
Projekt "28. zvjezdica" 



Počelo je pozivom na suradnju ! 
 

Poštovani, 

 

iznimno nam je zadovoljstvo pozvati Vas na 
suradnju u provedbi projekta "28. zvjezdica"  

(28th Star), financiranog od strane Delegacije 
Europske unije u Republici Hrvatskoj kroz 
program IPA INFO 2011. 

 



PRONI Centar za socijalno podučavanje nositelj je 
spomenutog projekta, te je zajedno s partnerima 
INFOZONA iz Splita i ZAMISLI iz Zagreba, 1. siječnja 
2013. godine krenuo u njegovu provedbu, u trajanju 
od 15 mjeseci. Aktivnosti će se provoditi na području 
Sjeverozapadne, Panonske i Jadranske Hrvatske, 
većinom u gradovima Zagreb, Osijek i Split.  



Ciljana skupina su mladi od 16 do 24 godine, 
srednjoškolci. 

Opći cilj projekta je podići razinu 

razumijevanja i prihvaćanja europskih vrijednosti i 

standarda među mladim ljudima i široj javnosti, 

kao i motivirati mlade na sudjelovanje, 

zainteresirati ih i razbiti predrasude o Europskoj 

uniji, kroz dizajniranje i provedbu kreativnih i 

interaktivnih metoda učenja, informiranja i 

promocije dobrobiti unutar EU. 



U ožujku 2013. godine održane su Masovne diskusije 

paralelno u Zagrebu, Osijeku i Splitu na kojima su mladi 

raspravljali o temama vezanim za Europsku uniju. Masovna 

diskusija koja je održana u Zagrebu u prostorijama 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta okupila je od 84 

mladih sudionika, od kojih je na zanimljiv i dinamičan 

način prikupljeno mišljenje i stavovi mladih vezanih uz 

nove uvjete obrazovanja, zapošljavanja,  mobilnosti, 

kulture i slobodnog vremena, organiziranog sudjelovanja 

mladih, sigurnosti hrane i zaštite potrošača te političkog 

sudjelovanje mladih.  Na diskusiji su bila tri naša učenika:   

Ivo Grgić, Anamarija Bačvar i Iva Lacković.  



Jedna od sljedećih aktivnosti projekta je 
bio Trening prezentacijskih vještina u 
kojim je u Zagrebu sudjelovala 14 mladih 
ljudi, kako bi bili osposobljeni za 
„Vršnjačke kreativne prezentacije 
zaključaka diskusije“ po školama na 
području SZ Hrvatske. 
  
 



Nastavljaju se aktivnosti 
projekta "28. zvjezdica" 

financiranog kroz IPA INFO 2011. 
 

1. Trening javnog nastupa,  
Zagreb 5. i 6.10.2013. 

2. Vršnjačke prezentacije koje se 
provode do ožujka u školama u 

području SZ Hrvatske. 
 
 



Masovna diskusija  

Daruvar 

21. ožujka 2013. 

Anamarija Bačvar,3.e 

Dominik J. Ivošević,4.h 

Maja Supan,4.h 

  

Ekonomska i turistička škola Daruvar 



Projekt 28. zvjezdica financiran je kroz IPA INFO 2011. 
sredstvima predstavništva EK u Hrvatskoj 

PRONI Centar za socijalno podučavanje – nositelj projekta 

Udruga Zamisli i Info zona – partneri  

Tri grada: 

Zagreb 

Osijek  

Split 
 

o Izražavanje vlastitih mišljenja i učenje od vršnjaka.  

o Veća razina poznavanja i prihvaćanja EU vrijednosti i 
standarda  

 
 

Osnovni podatci  





Obrazovanje  

Zapošljavanje  

Mobilnost  

Organizirano djelovanje mladih 

Političko sudjelovanje mladih  

Kultura mladih i  

   kvalitetno provođenje vremena 

Sigurnost hrane i zaštita potrošača  

Sedam EU tema rasprave  





Formalno i neformalno obrazovanje  

Obrazovanje u EU 

Srednjoškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje  

 

Obrazovanje  





Orijentiranje na europsko tržište rada  

Izvoz znanja i inozemna konkurencija  

Pozitivni i negativni učinci zajedničkog tržišta rada  

Zapošljavanje  



 

Mogućnosti za obrazovanje i kulturu mladih unutar EU  

Lakoća pronalaženja i dobivanja informacija  

 

Mobilnost  



Volontiranje, udruge, organizacije za mlade 

Financijski fond EU  

 

Organizirano djelovanje mladih  



Uključenost mladih u politiku  

Europski parlament mladih  

Europski savjet mladih 

 

Političko djelovanje mladih  



Kultura današnjih generacija i prethodnih 
generacija  

Kvalitetno provođenje slobodnog vremena 

Strategija povećanja kvalitete provođenja 
slobodnog vremena  

 

Kultura mladih i kvalitetno 
provođenje vremena   



Visoki standardi sigurnosti hrane  

GMO, antibiotici, hormoni, pesticidi, boje, dodatci hrani  

Skupi certifikati za bio proizvode  

Središnji laboratorij za analizu mlijeka  

 

Sigurnost hrane i zaštita potrošača  



ZAGREB - Anamarija i Dominik zajednički su održali 
prezentaciju  u Hotelijersko turističkoj školi u Zagrebu dana 
06.03. 2014. 

BJELOVAR - Anamarija je održala dvije prezentacije i to u 
Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar i Turističko-
ugostiteljskoj i prehrambenoj školi Bjelovar dana 
17.03.2014. 

VARAŽDIN – Anamarija i Dominik održali su predavanje 
28.3.2014. u Strojarskoj i prometnoj školi Varaždin i Prvoj 
gimnaziji Varaždin . 

 

 

Održali smo predavanja u: 







 

Hvala na pozornosti! 


