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Aktuella evenemang, kampanjer och material för lärare i skolor och inom småbarnsfostran.

Det har varit en hektisk höst men snart kan man slappna av och njuta av
jultiden! Några tips på kommande evenemang ännu innan semester börjar.
Den miljonte deltagaren får en ruskaresa till Lappland
Skogsnöten arrangeras för 35e gången den 3 februari 2016. Anmäl din klass
till tävlingen före årsskiftet!
Redan en miljon finländare har deltagit i Skogsnöten. Den miljonte
deltagaren lottas ut bland årsklasser 7-8 som deltar i jubileumstävlingen.
Hela klassen går på ruskaresan som arrangeras i slutet av september 2016.
Också i år lottas ut 12 tvåveckors sommarjobb bland skolornas bästa elever.
Tidpunkten för sommarjobb hos skogsvårdsföreningar är i juni.
Alla deltagare får ett litet pris. På regionnivå samt i riksfinalen belönas de
bästa elever med penningpris.
Har du minnen från Skogsnöten under årens lopp som du vill dela med
andra? Vet du andra vars liv har påverkats av Skogsnöten? Kontakta Anne
Turunen, anne.turunen@smy.fi | www.skogsnoten.fi
Metsä3 – skogen finns också på Educa 29-30.1.
Kom och besök oss på skogsbranschen som gör skolsamarbete Educamässan! Vad är på gång i skogsundervisningen? Prova också olika skogsspel
i Metsäpeliluola. På stand Metsä3 (6d61) hittar du tre organisationer,
Forststyrelsen, Skogsindustrierna rf och Finska Forstföreningen.
Läs mera »»
De nationella dagarna för äventyrspedagogik 2016
De nationella dagarna för äventyrspedagogik ordnas för tionde gång i
ungdomscentret Hyvärilä i Nurmes 28-29.1.2016. Feståret till ära finns det
expertföreläsningar och rikligt utbud på aktiva workshoppar i programmet
samt festmiddag och kvällsunderhållning. De nationella dagarna för
äventyrspedagogik samlar årligen ihop cirka 150 deltagare runtom Finland
inom uppfostrings-, social-, hälso- och utbildningsfälten. Evenemanget är
öppet för alla som är intresserade av äventyrspedagogiken.
Talar naturen för sig? Anmäl dig och kom med och fundera tillsammans!
Ytterligare information www.seikkailukasvatus.fi/fi/seikkailukasvatuspaivat
Ett stort evenemang om undervisning utomhus i Åbo Slott, Åbo och Sagu
den 5-6 juni 2017
Finlands natur som inlärningsmiljö - en internationell konferens om
äventyrs-, miljö- och skogpedagogik ordnas om 1,5 år till ära av Finlands
100-årsjubileum. Evenemanget slår ihop de nationella dagarna för
äventyrspedagogik, Miljöfostransdagarna, Mitt i naturen och Kasvatus
metsässä -forumet. Planering av evenemang börjar med en brainstorming
kväll den 12 januari 2016 kl 16.30-18.30 (Egentliga Finlands Förbund,
Bangårdsgatan 36, Åbo) - kom med! Lämna in också ditt förslag för namnet
till evenemanget »»
Läs mera »» (på finska)

På vägnar av alla aktörer i Skogens inlärningsstig,
önskar vi alla trevligt slut på det gamla året
och inspirerande nytt år!
Finska Forstföreningen, ungdomskommunikation
Vilma Issakainen, Maija Kovanen
Sirpa Kärkkäinen, Anne Turunen

Aktörer i Skogens Inlärningsstig:
Utbildningsstyrelsen, Barnträdgårdslärarförbundet, Luokanopettajaliitto, Biologi- och geografilärarnas förbund (BMOL),
Jord- och skogsbruksministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Skogsindustrin rf,
Suomen 4H-liitto, WWF Finland, Luonto-Liitto, Suomen Latu, Finlands skogscentral,
Finlands viltcentral, Finlands natur- och miljöskolförbund rf, Finlands ungdomscentra,
Äventyrspedagogik i Finland, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, Forststyrelsen,
Naturresursinstitutet, Puumiesten Liitto och Finska Forstföreningen.
Finlands skogscentral koordinerar den regionala verksamheten. Kontaktpersoner »»
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