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Undervisning i:

• Nordisk Friluftsliv

• Bushcraft

• Vildmarksbaseret Overlevelsesteknik

• Etnobotanik / Naturføde

• Naturressourcer og fortidige

kulturteknikker

• Naturpædagogik

Pædagogisk/didaktisk dimension kan

overlejres hvert enkelt emne

(instruktørtræning).

Uddannelse for:

• Lærere

• Pædagoger

• Friluftsvejledere

• Naturvejledere

• Høj/Efterskolelærere

• Spejderledere

• Friluftslivsinstruktører

• etc.

Undervisningsniveau fuldt skalerbart fra

begynderintroduktion til avanceret

instruktørtræning.

Udvikling af:

• Naturpædagogiske forløb og projekter.

• Teoretiske og praktiske

naturundervisningsforløb.

• Naturskoleprojekter (visionsudvikling)

Sværhedsgrad, mængde af fysiske

udfordringer og fagligt niveau aftales

specifikt til hvert enkelt forløb.

...Bushcraft og vildmarksliv...

...Sporing og naturiagttagelse...

...Overlevelsesteknik og etnobotanik...

...Naturformidling og naturoplevelse...

...Fortidige kulturteknikker...

...Naturforløb i pædagogisk perspektiv...



I ldtænding:

Sikker ildtænding under alle vejrforhold -

med teknikker fra både stenalder,

jernalder og nutid

Bivuakbygning:

Bivuakbygning af naturmaterialer eller

improviserede shelters baseret på

presenninger. Nødbivuakeringsteknikker

til hårdt vejr.

Sporing:

Følg spor fra mennesker

eller dyr gennem

landskabet. Camouflage.

Dyreiagttagelse. Naturfoto

Naturressourcer og naturføde:

Naturen var stenalderfolkenes

indkøbscenter. I skandinavisk natur er

overordentligt mange planter brugbare -

enten i forbindelse med håndværk eller som

naturføde.

Historiske og nuværende

anvendelsesområder for forskellige træer og

planter.

Planteføde – i historisk perspektiv, og i

forhold til decideret overlevelsesteknik.

Giftige planter i naturen – kendetegn,

giftvirkninger og biologiske virkninger

Fortidige kulturteknikker:

Bygge buer, atlatl, fælder og snarer. Find

råmaterialerne i skoven og lær

stenalderfolkenes tricks til at forarbejde dem.

Opbygge esse, smede knive og økser, lave

ildstål.

Konstruktion, tovvværk og pionering:

Tappe-samlinger, pioneringsteknikker, tilvirkning af tovværk

fra naturens materialer. Knob og håndværk. Lejrarbejder.

Træfældning

Med fortidige teknikker

Kniv, Økse og Sav:

Smedning af økse og kniv.

Anvendelsesteknikker.

Sikkerhed. Slibeteknik.

Navigation og orientering

Både med vikingemetoder og moderne GPS.

Terrænforcering/terrænkendskab. Rutevalg.

Improviserede navigationsmidler

Biotopundersøgelse og

vandøkologi

Makroindeksering til fastlæggelse af

vandkvalitet. Naturtyper.

Naturressourcer. Danske træer.

Spiselige planter. Dyreliv.

Habitatanalyse.

Turplanlægning:

Beregningsteknikker i planlægningen.

Pædagogiske/didaktiske/sociologiske

aspekter. Mål/middel-overvejelser.

Mål/evaluerings-overvejelser.

Naturpædagogik. Turprojekter som

undervisningsmæssigt felt

Nødsituationer / improviseret redningsarbejde / overlevelsesteknik:

Hensigtsmæssig turplanlægning. Eftersøgningsprocedurer. Vildmarksbaseret

overlevelsesteknik. Redningsklatring / Casevac. Improviserede hejse- /rednings-rigning til

casevac

Et udpluk af mulighederne ...




