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LOŠINJSKI EDUKACIJSKI CENTAR O MORU

Tijekom 2019. godine Lošinjski edukacijski

centar o moru posjetilo je više od 9.000

posjetitelja. Njih 3.233 bili su učenici i studenti

koji su sudjelovali u predavanjima i

radionicama o morskom okolišu. Spomenutih

predavanja je bilo više od 70, a radionica više

od 26. Velik je i broj posjetitelja, točnije 4.030,

koji su sudjelovali u predavanjima o dobrim

dupinima i njihovoj ugroženosti te u izletima

promatranja dupina.

Do ljeta 2019. Lošinjski edukacijski centar o

moru nastavio je i s programom rada s

učenicima u lokalnoj zajednici – grupa Mali

Plavi svijet. Tijekom cijele godine radimo s

djecom i učenicima na posebno kreiranim

radionicama iz područja prirode, biologije i

zaštite okoliša.

Završno izvješće
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OBRAZOVNI PROGRAMI ZA ŠKOLSKE I VRTIĆKE GRUPE

U različitim obrazovnim programima Instituta Plavi svijet tijekom 2019. godine ukupno je sudjelovalo 3.233 djece i

mladih različitog uzrasta. Različita predavanja o dupinima i ostalim morskim stanovnicima odslušalo je 2.348

učenika, dok je u radionicama sudjelovalo njih 672.

Tijekom 2019. godine, osim hrvatskih škola, ugostili smo i učenike iz 3 švicarske srednje škole (Rudolf Steiner Schule

Zurich, International School of Zug and Luzern i Zurich International School) koji su sudjelovali u petodnevnim

edukacijskim programima Instituta te 2 grupe njemačkih srednjoškolaca na jednodnevnim programima. Također,

održan je i jednodnevni program za studente geografije s PMF -a Sveučilišta u Zagrebu. Početkom listopada Institut

Plavi svijet posjetili su učenici osnovne škole iz Trsta u okviru programa razmjene s lošinjskom osnovnom školom.

Gostima iz Italije održali smo predavanje o Jadranskom projektu dupin te radionicu na temu prepoznavanja dupina

na talijanskom jeziku.

Završno izvješće
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OBRAZOVNI PROGRAMI ZA ŠKOLSKE I VRTIĆKE GRUPE

Institut Plavi svijet je u suradnji s Dječjim vrtićem Cvrčak iz Malog Lošinja i tijekom 2019. 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. U ovim obrazovnim aktivnostima sudjelovalo je 56 djece predškolske

dobi, a organizirane su radionice s uvodnim predavanjima o ribama i ribarstvu, pripremala su se riblja jela te je

odrađen i terenski izlet u Akvarij u Puli.

Završno izvješće
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Članovi edukacijskog tima Instituta Plavi svijet kao stručni suradnici u

Erasmus + projektu Aquatic Life Lab (ALL) sudjelovali su na Cipru u

radionici i radnom sastanku o provedbi projekta. 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 okviru projektnih aktivnosti

stručnjaci Instituta Plavi svijet sudjelovali su s talijanskim kolegama u

izradi edukativnog portala (http://www.aquaticlifelab.eu/virtual-suite/)

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

http://www.aquaticlifelab.eu/virtual-suite/
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LIFE EUROTURTLES – OBRAZOVNE AKTIVNOSTI

U okviru projekta LIFE Euroturtles, ove je godine Institut Plavi svijet organizirao niz različitih edukativnih događanja

kako bi se širu javnost upoznalo s biologijom, ekologijom i zaštitom morskih kornjača. U svibnju smo zajedno s

kolegama iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Bruxellesu sudjelovali na Otvorenom danu programa LIFE EU kako

bi popularizirali projekt. Ovo događanje posjetilo je preko 10.000 ljudi kojima su predstavljeni GSM odašiljači za

praćenje morskih kornjača te LED lampice za sprečavanje ulova morskih kornjača u ribarske mreže. Također, veliki

broj djece uključio se u naše edukativne aktivnosti poput slaganja slagalica, igranja igre pamćenja te bojanja

bojanki, sve s motivima morskih kornjača i pričom o njihovu životu.

Završno izvješće



Institut Plavi svijet

Veli Lošinj

www.plavi-svijet.org

LIFE EUROTURTLES – OBRAZOVNE AKTIVNOSTI

Tijekom ljetnih mjeseci u tri smo navrata na plaži u autokampu Baldarin na Cresu organizirali radionice na

temu biologije i ekologije morskih kornjača za djecu i odrasle. Svjetski dan morskih kornjača obilježili smo na

izletničkom brodu na kojem smo grupu djece poučavali o morskim kornjačama uz prezentaciju osnovnih

tehnika postupanja u slučaju pronalaska ozlijeđenih morskih kornjača.

Također, održano je i 5 predavanja i radionica o kornjačama za učenike osnovnih i srednjih škola u LMEC-u.

Završno izvješće
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U suradnji s Udrugom Centar za kulturu dijaloga iz Rijeke za korisnike programa “Moje mjesto pod suncem”

osigurali smo sredstva i organizirali njihov posjet Lošinjskom edukacijskom centru o moru u rujnu 2019. godine.

„Moje mjesto pod suncem” je program osmišljen kako bi djeci lošijeg socio-ekonomskog položaja osigurao

poticajno okruženje u kojem bi imali priliku sudjelovati u aktivnostima koje im njihovi roditelji nisu u mogućnosti

pružiti, a edukatori i volonteri Instituta omogućili su im nezaboravnu subotu održavši edukaciju o dobrim dupinima

u Jadranu i njihovoj ugroženosti, nakon čega su se uputili u kratku vožnju brodom u potrazi za dupinima.

Završno izvješće

„MOJE MJESTO POD SUNCEM”



Institut Plavi svijet

Veli Lošinj

www.plavi-svijet.org

OSTALI PROGRAMI SURADNJE 

U ožujku 2019. sudjelovali smo u međunarodnom istraživanju „Walk and talk for science”, gdje smo koordinirali

intervjue o doživljaju prirode u prirodi.

U svibnju 2019. na poziv Instituta Ruđer Bošković, sudjelovali smo na konferenciji EURASLIC (European Association

of Aquatic Science Libraries and Information Centres) u Zagrebu gdje smo održali predavanje o aktivnostima i

programima IPS. U okviru Info dana projekta INHERIT – Održive turističke startegije za očuvanje i valorizaciju

prirodne baštine mediteranske obale i priobalja, u organizaciji Ministarstva Turizma RH, za sve sudionike održali

smo dva stručna predavanja predavanja i radionicu o zaštićenim područjima mora.

Završno izvješće



Institut Plavi svijet

Veli Lošinj

www.plavi-svijet.org

OBRAZOVNI PROGRAMI ZA STUDENTE I EKO-VOLONTERE

Tijekom 2019. godine u programu stručnog usavršavanja studenata i mladih znanstvenika za istraživanje i zaštitu

morskih sisavaca, morskih kornjača i drugih velikih morskih kralješnjaka sudjelovalo je 11 studenata iz Hrvatske,

Nizozemske, Njemačke, Belgije, Itallije, Portugala i SAD. Svojim kreativnim idejama i marljivim radom studenti su

stekli vještine i znanja iz područja morske biologije, ali i doprinijeli našem radu.

Također, u istraživačkom radu pomoglo nam je i 27 eko-volontera iz različitih dijelova svijeta. Ukupno je bilo

organizirano 8 treninga za eko-volontere u trajanju od po 10 dana. Tijekom svojeg boravka s nama pomogli su

nam u prikupljanju podataka o ponašanju i kretanju dobrih dupina te su učili kako identificirati jedinke dupina na

temelju fotografija leđnih peraja.

Završno izvješće
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Kao nastavak suradnje sa Texas A&M Sveučilištem na razvijanju i implementaciji projekata koji uključuju korištenje

suvremenih tehnika pasivne akustike, u razdoblju od 2.-10. svibnja 2019. godine Institut Plavi svijet organizirao je

radionicu na temu podvodne akustike u okviru SCOR (Scientific Committee for Oceanographic Research) Visiting

Scholars Programa, u suradnji s dr.sc. Anom Širović i Zavodom za biologiju mora Texas A&M Sveučilišta Galveston,

SAD. Sudionici ove radionice imali su jedinstvenu priliku proširiti postojeće znanje iz ovog relativno novog

područja u znanosti. Teoretski dio radionice uključio je osnove podvodne akustike, metode uzorkovanja te načine

obrade i interpretacije podataka dok se u praktičnom dijelu svaki sudionik imao prilike upoznati sa korištenjem

programa za analizu zvuka te detekciju i klasifikaciju određenih zvukova različitih vrsta kitova i dupina. Sastavni

dio radionice bila su i predavanja o slušnoj osjetljivosti drugih vrsta morskih životinja te utjecaju buke na njih.

OBRAZOVNI PROGRAMI ZA STUDENTE 

Završno izvješće
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U 2019. godini Institut Plavi svijet postao je partnerska organizacija na projektu marGnet – Kartiranje i recikliranje

otpada i zaostalih ribarskih mreža s morskog dna, sufinanciranom sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i

ribarstvo (EMFF) u okviru natječaja izvršne agencije za mala i srednja poduzeća (EASME) „Održiva plava

ekonomija”. Osnovni cilj ovog projekta je podizanje svijesti javnosti o problemu otpada na morskom dnu i

promicanje održivih rješenja za očuvanje morskog okoliša. U okviru projekta marGnet održano je nekoliko

predavanja na temu morskog otpada i njegovog zbrinjavanja u srednjoj pomorskoj školi u Malom Lošinju i u

Bakru, te na Simpoziju međunarodne organizacije – International Coastal Clean Up u Oslu.

Završno izvješće

EDUKACIJA O MORSKOM OTPADU
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Također, kao dio aktivnosti projekta ‘marGnet’ Institut Plavi svijet je u suradnji s ronilačkim centrom Sub Season i

Turističkom zajednicom Grada Malog Lošinja na otoku Lošinju organizirao dvije velike akcije čišćenja podmorja i

obale sufinancirane sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U akcijama je sudjelovalo 30

ronioca uz tehničku podršku 72 volontera na brodovima, obali i plažama. Za sve sudionike akcije bila su

organizirana prigodna predavanja o morskom otpadu i njegovom zbrinjavanju, o morskim kornjačama i

opasnostima koje za njih predstavlja otpad u moru te predavanje o arheološkim nalazima u podmorju otoka

Lošinja uz posjet Muzeju Apoksiomena. S obzirom na odlične rezultate, dobar odaziv ronioca te dobru suradnju s

partnerima, namjera nam je nastaviti s organizacijom sličnih aktivnosti kako bi očuvali prirodnu baštinu našega

podmorja.

EDUKACIJA O MORSKOM OTPADU

Završno izvješće
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27. DAN DUPINA

Pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Grada Malog Lošinja, u

ponedjeljak 1. srpnja 2019. godine održan je 27. Dan dupina. Vrata

Lošinjskog edukacijskog centra o moru bila su otvorena cijeli dan za

posjetitelje, a službeni program započeo je u 18 sati u parku iza župne

crkve u luci Veli Lošinj. Organizirane su likovne radionice za najmlađe

posjetitelje te „Mali morski kviz“ za one starijeg uzrasta. Istovremeno,

natjecatelji školskog uzrasta podijeljeni su u timove te su s kartama

Velog Lošinja krenuli u uzbudljivu tradicionalnu igru „Potraga za

skrivenim blagom”. Svečano proglašenje pobjednika svih natjecanja i

uručenje nagrada natjecateljima održano je u novootvorenom

dječjem igralištu iza crkve. Naposljetku je održano predstavljanje

projekata Instituta Plavi svijet - LIFE EUROTURTLES, ECOSS,

SOUNDSCAPE i marGnet - koji se trenutačno provode, a također je

održano i predavanje vezano uz istraživanje i zaštitu dobrih dupina u

Jadranu.

Završno izvješće
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SVJETSKI DAN MORSKIH KORNJAČA

Lipanj je bio obilježen Svjetskim danom morskih kornjača kojeg smo

proslavili 16. u mjesecu na brodu u uvali Zabodarski pod

pokroviteljstvom Grada Maloga Lošinja i TZ Mali Lošinj, a na kojem je

sudjelovalo 30-ero djece. Edukatori Instituta Plavi svijet održali su

edukativnu radionicu na temu biologije i ekologije morskih kornjača,

stavivši naglasak na prijetnje morskim kornjačama i mjere koje se

provode s ciljem njihove zaštite, kao i na pravila odgovornog

postupanja prema morskom okolišu koja svi trebamo primjenjivati.

Sve veće količine plastičnog otpada koje iz različitih izvora dospijevaju

u more predstavljaju veliku opasnost za morske kornjače, ali i sve

ostale morske organizme. Stoga je nužno da svi zajedno pokušamo

smanjiti količinu plastike koju upotrebljavamo u svakodnevnom

životu, na što se posebno nastojalo skrenuti pozornost djeci koja su

sudjelovala u radionici.

Završno izvješće
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AKVAMARIN

Krajem godine Institut Plavi svijet tradicionalno je pripremio i izdao novi broj Akvamarina, časopisa za usvajatelje

dupina i članove udruge, koji je dostupan na našoj web stranici:

https://www.plavi-svijet.org/resursi/edukativni-materijali/

Završno izvješće
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POJAVLJIVANJE U MEDIJIMA 

Završno izvješće
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SURADNJE, PARTNERSTVA I POTPORE

Završno izvješće

• U suradnji sa: • Uz potporu: • IPS je partner:


