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LOŠINJSKI EDUKACIJSKI CENTAR O MORU

Tijekom 2018. godine Lošinjski edukacijski
centar o moru posjetilo je ukupno 9776 osoba.
Od ukupnog broja posjetitelja u protekloj
godini, njih 2530 bili su učenici i studenti koji
su sudjelovali u predavanjima i radionicama o
morskom okolišu, dok je individualnih
posjetitelja bilo 7246.
Kao posebni dijelovi programa osmišljeni su i
programi trajnog rada s učenicima u lokalnoj
zajednici – kroz grupu nazvanu Mali Plavi svijet.
Tijekom cijele godine radimo s djecom i
učenicima na posebno kreiranim radionicama
iz područja prirode, biologije i zaštite okoliša.

Završno izvješće



OBRAZOVNI PROGRAMI ZA ŠKOLSKE I VRTIĆKE 
GRUPE

U različitim obrazovnim programima Instituta Plavi svijet tijekom 2018. godine ukupno je sudjelovalo 2.530 djece i
mladih različitog uzrasta. Različita predavanja o dupinima i ostalim morskim stanovnicima odslušalo je 1.828
učenika, dok je u radionicama sudjelovalo njih 702.

Tijekom 2018.godine osim hrvatskih škola ugostili smo i učenike iz inozemne srednju škole Halcyon iz Velike
Britanije te The International School of Zug and Luzern (ISZL) iz Švicarske koji su sudjelovali u petodnevnim
edukacijskim programima Instituta.

U specijaliziranim obrazovnim aktivnostima (posebno kreirane ciljane radionice) u sklopu projekata "Otočki
prirodoslovci" i "Riba ribi grize rep" sudjelovalo je 45 učenika i 42 djece predškolske dobi. „Otočki prirodoslovci “
zamišljenI su kao neformalni obrazovni program iz područja prirode, biologije i zaštite okoliša za djecu i mlade
školskog uzrasta, a odvija se tijekom školske godine.

Institut Plavi svijet je u suradnji s Dječjim vrtićem Cvrčak iz Malog Lošinja tijekom 2017./2018. godine provodio
projekt „Riba ribi grize rep“ s ciljem upoznavanja najmlađih otočana s osnovama biologije riba i ribljim vrstama te
poticanja na konzumaciju ribe u svakodnevnoj prehrani. Sredstva za odvijanje projekta osiguralo je Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova EU te Grad Mali Lošinj. Od aktivnosti s korisnicima organizirane su radionice s
uvodnim predavanjima i terenski izleti.

Završno izvješće



OBRAZOVNI PROGRAMI ZA ŠKOLSKE I VRTIĆKE GRUPE

Izvanškolska edukacijska aktivnost za učenike srednje škole s otoka Lošinja odvijala se s grupom „Čuvari mora“.

Program rada grupe sastojao se od obrazovnih aktivnosti vezanih uz teme o kemiji i fizici mora, staništima i

životnim zajednicama u moru, velikim morskim kralježnjacima, ribarstvu te terenskih izlazaka. Grupa „Čuvari mora“

uspješno nadopunjuje potrebe djece za kvalitetnim odgojno-zabavnim aktivnostima na otoku Lošinju i doprinosi

podizanju ekološke svijesti mladih otočana.

Završno izvješće



U sklopu međunarodnog projekta ACCOBAMS Survey Initiative
(ASI) sekretarijat međunarodnog Sporazuma o zaštiti kitova u
Crnom moru, Sredozemlju i susjednom atlantskom području po
prvi je puta organizirao sveobuhvatno usklađeno istraživanje
morskih sisavaca i velikih morskih kralješnjaka na području
čitavog Mediterana. U istraživanjima koja su se provodila iz zraka
i s plovila sudjelovali su i istraživači Instituta Plavi svijet, a
edukacijski tim pridružio se kampanji za podizanje svijesti
javnosti projektom „Kitovi Sredozemlja u našim školama“ kojim
se popularizirala ASI inicijativa. Time su predavanja Instituta Plavi
svijet o kitovima poslušali učenici deset osnovnih škola duž
hrvatske obale – Mali Lošinj, Veli Lošinj, Nerezine, Cres, Krk,
Lovran, Rijeka, Poreč, Žbandaj i Split, ukupno 602 djece.

PROJEKT „KITOVI SREDOZEMLJA U NAŠIM ŠKOLAMA“

Završno izvješće



Članovi edukacijskog tima Instituta Plavi svijet uključeni su zajedno s
kolegama iz talijanske udruge Fondazione Cetacea onlus kao stručni
suradnici u Erasmus + projekt pod nazivom Aquatic Life Lab (ALL).
Voditelji projekta su talijanska Fondacija ENI Enrico Mattei I
organizacija Civicamente, a projektom se žele povezati učenici
četiriju srednjih škola iz Italije, Cipra i Hrvatske u razmjeni iskustava i
grupnom radu na zajedničkim zadacima iz područja morske
biologije. U sklopu projektnih aktivnosti stručnjaci Instituta Plavi
svijet sudjelovali su s talijanskim kolegama u izradi edukativnog
portala (link) kao primarnog izvora informacija za poticanje učenika
na istraživanje. Svi učenici koji sudjeluju u projektu mogu klikom na
podnaslov „virtual suite“ pronaći brojne zanimljive sadržaje o
različitim temama iz područja biologije, ekologije i zaštite morskog
okoliša raspoređene u nekoliko tematskih poglavlja. Vjerujemo kako
će ovaj portal i naš doprinos projektu pomoći mnogim budućim
morskim biolozima da pronađu informacije koje ih zanimaju.

ERASMUS + PROJEKT „AQUATIC LIFE LAB“ (ALL)

Završno izvješće



Grupa mladih Plavi svijet Junior je u listopadu predstavila projekt „Usvojimo naše plaže“ na 19. Susretu mladih s

područja Mediterana EuroMediterranean mreže u Nici. Članica grupe mladih Plavi svijet Junior predstavila je našu

inicijativu za smanjenje otpada na plažama otoka Lošinja usmjerenu ka lokalnim vlastima.

19. SUSRET MLADIH S PODRUČJA MEDITERANA EUROMEDITERRANEAN MREŽE U NICI

Završno izvješće



Tijekom proteklih 18 mjeseci Institut Plavi svijet bio je partnerska organizacija na projektu ACT4LITTER

financiranom sredstvima EU putem natječaja Interreg Med. Cilj projekta bio je osmisliti i pokrenuti niz mjera za

upravljanje problemom otpada u moru unutar zaštićenih morskih područja na Mediteranu. Predstavnice Instituta

Plavi svijet sudjelovale su na tri radna sastanka projektnih partnera u Barceloni, Pisi i Ateni. Pored trećeg, ujedno i

posljednjeg sastanka svih partnera, kao završna aktivnost projekta 24. listopada 2018. organizirana je i završna

regionalna konferencija projekta u povijesnoj zgradi sjedišta Sveučilišta u Ateni na kojoj su osim sudionika

projekta sudjelovali i brojni drugi akteri iz regionalnog društveno-političkog, nevladinog, gospodarskog i

znanstvenog sektora.

PROJEKT ACT4LITTER

Završno izvješće



Predstavljene su moguće mjere i inovacije u pristupu problemu uz niz primjera dobre prakse, a zajednički

zaključak je da se do iznalaženja novih tehnoloških rješenja za smanjenje količina plastike u okolišu trebamo

koncentrirati na smanjenje i izbjegavanje uporabe plastike gdje god je to moguće, odnosno uspostavljanje

modela cirkularne ekonomije gdje se uporabljena plastika reciklira ili ponovo iskorištava u nekom drugom obliku.

PROJEKT ACT4LITTER

Završno izvješće



26. DAN DUPINA

Pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Grada Malog Lošinja, u

nedjelju 1. srpnja 2018. godine održan je 26. Dan dupina. Vrata

Lošinjskog edukacijskog centra o moru bila su otvorena cijeli dan za

posjetitelje, a sam program započeo je u poslijepodnevnim satima.

Ispred Lošinjskog edukacijskog centra o moru organizirane su likovne

radionice za najmlađe posjetitelje te „Morski foto safari“ za one

starijeg uzrasta. Istovremeno, 96 natjecatelja školskog uzrasta

podijeljeno je u 7 timova te je s kartama Velog Lošinja krenulo u

uzbudljivu tradicionalnu igru „Potraga za skrivenim blagom. Nakon

svečanog proglašenja pobjednika svih natjecanja i uručenja nagrada

natjecateljima održano je predavanje o istraživanju velikih morskih

kralježnjaka iz zraka te o projektu LIFE EUROTURTLES, koji se

trenutačno provodi, a vezan je za istraživanje i zaštitu morskih

kornjača.

Završno izvješće



IZLOŽBA “BIORAZNOLIKOST JE BITNA”

Dan voda 22.03. i Dan Zemlje 22.04. obilježili smo organizacijom izložbe na otvorenom Prirodoslovnog muzeja

Rijeka na otvorenom pod nazivom „Bioraznolikost je bitna“ koja je nastala kao rezultat europskog projekta iz

Operativnog programa Adriatic IPA Cross Border Coorporation 2007- 2013 “Museumcoltour” (The Adriatic’s

museums enrich curtural tourism).

Izložba je postavljena na Rivi lošinjskih kapetana u Malom Lošinju pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Grada

Malog Lošinja i sufinanciranjem od strane Primorsko-goranske županije u periodu od 22.03. – 01.05. 2018.

Prigodom otvaranja izložbe i povodom Dana voda na rivi u Malom Lošinju edukacijski tim Instituta Plavi svijet

organizirao je radionice o biološkoj raznolikosti za učenike OŠ Maria Martinolića. Ukupno je sudjelovalo 300-tinjak

učenika u dobi od 7-12 godina. Radionice su bile usmjerene na interaktivne zadatke kojima se učenicima pokušao

približiti pojam “bioraznolikost”. Također je snimljen kratak film u trajanju od 4 minute, gdje su djeca odgovarala na

pitanja poput “Što je bioraznolikost?”, “Zašto je ona važna?”, “Kroz što je sve prošao život na Zemlji do danas?”,

“Što prijeti bioraznolikosti?”, te “Što ja mogu učiniti?”. Radionicama su se pridružile i predškolske grupe djece iz

Dječjeg vrtića “Cvrčak” iz Malog Lošinja, njih ukupno 50.

Završno izvješće



Glavni cilj manifestacije bio je da se pridonese jačanju kulturnog turizma u regiji promoviranjem kulturne i prirodne

baštine u programima okrenutim turističkom tržištu.

U 30-minutnoj emisiji Eko-info u sklopu Radio Jadranke predstavili smo izložbu i pobliže odgovorili na pitanje Što

je bioraznolikost?" te smo ukazali na važnost uključivanja javnosti u ovu problematiku sukladno dobro poznatom

sloganu: "Misli globalno, djeluj lokalno.”

IZLOŽBA “BIORAZNOLIKOST JE BITNA”

Završno izvješće



AKVAMARIN

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/

Završno izvješće


