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Naam en adres van 

jouw instituut  

Nausicaà, National Sea Center 

Boulevard Sainte BEUVE 

BP 189 

62203 BOULOGNE SUR MER 

Contact 

Naam :  

Rol in uw instituut :   

 

Anne Vernier 

Hoofd van het departement Onderwijs 

Eenvoudige tekst om de 

missie en het werk van 

jouw instituut te 

definiëren   

Nausicaa heeft zich als doel gesteld het publiek te 

stimuleren tot een beter beheer van de oceanen en hun 

bronnen door iedereen aan te sporen om eraan deel te 

nemen. Onze missie: het publiek uitnodigen om actie te 

ondernemen voor de bescherming van de oceaan en de 

toekomst van de mensheid te garanderen. Dit doen we in 

verschillende stappen : 

- Door het oproepen van emoties en stimuleren van 

het publiek, door verwondering te creëren door 

middel van tentoonstellingen, aquaria en een 

spectaculair museum. 

- Door de initiatie van outreach programma’s om het 

gedrag te wijzigen rond thema’s zoals de 

verantwoorde consumptie van vis, navigatie en 

veiligheid op zee, bescherming van de biodiversiteit, 

waterkwaliteit,... 

- Door het publiek te stimuleren om maatregelen te 

nemen voor de bescherming van onze oceanen en zo 

de erfenis voor onze kinderen te bewaren. 

Eenvoudige tekst om de 

link tussen uw werk en 

het ISECA project te 

verduidelijken 

Vanaf de bron tot aan de zee..alles komt terecht in de zee. 

Sterker nog, zelfs als we ver van de zee wonen heeft ons 

gedrag toch een invloed op de kwaliteit van het zeewater.  

Binnen ISECA is Nausicaa verantwoordelijk voor de 

projectcommunicatie samen met het determineren van het 

doelpubliek (creatie van een databank). We proberen ook 

de publieke perceptie van eutrofiëring en de bereidwilligheid 

van de burger om te helpen bijdragen tot een oplossing te 

achterhalen. Nausicaa staat ook in voor het Franstalige deel 

van de ISECA website. 



Eenvoudige tekst om de 

onderwerpen waaraan 

je werkt, belangrijk 

voor het brede publiek, 

te definiëren 

Als deel van het ISECA project bevraagt Nausicaa 

wetenschappers over de voortgang van hun werk, 

organiseert infodagen voor het publiek, creëert een 

nieuwsbrief, geeft ISECA inhoud terug aan de hand van 

Nausicaa TV. 

We hebben een nieuwe workshop ontwikkeld met de naam 

‘Wanneer de zee schuimt! (When the Sea Foams!)’, een 

educatieve tool en een projectfolder (beschikbaar aan het 

einde van het project).  

Welke evenementen 

gaat U organiseren en 

aan welke neemt U zelf 

deel? (Naam en datum 

evenement) 

Natuur Festival 2013  

Wereld Oceanen Dag (8 juni 2013) 

Science party (Oktober 2013) 

Videos en foto’s (vrij 

van auteursrechten) om 

uw werk in het ISECA 

project te illustreren  

Zie website (www.iseca.eu) 

Veel foto’s genomen in 2012 (vrij beschikbaar) en een video 

(beschikbaar op de homepage). 

 

 

www.iseca.eu

