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Ett fåtal platser kvar till
internationell konferens om
naturvägledning 
CNV arrangerar, tillsammans med Interpret Europe och
National Association for Interpretation konferensen
Sharing our natural and cultural heritage: interpretation
can make us citizens of the world. Konferensen
innehåller föreläsningar, workshops och studiebesök
på flera platser i Mälardalen. Möt och insprieras av 160
naturvägledare från hela världen i Sigtuna den 15 till 18
juni 2013.
 

Läs mer och anmäl dig här

Vill du vara samarbetspartner för konferensen i Sigtuna? 
Till konferensen kommer 160 deltagare från hela världen som arbetar med och är intresserade av vägledning
till natur- och kulturmiljöer. Det är en unik möjlighet i Sverige att synas bland dessa personer, som var och en
har stora kontaktnät i sina länder. Vi söker nu samarbetspartners som är intresserade av att till exempel bidra
till finansiering av kvällsaktiviteter på konferensen: dansuppvisning, naturguidning med musikinslag samt
kanotpaddling. 
 

Läs mer på Interpret Europes hemsida

Möjlighet att delta kostnadsfritt vid Sigtuna-konferensen
CNV har reserverat två platser på konferensen för personer som i sin verksamhet skulle ha särskilt stor nytta av att
vara med, men som inte har möjlighet att delta på egen eller organisationens bekostnad. E-posta oss på
cnv@slu.se senast 31 januari om du är intresserad av en av platserna. Motivera kort (max 500 tecken) varför just
du skulle ha professionell nytta av att delta. CNV står för konferensavgiften, resan till och från Sigtuna (med tåg)
och logi.
 

Nordiskt-baltiskt seminarium, 
Uppsala - 14 juni 
CNV bjuder, tillsammans med nordiska och baltiska
samarbetspartners, in till ett heldagsseminarium om
naturvägledning. Temat är Naturvägledning i Norden –
var står vi nu? Vi tar tillfället i akt i samband med
konferensen i Sigtuna och presenterar internationellt
kända föreläsare och inspiratörer som professor Sam
Ham, ordföranden i organisationen NAI Amy
Lethbridge och de efterfrågade experterna Tim
Merriman och Lisa Brochu som leder en workshop om
planering av naturvägledning. Vi kommer även ha
diskussioner om nordisk-baltiska samarbetsmöjligheter.
 

Läs mer och anmäl dig här
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Kommentera förslag på nationell utbildningsnorm för
naturguider
CNV har tillsammans med utbildare inom naturvägledning tagit fram ett förslag på en nationell utbildningsnorm för
naturguider. Texten som beskriver normen är ute på remiss till 10 februari. Alla är välkomna att komma med
synpunkter på texten. 
 
 
 

Läs och kommentera förslaget här

Facebook för
naturvägledare
För dig som vill diskutera
med andra naturvägledare
finns det en Facebook-
grupp. Den heter
"Naturvägledare i Sverige". 
 

Gå med i gruppen här!

Uteåret 2013
Tema för 2013 års Naturens
år-samverkan är Uteåret.
CNV och andra bidrar i
nätverket med tips om
naturvägledning inom
temaområdet. 
 

Läs mer här

På gång inom naturvägledning 
- Konferens om kulturarvspedagogik, 6-7 februari, Östersund 
- Seminarium om friluftsforskning, 12 februari, Stockholm 
- Tankesmedja om friluftsliv, 17-18 april, Djurönäset 
 

Läs mer och kom gärna med tips till CNV:s kalendarium.

 
Hälsningar 
Centrum för naturvägledning 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Detta är ett utskick från Centrum för naturvägledning, CNV. Sprid gärna informationen vidare inom din
organisation. Genom att vara ansluten till CNV:s nätverk får du CNV:s nyhetsmail med aktuell information om
utbildningar, seminarier och andra aktiviteter hos CNV. Du får även nyhetsbrevet Naturvägledaren med ca fyra
nummer per år med aktuell information om vad som är på gång inom naturvägledning i Sverige och internationellt.
Om du inte önskar få information från CNV i fortsättningen, var snäll och meddela det till CNV. 
 
Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu.
 

 
Dela detta nyhetsmail med andra 
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