Ansökan till ”Att guida om fåglar”
Örestrand, Höganäs 14-16 mars 2008
Skickas till Sveriges Ornitologiska Förening, c/o Anders Arnell, senast 12
februari! Sänd per post (adress A.A., Ängslyckan Vendel, 748 94 Örbyhus) eller per e-mail
(arafagel@yahoo.se). Tack för din ansökan!

Personuppgifter
Namn
Adress
Postadress
E-post
Telefon hem

Mobiltel

Telefon arbete

Ålder (frivilligt)____________
Jag är medlem i SOF

Jag är medlem i regional ornitologisk förening

Jag är medlem i Naturskyddsföreningen
Jag är Närnaturguide (fått bricka)

Jag är ledare i Studiefrämjandet
Jag har gått en Närnaturguide-kurs tidigare

Hur fick du information om denna utbildning?
__________________________________________________________________________
Information kring boende, mat, resor och transporter skickas till kursdeltagarna senast tre veckor före kursstart.
Ansökan
Denna kurs följer Närnaturguidernas koncept, vilket bland annat innebär att man inte anmäler sig utan
ansöker till kursen. Kursen är en rikskurs dvs deltagare från hela landet är välkomna. Genom samarbetet i
Närnaturguiderna är utbildningen öppen för medlemmar/ledare i Sveriges Ornitologiska Förening,
Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Eftersom detta är en SOF-kurs som bl.a. syftar till att bygga
upp ett guide- och volontärnätverk inom SOF kommer SOF-medlemmar att prioriteras vid ett eventuellt
urval av deltagare. Förutom SOF-medlemskap är ett viktigt kriterium för urval att man är intresserad och
beredd att guida människor i naturen i fortsättningen. Kursen är en Steg 2-utbildning inom Närnaturguiderna, vilket innebär att man efter denna kurs och en inskickad guiderapport får sin ”examen” som
Närnaturguide. Kursen vänder sig även till er som inte gått någon närnaturguide-utbildning tidigare.

Här kommer några frågor till stöd för din medverkan i utbildningen och för vårt eventuella urval av
deltagare. Fortsätt på extra sida om du behöver mer utrymme. Tack för din hjälp och uppmärksamhet!
Varför vill du gå denna utbildning?

Varför är eller kommer just du att bli en bra guide?

Beskriv dina erfarenheter av guidning och ledning av grupper.

Beskriv dina erfarenheter när det gäller natur och fåglar.

Vilken inriktning har du på ditt guidande?

Hur mycket guidar du idag?
Inget

1-3 ggr/år

3-5 ggr/år

5-10 ggr/år

Mer än 10 ggr/år

Kommentar:
Hur mycket tror du att du vill guida den närmaste framtiden?
Inget

1-3 ggr/år

3-5 ggr/år

5-10 ggr/år

Mer än 10 ggr/år

Kommentar:
Är du främst intresserad av att guida…
Ideellt?

Professionellt?

Både och?

Kommentar:
Kursen innehåller även ett uppföljande moment på hemmaplan, dvs att man genomför och
rapporterar en guidning. Vad skulle det kunna tänkas handla om för din del?

Datum____________
Underskrift_______________________________________________

