Koncept for Junior Ranger valgfag i Nationalpark Thy

Junior Ranger i Nationalpark Thy
Hvad skal en Junior Ranger kunne og vide?
Målet er, at en Junior Ranger kan formidle og bruge naturen på naturens præmisser, herunder
udvise en ansvarlig adfærd over for natur- og kulturværdier.
En Junior Ranger bevæger sig i løbet af forløbet op på øverste trin på Formidlingstrappen.

For at nå målene, er det nødvendigt at arbejde med elevernes Viden, Færdigheder og
Holdninger.
En






Junior Ranger opnår færdigheder inden for friluftsliv:
Benytte naturen under hensyn til beskyttelsen.
Finde vej fra A til B ved brug af kort og kompas.
Overnatte i det fri på primitiv vis og føle sig kompetent til det. At lave bål og tilberede
simple retter indeholdende planter og dyr fra NPT.
Tage ansvar for egen og andres sikkerhed under friluftslivet i NPT.
Sankning af bær, frugter og brænde m.v.

En Junior Ranger opnår formidlingsfærdigheder til at:
 Formidle til egen familie og til yngre skoleelever.
 Formidle udvalgte arter og fænomener(High5-Nature + High5-Historic) og simple
sammenhænge i nationalparken.
 Formidle med udvalgte redskaber som fx brug af fotos og med kropssprog.
En Junior Ranger har viden om og forståelse for:
 Områdets særlige naturtyper og landskabets dannelse. Udpegningsgrundlaget: Klithede, de
store søer, klitter samt hvad skovene med tiden skal blive. Landskabsdannelsen, herunder
landhævning, klimapåvirkning, sandflugt.


Områdets særlige dyreliv som fx trane, krondyr, odder, hugorm, markfirben og spidssnudet
frø, og områdets særlige planter fx klokkelyng, klokkeensian, hjælme (High5 arter)



Områdets særlige kulturspor.



Hvordan og hvor man må færdes, herunder hvilken adfærd der forstyrrer dyr og planter.
Hvordan vi passer på og beskytter natur- og kulturværdierne samt hvorfor det er vigtigt at
beskytte.



Hvorfor vi har nationalparker i DK - Den danske model for nationalparker med mange
formål, og de konflikter dette kan indebære.

En Junior Ranger udvikler holdninger:
 Til at ønske at beskytte og bevare NP Thy’s natur og kulturhistoriske værdier.


Som gør dem til ambassadører for Nationalpark Thy.
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Undervisningens indhold
De enkelte Junior Ranger skoler bestemmer selv undervisningens indhold, så det harmonerer
med intentionerne i dette dokument.
Koncept, undervisningsforløb og drejebøger m.v. tilgængeliggøres på Nationalparkens
undervisningsportal og på Thisted Kommunes Læringsplatform.
Junior Ranger Kit
Valgfagseleverne får udleveret undervisningsmaterialer i form af:










High5 Nature bog
High5 Historic bog
Hugo og Trine Drikkedunke
Hugo og Trine Halsedisser
Dobbelt foldelup i snor
Logbog
Dolk
Siddeunderlag med lomme til papirer
Kort over Nationalpark Thy

Et udviklingsprojekt med støtte fra Friluftsrådet
Nationalpark Thy har fået støtte af Friluftsrådet til udvikling af et Junior Ranger
valgfag i samarbejde med de øvrige nationalparker i Danmark. Konceptet
bygger på Europarcs europæiske Junior Ranger program.
Projektet kører fra 2017-2019 og skal resultere i:




Udvikling af et nationalt junior ranger koncept i samarbejde med de øvrige nationalparker
og evt. naturparker, der bygger videre på ”unge naturparkguider”.
Mindst to lokale skoler udbyder Junior Ranger valgfag efter et nyt nationalt koncept, som
implementeres i samarbejde med lokale aktører.
Implementering af konceptet i mindst to danske nationalparker.
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