Inbjudan
Digital Natursnoksledarutbildning hösten 2020
På grund av Corona har Natursnokarna ställt in alla fysiska utbildningar under
hösten då det är svårt att hålla rätt avstånd till varandra när en vill titta på små,
vackra saker i naturen.
Under en webbaserad snokledarutbildning kommer vi att djupdyka i allt
material som finns på nätet som är bra att känna till som snokledare. Vi
kommer leka och få uppdrag att själva gå och uppleva naturen samt uppdrag
att berätta om någon av alla de lekar och övningar som finns i vår SnokBok.
Vi erbjuder fyra tillfällen under hösten, fyra lördagar kl 09.30 -14.30:
12 september
26 september
24 oktober
28 november

För att kunna vara med behöver du ha:
•

Dator med internetanslutning, högtalare och mikrofon. Alternativt en
surfplatta eller mobiltelefon. Teams behöver vara installerat.

•

Ett konto på Teams. Teams kan laddas ned gratis.

•

Möjlighet att föra anteckningar

•

Länk för att ansluta till utbildningen (möte i Teams) får du så snart du
bekräftar att du kommer att delta.

https://products.office.com/sv-se/microsoft-teams/download-app

Du kommer att få en länk till Teams-mötet som du ska ansluta till under själva
utbildningen.
Är du ovan vid Teams kommer Eva Lindberg att finnas tillgänglig under hela
fredagen innan mellan 10–16 för att svara på frågor och provringa via Teams.
På lördagen öppnar mötet redan 09:30 för att den som vill ska hinna testa ljud
och bild i god tid innan utbildningen startar 10:00.
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Du väljer själv om du vill ansluta från en dator, en surfplatta eller en
mobiltelefon. Om du använder mobil måste den stå uppställd, inte hållas i
handen då bilden skakar för alla andra i mötet då.

Program
Webbaserad Natursnokarsledarutbildningen hösten 2020
09:30-10:00

Logga in när det passar dig, testa att ljud och bild
funkar och mingla med de andra deltagarna.

10:00-11:30

Snokpass 1 – Vad är Natursnokarna? Vi testar lekar och
tittar på Naturkontakt.

11:30-12:45

Lunch

12:45-14:30

Snokpass 2 – Att ha en egen grupp, vilka aktiviteter och
hur ska jag planera? Slutreflektioner.

Förberedelser
Det är önskvärt att du har förberett dig genom att:
•

Ladda hem handboken för natursnoksledare Snokboken:

•

Testa att du kommer in på Naturkontakt.

•

Ny på Naturkontakt?

•

Testa att du kommer in på Natursnokarnas hemsida:

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/snokboken.pdf
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/
Kika gärna i vår guide för hur du hittar på Natursnokarnas sidor på
Naturkontakt.
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/register/

https://www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna
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Vill du få ut ännu mer av utbildningen?
Förbered en kort presentation av dig själv, varför du valt att engagera dig inom
Natursnokarna och vilken din förväntan på utbildningen är.
•

Kika på en sammanfattande film från utomhusutbildningen. (4:39)

•

Skumma igenom Snokboken.

•

Välj ut minst en övning som du vill presentera för gruppen.

•

Välj ut en övning som du vill veta mer om.

•

Kika bland filmerna från vår utomhusutbildning (totalt ca 70 minuter)

•

Om du har Facebook; ansök om medlemskap i Facebook-gruppen
Natursnokarna Ledare

https://youtu.be/J7X6CzChV5E

https://natursnokarna.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/filmsnokledarutbildning/

https://www.facebook.com/groups/NatursnokarnaLedare

Varmt välkommen med din anmälan!
Har du frågor – ring till Eva Lindberg, 08-702 65 15
eller mejla eva.lindberg@naturskyddsforeningen.se
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