Vadehavet, juni 2019

GRATIS KURSUS OM MIT VADEHAV
Har du lyst til at blive klogere på, hvordan du formidler Vadehavets natur, kultur og verdensarv i
børnehøjde? Så tilmeld dig et gratis heldagskursus med Mit Vadehav. På kurset vil du både få
en indgående introduktion til hjemmesiden Mit Vadehav og inspiration til aktiviteter ved vaden,
når vi sammen drager ud med en kyndig naturvejleder.
Vi tilbyder to Mit Vadehav-kurser i efteråret – ét målrettet børnehaveklasse- og indskolingslærere og pædagoger, og ét målrettet mellemtrins- og udskolingslærere. Der er plads til 25
deltagere på hvert kursus og tilmelding er efter ”først til mølle-princippet”. Kurserne finder sted:
16. september kl. 9-15 på Vadehavscentret (børnehaveklasse og indskoling)
20. september kl. 9-15 på Vadehavscentret (mellemtrin og udskoling)
KENDER DU MIT VADEHAV?


DU KAN BRUGE MIT VADEHAV INDE OG UDE
Mit Vadehav er målrettet børnehaver og skoler, og her finder du mere end 180 opgaver.
Med opgaverne på Mit Vadehav kan du nemt tilrettelægge et forløb om Vadehavet,
hvad end hele forløbet skal foregå indenfor på skolen eller suppleres med en tur ud i
Nationalpark Vadehavet.



OGSÅ KULTUR OG UNESCO VERDENSARV…
Du finder ikke kun opgaver om Vadehavets dyre- og planteliv på Mit Vadehav.
Opgaverne lægger også op til at arbejde med kulturen og UNESCO’s Verdensarv, så
eleverne får et indblik i hvilket værdifuldt område de lever i.



FÅ EN SPÆNDENDE DAG I NATIONALPARK VADEHAVET
Det er tanken at arbejdet med opgaverne suppleres med et besøg på et af de 19
besøgssteder, der samarbejder om www.mitvadehav.dk. Her møder du engagerede
formidlere, der giver eleverne læring hvor det hele foregår, og som kan være med til at
skabe livsvarige stemningserindringer hos både elever og lærere.

Du kan læse meget mere om Mit Vadehav og kurset i folderen. Tilmelding foregår ved at
udfylde vedlagte skema, som også kan findes på www.mitvadehav.dk under ”Ta’ på kursus”.

Med venlig hilsen
Mit Vadehav
Helle Hovmand-Rasmussen
Projektkoordinator

PS: Følger du Mit Vadehav på Facebook, bliver du løbende opdateret om nye opgaver og idéer
på Mit Vadehav

