Dag 1
9.00
10.00
10.30
12.00
13.00
15.30
16.00

Måndag 11 juni 2018
Presentation
Introduktion:
Kursens upplägg
Exempel på en guidning/ut
flykt, ute.
Tema allemansrätten
Lunch
Exempel på guidning/		
utflykt, ute. Tema djur,
växter och svenska ord.
Viktiga ord. Naturguidning
och utflykter i olika länder.
Avslut för dagen

Dag 2 Tisdag 19 juni
9.00
Vad gjorde vi förra gången
9.30
Guideteknik teori (planering,
genomförande, uppfölj ning)
12.00 Lunch
13.00 Guideteknik, övningar ute
14.30 Gästguide och reflektion
15.45 Genomgång av hemuppgift
Hemuppgift 1

Dag 3
9.00

Tisdag 26 juni
Vad gjorde vi förra gången
och hur gick det med 		
hemuppgiften?
9.30
Förberedelse för egen 		
guidning
10.30 Egna guidningar och
respons
12.00 Lunch
13.00 Egna guidningar och
respons
15.00 Reflektioner på kursen
och hur ser fortsättningen
ut som guide och genom
gång av hemuppgift 2
16.00 Slut

Bli

Naturvägledare
i Nora

Hemuppgift 2: genomföra en
”Språka mellan tallarna” tillsammans med oss.
När man varit med på samtliga tre
utbildningsdagar och gjort hemuppgifterna får man ett kursintyg.

Välkommen att vara med.
Anmälan skickas till
kansli.orebro.varmland@naturskyddsforeningen.se
eller antanios.hanna@orebro.se 072-036 56 49
Skriv:
Jag vill anmäla mig till kursen om naturvägledning
och naturguidning på olika språk i Karlskoga
med start 25 maj 2018
och ditt namn, adress, telefonnummer och e-post

Välkommen ut i den svenska naturen och prova
på att bli naturvägledare/guide på olika språk
Gå en utbildning med oss

Med stöd av

Vill du också bli naturvägledare/naturguide
och bor i Örebro län?
Tycker du om att vara ute i naturen, vill dela med dig av dina
kunskaper och kan fler språk än svenska? Nu erbjuder vi en
utbildning för dig som vill bli naturguide. Antonios Hanna och
Adil Sadiku, som utbildat sig till naturguider genom ett tidigare
projekt och är anställda som naturvägledare i Örebro kommun
kommer att leda utbildningarna tillsammans med Kajsa Grebäck
från Naturskyddsföreningen.

Har du frågor så hör av dig till oss.
Adil: adil.a.sadiku@orebro.se 076-496 81 91
Antonios: antanios.hanna@orebro.se 072-036 56 49
Kajsa: kajsa.greback@naturskyddsforeningen.se 072-546 01 06

Språka mellan tallarna
Det har arrangerats språkcaféer/ språkdialog mm på
bibliotek och andra platser inomhus där nyanlända och
nysvenskar träffar andra kommuninnevånare för att träna svenska. Nu är det dags för språkturer i naturen, så vi
har startat ”språka mellan tallarna”, för alla som gillar att
vara ute och promenera, titta på fåglar och växter, plocka
bär och svamp eller bara njuta utomhus.
Vi ser behov av mötesplatser för svensktalande och
invandrare utanför kommersiella verksamheter och i
naturliga miljöer. Vi tror att det blir lättare att börja prata
med varandra på en promenad eller under en aktivitet
ute i naturen t.ex. plocka svamp, prova åka skidor osv.

