
poezije

22. International
Earth Day

(Dan 
planeta Zemlje)

29.
Svjetski dan

sporta

4th Sunday 
of 

September 
World Rivers 

Day

14. Valentinovo 
22. World Water 

Day (Svjetski 
dan voda)

23.
World Book and 
Copyright Day 
(Svjetski dan 

knjige i 
autorskih prava)

21. International 
Mother

Language Day 
(Međunarodni 

dan 
materinskog 

jezika)

27. Svjetski dan 
kazališta

29. Svjetski dan 
plesa


