26. okt.
2017
En temadag om formidling og læring

Formidlingsdag—Invitation
Til formidlere og frivillige værter i Nationalpark Thy
Nationalpark Thy fortsætter traditionen med at invitere formidlingsinteresserede til en dag med fokus på formidling i Nationalpark Thy.
Målet er at understøtte dit og andre formidlingsaktørers samarbejde og netværksdannelse omkring formidlingen af Nationalpark Thy, så den samlede formidling støtter op om nationalparkens mål og formål.
Denne formidlingsdag er samtidig opstarten på et nyt kompe-

Den 26. okt. 2017 kl.
8.30 - 16.00.
Sted: Vesterhavsgården,
Aggervej 30, 7770 Vestervig

tenceudviklingsprojekt ”Nationalparkskolen – Din vej til viden,
kunnen og mening”, som har til formål at understøtte alle jer,
der møder gæsterne under et besøg, med kompetencer og viden, så I kan klæde gæsterne på til at opleve og forstå Nationalpark Thy.
En temadag om formidling og læring
Dagens hovedtaler er Nicolai Suhr Jensen fra University College
Nordjylland. Han har en Master i læring og forandringsprocesser
og vil tage os med på en rejse ind i hjernen for at hjælpe os til
at forstå, hvordan mennesker lærer. Han vil også give os konkrete værktøjer til, hvordan vi kan blive bedre til at lære, og
hvordan vi understøtter, at vores gæster lærer mere på formidlingsture.

Læring og formidling

26. oktober 2017

Læring

Dagen faciliteres af Bo Immersen, Nationalpark

Formidlingsdagens hovedtema er ”læring” - din

Thy, bobim@danmarksnationalparker.dk, 2222

egen læring og dine gæsters læring.

1662.

Programmet er sammensat af enkelte fælles oplæg om formiddagen, mens eftermiddagen byder
på forskellige workshops, som du vælger på dagen. Senest en uge før fremsendes workshop
beskrivelserne, så du i ro og mag kan vælge,
hvilke du vil deltage i.
Nogle workshops har til formål at præsentere
viden og formidlingsværktøjer, mens andre har
til formål at undersøge behov for at gennemføre
specifikke kurser.
Pris: Deltagelse og forplejning er gratis. Kompetenceprojektet er støttet
Oplægsholdere og workshopfacilitatorer:

med midler fra Friluftsrådet.

 Nicolaj Suhr Jensen, UCN Act2Learn.
 Jytte Nielsen og Charlotte Andersen, Museum

Thy.

Tidspunkt: Torsdag den 26. oktober 2017 kl.
8.30 – 16.00.

 Maria Boel Klok Gudiksen og Lea Wisnes, Na-

tur- og kulturformidlingsuddannelsen på UCN
 Jens Andersen, Museumscenter Hanstholm

Tilmelding: Skal ske senest den 17. oktober
på: https://goo.gl/forms/tcOB57hXUSXy5EEv2

 Rasmus Birkeholm Jensen, Danske turisme-

kompetencer/Dansk Kyst- og Naturturisme
 Jens Handrup, BFN Naturkurser

Sted: Vesterhavsgården, Aggervej 30, 7770 Vestervig, http://vesterhavsgaarden.dk/

 Morten B. Stummann, Naturstyrelsen Thy
 Christina Pedersen, Natur- og kulturformidler

Målgruppe: Nuværende og kommende formid-

 Else Østergaard Andersen, Nationalpark Thy

lere og frivillige værter i Nationalpark Thy.
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Nationalparkskolen – Din vej til viden,
kunnen og mening

Tilmelding senest den
17. oktober på:
https://goo.gl/forms/
tcOB57hXUSXy5EEv2

Baggrund
Vi vil i nationalparken tage godt imod vores gæster. De skal føle
sig velkomne, godt hjulpet og klædt på til at opleve og forstå nationalparkernes natur, kulturhistorie og friluftsliv.
Gæsterne møder borgere og repræsentanter for nationalparken
flere steder, når de besøger en nationalpark. Eksempelvis på gaden, når de spørger om vej, i hotellets reception, i nationalparkcentret eller på en guidet tur.
Vi gør det godt, men vi vil gerne gøre det endnu bedre i forhold
til at gøre gæsternes oplevelse af en nationalpark til noget helt
særligt. Vi vil derfor bruge uddannelse som løftestang til at rykke
den personlige formidling op i toppen af superligaen.
Formålet med projektet er at hjælpe gæsterne til at opleve og
forstå nationalparkerne ved at understøtte de personer, som gæsterne møder under et besøg, med kompetencer og viden.
Til og med 2019 tilbyder projektet en række forskellige tilbud om
kompetenceudvikling til hhv. formidlere, frivillige, frontmedarbejdere i detail- og turismebranchen og nysgerrige borgere.
Projektets aktiviteter samles under overskriften
”Nationalparkskolen – Din vej til viden, kunnen og mening”.
Yderligere oplysninger:
Projektleder Bo Immersen, Nationalpark Thy,
bobim@danmarksnationalparker.dk, 2222 1662.
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Nationalparkskolen – Din vej til viden,
kunnen og mening

Tilmelding senest den
17. oktober på:
https://goo.gl/forms/
tcOB57hXUSXy5EEv2

Foreløbig dagsorden
8.30

Registrering og kaffe

8.45

Velkomst, icebreaker og intro til dagen

9.10

Visionen – Hvad vil vi? og hvorfor vil vi understøtte jer
og jeres formidlingsaktiviteter?

9.30

Pause

9.45

Læring og hjernen

12.00

Oplæg til eftermiddagens workshops

12.15

Frokost

13.00

Workshop runde 1

13.40

Workshop runde 2

14.20

Workshop runde 3

15.05

Opsamling på dagens læring samt evaluering

15.45

Tak for i dag og networking
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