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LOŠINJSKI EDUKACIJSKI CENTAR O MORU U 2013. GODINI 

Tijekom 2013. godine Lošinjski edukacijski centar o moru posjetilo je ukupno 8718 osoba. Od 

ukupnog broja posjetitelja u protekloj godini, njih 2452 bili su učenici i studenti koji su 

sudjelovali u predavanjima i radionicama o morskom okolišu, dok je individualnih posjetitelja 

bilo 6266. Kako bi što kvalitetnije obavljali zadaće zadane programom u ljetnim smo 

mjesecima sezonski zaposlili 2 studentice. 

Kao i svake godine i u 2013. godini osvježili smo i obnovili dio Lošinjskog edukacijskog centra 

o moru. Ovoga puta na redu je bio Dječji kutak koji je dobio sasvim novi izgled sa veselim 

šarenim stolićem i stolicama za najmlađe posjetitelje te novom policom za knjige i igračke.  

Jedna od najvažnijih aktivnosti u pripremi za ljetnu sezonu bila je prevođenje i tiskanje 

edukativnih radnih bilježnica na engleski, njemački i talijanski jezik kako bi bile dostupne širem 

krugu posjetitelja koji su pokazali veliki interes za njima. 

CENTAR ZA ZNANOST O MORU – PLANOVI I PRIPREMA 

Kako je priprema projektne dokumentacije za novi Centar za znanost o moru u Malom Lošinju 

u punom jeku, odlučili smo započeti s uključivanjem lokalne zajednice u projekt i učiniti nešto 

vidljivo na postojećoj staroj zgradi. Tako smo u povodu Dana planeta Zemlje, 22. travnja 

osmislili i organizirali akciju čišćenja okoliša i unutrašnjosti spomenute zgrade bivšeg Doma 

JNA u kojoj će se smjestiti budući Centar za znanost o moru. Sudjelovanjem u akciji priključili 

su nam se brojni volonteri iz gradskih i županijskih poduzeća i ustanova. Ovim putem još im se 

jednom zahvaljujemo na velikom trudu koji je uložen da uoči turističke sezone ovaj prostor na 

vrlo prometnoj lokaciji dobije barem malo ljepši izgled. Također, po završetku akcije čišćenja 

na zidu uz ulaz u zgradu postavljena je ploča s najavom i vizijom budućeg Centra. Centar će 

pružati edukacijske programe u suradnji s hrvatskim i stranim sveučilištima, vrhunsku stalnu 

izložbu nadopunjenu povremenim izložbenim postavima, licencirane srednjoškolske, 

osnovnoškolske i vrtićke programe te aktivnosti za očuvanje ugroženih morskih kornjača. 

Povrh niza sadržaja i naprednih programa za istraživanje, edukaciju i zaštitu, zasigurno će kao 

turistička atrakcija dati i značajan poticaj lokalnoj zajednici. 

 



OPORAVILIŠTE ZA MORSKE KORNJAČE 

Najveća novost u 2013. godini bilo je otvaranje Oporavilišta za morske kornjače u Malom 

Lošinju unutar turističkog kompleksa Sunčana uvala. Oporavilište je svečano otvorio 

predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović 19. srpnja 2013. Otvaranje ovog značajnog 

objekta omogućeno je u sklopu projekta „Mreža za očuvanje kitova i morskih kornjača u 

Jadranu (NETCET)” kojeg sufinancira Europska Unija putem IPA Jadranskog prekograničnog 

programa suradnje uz veliku pomoć i suradnju s Gradom Malim Lošinjem, Turističkom 

zajednicom Grada Malog Lošinja i Jadranka grupom, koja nam je ustupila prostor u sklopu 

bazenskog kompleksa Vespera. Oporavilište za morske kornjače je mjesto gdje će ozlijeđenim 

morskim koranjčama biti pružena potrebna pomoć prije povratka u more, ali i mjesto otvoreno 

za javnost gdje posjetitelji mogu saznati nešto više o biologiji i ekologiji ovih tajanstvenih 

životinja. U oporavilištu su postavljena računala s edukativnim aplikacijama prilagođenim svim 

uzrastima, kao i informativne ploče pomoću kojih posjetitelji mogu naučiti više o biologiji 

morskih kornjača, njihovoj anatomiji i uzrocima ugroženosti. Tijekom ljetnih mjeseci 2013. 

posjetiteljima je na raspolaganju bio tim biologa i studenata biologije koji su svakodnevno 

radili u Oporavilištu i odgovarali na brojna pitanja zainteresiranih. Ukupno je ove godine 

Oporavilište posjetilo oko 900 ljudi u samo 2 ljetna mjeseca.L 

EDUKACIJSKI PROGRAMI ZA ŠKOLSKE I VRTIĆKE GRUPE 

Institut Plavi svijet je osim u znanstvenim krugovima, iz godine u godinu sve poznatiji i među 

vrtićima i školama koje pokazuju sve veći interes za našim obrazovnim programom. Tako je 

tijekom 2013. godine u našim predavanjima i radionicama sudjelovalo preko 2.400 djece i 

mladih različitog uzrasta. Očekivano, najveći broj grupa posjetio nas je u svibnju i lipnju. 

Posebno nas veseli što osim hrvatskih škola i vrtića, raste broj školskih grupa koje nam dolaze 

iz ostalih zemalja Europske unije. Tako smo ove godine sa specijaliziranim cjelodnevnim 

programima ugostili čak 5 grupa srednjoškolaca iz Njemačke, a mnogi Austrijski srednjoškolci 

na svojoj terenskoj nastavi već nekoliko godina neizostavno posjećuju naš edukacijski centar. 

U 2013. godini u programu edukacije studenata za istraživanje morskog okoliša sudjelovalo je 

ukupno 5 studenata koji su tijekom 2013. godine obavili stručnu praksu u Institutu Plavi svijet. 

S početkom školske godine 2013./2014. započeo je naš novi projekt Mala škola prirodoslovlja, 

vanškolska aktivnost za djecu s područja Grada Malog Lošinja. U sklopu Male škole 

prirodoslovlja djeluje nekoliko skupina djece s kojima radi edukacijski tim Instituta Plavi svijet 

kojemu se za potrebe ovog projekta kao vanjski suradnik pridružila i prof. Marinela Cukrov. 

Grupa osnovnoškolaca iz Malog Lošinja koja broji 25 polaznika okuplja se svakog četvrtka u 

Centru za oporavak morskih kornjača na Sunčanoj uvali u Malom Lošinju. Desetak osnovaca iz 

Velog Lošinja sastaje se utorkom u Lošinjskom edukacijskom centru o moru. Naši najmlađi 

korisnici su polaznici Dječjeg vrtića Cvrčak koji je ujedno i naš partner na ovom projektu. Njih 

naši edukatori posjećuju jednom tjedno u prostorijama vrtića kako bi zajedno kroz igru učili o 

prirodi. Program rada škole podijeljen je u tri sekcije: botanička, zoološka i ekološka, a 



aktivnosti kojima se sadržaji o biljkama, životinjama i okolišu približavaju najmlađima su 

tematske i kreativne radionice, prezentacije, terenska nastava, praktični radovi, izleti u 

prirodu, stručne ekskurzije i naravno, brojne zabavne igre. Cilj nam je da u našoj Maloj školi 

prirodoslovlja sva djeca koja vole prirodu o njoj uče uz igru i zabavu za što se brinu voditeljice 

aktivnosti. Važno je naglasiti da se program Male škole prirodoslovlja odvija pod 

pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Grada Malog Lošinja. 

Kako djeca iz ostalih naselja na otoku Lošinju te susjednih nastanjenih otočića ne bi bila 

izostavljena, u suradnji s OŠ Maria Martinolića iz Malog Lošinja osmislili smo još jedan projekt 

namijenjen područnim školama lošinjskog arhipelaga pod nazivom Živi svijet naših otoka. 

Tako smo tijekom 2013. godine već  započeli s našim posjetima područnim školama u Velom 

Lošinju i Nerezinama. U proljeće 2014. slijede posjeti područnim školama na otocima Iloviku, 

Susku i Unijama gdje ćemo za učenike organizirati tematske integrirane dane učenja u prirodi 

o prirodi naših otoka putem predavanja, radionica i terenskog rada. Ovaj se projekt odvija 

zahvaljujući sredstvima Ministarstva regionalnog razvitka i europskih fondova te Grada Malog 

Lošinja. 

Nakon završetka turističke sezone započeli smo s pripremom Nove ponude predavanja i 

radionica za školske i vrtićke grupe. Osim što ćemo tijekom zimskih mjeseci intenzivno raditi 

na obnovi i osvježenju postojećih sadržaja osmisli smo i pripremili i neke nove. Za sve 

edukativne sadržaje u ponudi zatražili smo mišljenje i obnovu certifikata od strane 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje. 

21. DAN DUPINA 

Dan dupina i ove smo godine obilježili 1. srpnja i to po 21. put. Ove smo godine odlučili proširiti 

mjesto održavanja aktivnosti te smo program Dana dupina započeli jutrom otvorenih vrata u 

prostoru za animaciju hotela Vespera u Malom Lošinju. Tako su na Sunčanoj uvali održane 

likovne radionice na temu života u moru s prirodnim materijalima prikupljenim uz more. 

Istodobno se u Velom Lošinju tijekom čitavog dana mogla razgledati tradicionalna izložba 

dječjih likovnih radova, a pobjednički crtež donijela nam je Lena Kunda iz Malog Lošinja. Glavni 

je program započeo likovnom radionicom „Izradi sam” ispred Lošinjskog edukacijskog centra 

o moru. Bilo je tu izrade morskih životinja u origami tehnici, izrada morskih kornjača od 

papirnatih tanjura te privremene tetovaže s likovima morskih životinja. U popularnoj igri 

„Potraga za skrivenim blagom” sudjelovao je rekordan broj od oko stotinu djece različitog 

uzrasta. Tradicionalno, tijekom popodneva je u suradnji s Vaterpolo klubom Lošinj-Jazon 

organiziran turnir u vaterpolu u uvali Rovenska. Na turniru je također zabilježen nezapamćen 

odaziv ekipa, pa je turnir potrajao sve do večernjih sati. U večernjim su satima ispred 

Lošinjskog edukacijskog centra o moru razveselio nas je nastup najmlađih polaznika škole 

stranih jezika „Agora” koji su recitirali pjesmice o moru na engleskom jeziku. Za kraj programa 

proglašeni su pobjednici svih natjecanja, a šlag na torti bio je opuštajući akustični koncert 

mlade umjetnice Irene Žilić. 



 

AKVAMARINsklopu bazensko 

Kraj godine obilježila je priprema, izdavanje i slanje novog broja Akvamarina, časopisa za 

usvajatelje dupina i članove udruge koji je dostupan na našoj web stranici http://www.plavi-

svijet.org/hr/publikacije/akvamarin/.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


