Formidling af oplevelser i dit lokale naturområde
– Et tilbud til dig som vil arbejde med formidling
Vi lever i en unik natur, med mange muligheder for oplevelser. Samtidig er det
også præcist det mange af vores turister
kommer for at opleve. Det kan være særlige naturområder, men også naturoplevelser hvor der kan sættes fokus på naturens mangfoldigheder.
Endelig ønsker mange af turisterne også
en viden og afprøvning af de forskellige naturaktiviteter som: Mountainbike,
kajaksejlands, primitiv overnatning og
mange flere

Turisme Akademiet tilbyder 10 dages
kursus, hvor der sættes fokus på at styrke
dine formidlingsevner i et netværk af andre formidlere.

• Få viden om naturtyper i forskellige årstider.
• Praktisk træning i formidlingstekniker
målrettet udvalgte målgrupper, herunder aktiviteter, lege, fortælling og demonstrationer.
• Identificer et naturområdes muligheder i forbindelse med friluftsaktiviteter,
oplevelser og evt. opsætning af publikumsfaciliteter.

Vi bruger alle årstiderne
Forløbet opbygges således at du oplever
naturområder i alle årstider. Derfor er forløbet en kombination af oplæg og træning og opdelt i 3 moduler.
Forløbet starter i foråret og afsluttes i vinterperioden.
Du vil have mulighed for at viden dele
med dine med kursister. Hvert modul er
opbygge hvor der vil være mulighed for
at ideudvikle og dele disse med andre
kursister

Turisme Akademiet er blevet til i et tæt samarbejde mellem virksomheder i Jammerbugt kommune, Jobcenter Jammerbugt, HF&VUC NORD, Aalborg Handelsskole og AMU Nordjylland, Sandmoseskolen, og det har
til formål at uddanne personer, der ønsker at arbejde med serviceturisme.
Sandmoseskolen l Sandmosevej 486 | 9460 Brovst | tlf. 9633 2626

Praktiske oplysninger
Varighed: 10 dage ( 74 timer)
AMU-mål: 42869
Der er lovbestemt deltagerbetaling.
Der kan søges uddannelsesgodtgørelse (VEU)
efter gældende regler ved AMU-uddannelse.

Tilmelding og kontakt
Søren Ingerslev Himmelstrup
Uddannelseschef
AMU Nordjylland,
Sandmoseskolen
Tlf.: 9633 2339
E-mail: sih@amunordjylland.dk
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Du kan bruge dette forløb til at vurdere
hvordan naturformidling og disse mangfoldigheder, kan indgå som en aktiv del
at dit arbejde.
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