NATURVEJLEDERUDDANNELSEN
Fængende formidling og faglige netværk
Naturvejlederuddannelsen er en formidlingsfaglig efteruddannelse for dig, der arbejder med
naturformidling.
Gennem uddannelsen udvikler du dine kompetencer til at planlægge, udvikle og gennemføre
naturvejledning. Sammen med de andre kursister, arbejder du praktisk med formidlingsaktiviteter, du reflekterer over oplevelser og du deler erfaringer med fagfæller.
Naturvejlederuddannelsen ruster dig til at formidle til mange forskellige målgrupper med naturen som ramme. Du får udvidet din formidlingsfaglige værktøjskasse og du indgår i det store
netværk af naturvejledere og naturformidlere, som du møder undervejs på din uddannelse.

Temaer der arbejdes med på
kurserne er:
•	Din personlige formidlingsstil
•	Formidlingsplanlægning og
uderumsledelse
• Oplevelsesudvikling
•	Naturvejledning og partnerskaber

Fleksibelt forløb i moduler
Naturvejlederuddannelsen er et
fleksibelt kursusforløb, som du
kan tage over to til fire år.
Kursusforløbet er bygget op af
fire obligatoriske moduler, tre
studieopgaver og korte kursusforløb på i alt seks kursusdage,
som du selv sammensætter.

Gode grunde til naturvejledning
Naturvejledning i Danmark har eksisteret i mere end 30
år, og der er i dag beskæftiget mere end 400 naturvejledere rundt omkring i kommuner, på naturskoler, museer og naturfaglige formidlingscentre. Formålet med
naturvejledningen i Danmark, er at skabe forståelse
og indsigt i dansk natur, og medvirke til at sikre at alle
befolkningsgrupper lærer at se og respektere sammenhængene mellem natur og kultur, og mellem menneske
og natur, således at der bevares og udvikles en nødvendig balance mellem naturbenyttelse og – beskyttelse.
•	Naturvejledning giver deltagerne direkte oplevelser
i naturen.

•	Naturvejledning giver enestående muligheder for
oplevelser og læring ude i naturen.
•	Naturvejlederne har høj faglighed, gode formidlingsevner, indgående kendskab til lokal natur og
kulturhistorie, solid viden om et områdes faciliteter
og udstyr – og stor erfaring med at udvikle ture og
undervisningsforløb i naturen.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om naturvejlederuddannelsens indhold og pris på www.natur-vejleder.dk.
Her kan du også finde datoer for det kommende års
kursusforløb samt ansøgningsskema.

•	Naturvejledning formidler helheder, hvor natur
og kulturmiljø formidles som produkter af naturgrundlag, naturlige processer samt menneskets
påvirkning af naturen.
•	Naturvejledning giver muligheder for at opnå erfaringer og viden om naturgrundlag samt samfundets forvaltning af natur, miljø og kulturmiljø.

uddannelse@natur-vejleder.dk

