
 

     

Predmet: Poziv na sudjelovanje u Tjednu mozga 2021. 
  
 Poštovani, 

 

Obavještavamo Vas da se od 15. do 19. ožujka 2021. godine, u Splitu obilježava Tjedan mozga (Brain 

Awareness Week), prema naputcima Dana Alliance for Brain Initiatives, u čiji je rad uključeno oko 

7300 organizacija iz 117 zemalja. Ovo je dvadeseta godina za redom da se u Splitu i u RH održava ova 

manifestacija.  

 

Tjedan mozga usmjeren je popularizaciji neuroznanosti, upoznavanju javnosti s novim spoznajama u 

području istraživanja mozga, te približavanju neuroznanosti najmlađima. Medicinski fakultet u Splitu 

već dugi niz godina organizira brojne aktivnosti u svezi s tom akcijom, koje koordinira Zavod za 

neuroznanost.  

 

Programom Tjedna mozga 2021. godine u Splitu predviđen je niz interaktivnih online predavanja na 

temu „NEUSTRAŠIVI MOZAK“ za djecu u školama na području Splitsko – dalmatinske županije, te 

likovne i literarne radionice za djecu u školama na području Splitsko – dalmatinske županije. 

Interaktivna predavanja putem online platformi bit će planirana u trajanju od 45 minuta. 

Stoga, pozivamo nastavnike i stručne suradnike osnovnih škola na području Splitsko-

dalmatinske županije da nam se jave do 11. ožujka 2020. ukoliko su zainteresirani za sudjelovanje 

na predavanjima kako bismo mogli isplanirati i organizirati navedene aktivnosti kroz Tjedan mozga.  

 

Prijave možete poslati na mail adresu linda.lusic@mefst.hr, a za sve dodatne informacije 

kontaktirajte Zavod za neuroznanost na +385 21 557 951.  

 

Mjesto održavanja predavanja: online platforme  

 

Termini održavanja predavanja: 15.-19. ožujka 2021. u razdoblju 9-15h  

 

Uzrast učenika: od prvog do četvrtog razreda osnovne škole  

Radujemo se Vašem interesu, te Vas pozivamo da nam se pridružite u obilježavanju ove vrijedne 

manifestacije!  

 

Koordinator održavanja Tjedna mozga u Hrvatskoj je Hrvatski institut za istraživanje mozga (HIIM) i 

Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN), uz suorganizaciju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

Sve aktivnosti bit će objavljene i predstavljene na web stranicama Medicinskog fakulteta, te u brojnim 

medijima. 

 

Nadamo se uspješnom obilježavanju "Tjedan mozga 2021" u gradu Splitu i našoj županiji. 

 

Srdačan pozdrav. 

 

S poštovanjem, 

   

Koordinator Tjedna mozga 2021.: 

 Prof. dr. sc. Zoran Đogaš 

 Predstojnik zavoda za neuroznanost 

  E-mail: zdogas@mefst.hr 

 Adresa: Šoltanska 2, 21000 Split 

 

Ožujak 15.-19., 2021. 
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