GeologiensDag

For lærere

i September

På www.geologiensdag.no har vi lagt ut tips om aktiviteter
hvor lærere kan hente inspirasjon til undervisningen i naturfag,
samfunnsfag og historie.

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med oss:
Jorunn Nilsen Aune, Norsk Geologisk Forening:
tlf: 73 90 40 91, epost: jorunn.aune@geologi.no
På vår hjemmeside www.geologiensdag.no
finner du informasjon om arrangement i ditt nærmiljø
og resten av landet.
Følg GeologiensDag
og på
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Hovedsponsor for
Geologiens Dag:

@ngfgeologi #geologiensdag

REKLAMEBANKEN.COM

på

Gjennom de siste årene har GeologiensDag opparbeidet seg en
viktig status, og Norsk Geologisk Forening er stolte av at vi i flere år
har hatt opptil 23 000 besøkende på til sammen 80 arrangement
rundt i Norge.

Foto: Hans Are Nakrem

Norsk Geologisk Forening arrangerer hver høst GeologiensDag.
Hovedmålet med det nasjonale arrangementet er å formidle
kunnskap om geologi. Vi vektlegger spesielt aktiviteter for
å skape interesse og begeistring hos barn og unge. Norge
trenger rekruttering til geologifaget for å møte fremtidens
kompetansebehov, og GeologiensDag er et virkemiddel for å gi
unge og andre interesserte spennende geologiske opplevelser.
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Om GeologiensDag

www.geologiensdag.no

For arrangører

Tegne- og malekonkurranse

Alle som er knyttet til geologi, enten fordi de arbeider med
geologiske ressurser, driver med forskning og utredning eller er
glødende interessert i faget, er hjertelig velkomne til å være med.
Det er alle disse rundt om i landet som står for arrangementene
og møter publikum. NGF sørger for å samle det hele til et
landsomfattende arrangement, slik at fokus er rettet mot geologi.

I forbindelse med GeologiensDag arrangerer vi hvert år en
tegne- og malekonkurranse for barn og unge (opp til 20 år).
Tegninger og malerier skal ha geologi som tema. Tidligere år
har vi fått 200 - 300 bidrag i konkurransen, og det kåres 1., 2.
og 3. premie:

En lørdag i september er arrangementets hoveddag, men du kan
også arrangere på andre dager. Plakater og diverse materiell til
utdeling får du tilsendt gratis fra NGF.

2. premie: kr 750

1. premie: kr 1.000
3. premie: kr 500

Kunne du tenke deg å dra i gang et GeologiensDagarrangement der du bor? Ta kontakt med oss for en prat, eller
besøk vår hjemmeside: www.geologiensdag.no.

Tegningene sendes til:
Norsk Geologisk Forening
v/Jorunn Aune, P.b. 6315 Sluppen,
7491 Trondheim innen 1. september

På hjemmesiden finner du informasjon og tips fra andre
GeologiensDag-arrangement.

Barnehager og skoleklasser oppfordres til å sende sine bidrag i
samlet konvolutt.
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Studentarrangørprisen
Vi utfordrer alle studenter i geologi til å lage et arrangement på
GeologiensDag. Studentene må sette sammen ett lag fra hvert
universitet eller høyskole. Arrangementet må aktivisere og engasjere
publikum, og formidle geologi på en spennende og kreativ måte.

Vinn flotte premier!
Konkurranseregler:
Bildet skal ha et geologisk motiv og en tittel. Se deg omkring ute i naturen,
overalt finnes det noe som har med geologi å gjøre. Meteoritter, stein,
krystaller, et vakkert svaberg, tunneler, flotte bygninger etc. Konkurransen har
øvre aldersgrense 20 år. Juryen tar hensyn til alder i bedømmelsen.

Påmeldingsfrist er 1.september.

Innleveringsfrist:
1. september. Skoleklasser bes sende i samlet konvolutt.
NB: Hvert bilde må påføres navn, adresse og telefonnummer.

Vinnerlaget vil motta kr 10.000,- i premie!

Sendes inn til:
Norsk Geologisk Forening v/Jorunn Aune
c/o NGU, Postboks 6315 Sluppen
7491 Trondheim

se www.geologiensdag.no for mer informasjon.
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