Inbjudan ll
Ledarutveckling för naturguider
För dig som är nybörjare och för dig med erfarenhet!
Studiefrämjandet och Länsstyrelsen i Södermanland inbjuder Dig ll
ledarutveckling för naturguider
Fredag 18 augus med start kl 17.00 ‐ lördag 19 augus kl 15.30
Wreta Gestgifveri, Ålberga
A guida väl är en konst. Vi tar fasta på a utveckla pedagogiken och ledarskapet som en
guide behöver för a göra en guidning ll e äventyr och angenäm upplevelse. Artkunskap
är mycket vik g, så är också kunskapen om gruppen och gruppdynamiken. Grunden ger dig
möjligheten a utbyta erfarenheter, reflektera över och utveckla guidekunskaper. Kursen
riktar sig ll dig som som är nybörjare och ll dig som redan guidar i närnaturen och vill bli
en ännu bä re guide. Utbildningen av guider där vi träﬀas och utvecklas llsammans.
Ledare: Ulrik Alm, Västra Skåne, närnaturguidesutbildare,
Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet
"Han guidar under naturvandringar i de mest skilda biotoper, berä ar om kretslopp och
miljökonsekvenser. Han leder fågelexkursioner med smi ande engagemang. Han föreläser och får då möjlighet a formligen ösa ur sina djupa kunskapskällor. Han gör allt
de a och mer där ll med samma smi ande entusiasm. Ulrik Alm är en strålande pedagog. Han är en sann naturvän."
Miljös pendiat i Helsingborgs kommun 2008

Utbildnings llfället är kostnadsfri .
Anmälan senast 10 juli, begränsat antal så först
ll kvarn….
Vid utebliven närvaro e er anmälan debiteras 1500 kr

Varmt välkommen med Din anmälan!
För anmälan och ev mer info,
kontakta Susanna Engman,
susanna.engman@studieframjandet.se
Studiefrämjandet Sörmland 0155 - 80 00 02,

NARNATURGUIDESUTBILDNING
VALKOMMEN med din anmä lan!
OBS! Begränsat deltagarantal
Skall vara Studiefrä mjandet tillhanda senast 10 juli 2017
KURSDATUM: 18‐19 augusti 2017, Wreta Gestgifveri, Alberga
Namn…………………………..……………………….……Personnr (000000‐XXXX) ………………………………
Adress:………………………………………………………………………….
Postnummer……………………… Ort .……………………………….……
Tel (dagtid)……………………….………. Mobil…………………….……
E‐post………………………………………………………...……………………..
Ev fö rening/kommun ………………………..……………………………….
Jag ä ter inte (ange endast det du inte kan ä ta pga allergi
etc………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
Overnattning
Enkelrum
Kan dela rum med:…………………………………………………..…………
Ej ö vernattning
Ort………………………………………… Datum…………………………………………..…
……………………………………………………………………………
Underskrift
Krav fö r deltagande i Ledarutveckling nä rnatur

kursen startar 17.00 fö rsta dagen och slutar 21.00. Ar du inte på plats 17.00 kan du inte vara
med på kursen.
Under kursen

hjä lps vi å t att hå lla tiderna

på bö rjas inget pass fö rrä n alla ä r nä rvarande i salen

avslutas inget pass om inte alla ä r nä rvarande i salen

lyssnar gruppen nä r nå gon pratar

har vi mobiltelefoner avstä ngda/ljudet avslaget, vä ntas ett viktigt samtal meddelas det kursled‐
ningen i fö rvä g

serveras endast alkoholfria alternativ till middagen, alkoholhaltiga drycker få r naturligtvis
kö pas fö r egna pengar efter kursdagens slut i baren.
Jag ä r infö rstå dd med och godkä nner de krav som gä ller fö r deltagande och de regler som gä ller
under kurstiden.
Postadress:
SUSANNA ENGMAN
STUDIEFRÄMJANDET SÖRMLAND, BRUNNSGATAN 5 B, 611 32 NYKÖPING
e-post: susanna.engman@studieframjandet.se

