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Seminarium om
Storytelling: 22-23 maj,
naturum Dalarna
Muntligt berättande är ett kraftfullt redskap för
starka och minnesvärda upplevelser. Trots detta
används berättande sällan metodiskt inom
naturvägledning. Att informera eller föreläsa om
natur är inte är detsamma som att berätta! Med
detta seminarium får du möjlighet att utforska hur
du kan utvecklas som naturvägledare med
berättade som verktyg. Seminariet leds av
Tomas Carlsson och Ida Junker från Fabula
Storytelling.
 
 

Läs mer och anmäl dig här

Seminarium om planering av
naturvägledning: 16 juni,
Stockholm 
Välkommen till en inspirerande dag om planering av
naturvägledning och kulturmiljöpedagogik. 
James Carter är en av Storbritanniens ledande
experter inom Interpretive Planning med stor
erfarenhet av utveckling av kommunikation i natur- och
kulturarvsmiljöer. James är en av författarna bakom
den uppskattade handboken A Sense of Place. 
 

Läs mer och anmäl dig här

Seminarium om
naturvägledning i skogen: 
2 september, Stockholm
Naturvägledning och utomhuspedagogik är en
viktig del av arbetet med skogens sociala
värden. På det här seminariet lyfter vi fram goda
exempel från skogssektorn och skapar en
mötesplats för alla som arbetar med
naturvägledning i skogslandskapet. Vilket ansvar
har skogsnäringen för att visa natur och berätta
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om skogen och dess värden? 
Seminariet arrangeras i samarbete med Skogen i
Skolan och Föreningen Skogen.
 

Läs mer och anmäl dig här

Facebook för
naturvägledare
För dig som vill diskutera
med andra naturvägledare
finns Facebook-gruppen
"Naturvägledare i Sverige". 
 

Gå med i gruppen här!

Uteåret ung
Tema för 2014 års Naturens
år-samverkan är Uteåret
ung. CNV och andra bidrar i
nätverket med tips om
naturvägledning inom
temaområdet. 
 

Läs mer här

Grupp för
naturvägledare
Gå gärna med i LinkedIn-
gruppen "Naturvägledare i
Sverige" för att diskutera
viktiga frågor med andra
naturvägledare. 
 

Gå med i gruppen här!

Naturvägledare,
visa vem du är!
För att synliggöra natur-
vägledare i CNV:s nätverk
som vill ha kontakt med
andra har CNV tagit fram ett
formulär där du kan berätta
om din verksamhet. Valfri del
av informationen publiceras
på CNV:s webbplats.
Formuläret finns här och
presentationen av
nätverksmedlemmar finns
här. 
 

På gång inom naturvägledning 
- Skapa dina egna tidsresor, 17-18 mars, Östersund
- Seminarium om naturturism, 6-7 maj, Järvsö
- Interpret Europes konferens, 10-13 maj, Primošten i Kroatien 
 

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 vårt 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 oss det via e-post. Du kan även
avregistrera dig från att få nyhetsmailen här. 
 
Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu.
 

 
Dela detta nyhetsmail med andra 
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