EKSAMENSBESKRIVELSE/

TREKKING, BASIC & BUSHCRAFT
INDLEDNING

Faget Trekking, Basic & Bushcraft afsluttes med en teoretisk eksamen med særligt fokus
på de basale færdigheder og elementer indenfor Trekking og Bushcraft. Denne eksamen
understøtter og nuancerer de praktiske observationer af den studerende gennem faget.
Eksamen er individuel og bedømmes eksternt.

FORMÅL

At vurdere den studerendes evne til på den ene side at vise indsigt i de basale
friluftsfærdigheder og på den anden side at kunne bruge disse færdigheder i organisering
og formidling af friluftsliv. Gode turoplevelser bygger på et solidt fundament af basisviden,
og disse evner er helt essentielle for at formidle friluftsliv.

EKSAMEN

Eksamen består af en individuel skriftlig prøve samt en helhedsvurdering af
den studerende gennem forløbet. Den skriftlige prøve tager udgangspunkt i emnerne
i Trekking, Basic & Bushcraft og mange af de enkeltdele, som er en del af formidling
af basisfærdigheder. Prøven indeholder dels paratviden og dels mere case-betonede
opgaver, og den studerende vil blive testet i emneområder anført i fagbeskrivelsen.
Helhedsvurderingen har fokus på den enkelte studerendes evner som turleder på
trekkingture, og med denne vurdering søges at tilkendegive det forhold, som er mellem
den studerendes faglige forudsæt¬ninger og forventninger i forhold til niveau. Vejledning
i friluftsliv skal altid foregå med høj sikkerhedsmargen og ud fra princippet omkring ”tur
efter evne”.

BEDØMMELSESKRITERIER

Der gives én individuel karakter efter 7-trinsskalaen.
Bedømmelsen bygger bl.a. på den studerendes evne til:
· At demonstrere en høj basisviden inden for Trekking, Basic & Buschcraft
At vise forståelse for de enkelte deles betydning for helheden
· At kunne koble teoretisk viden med praksis og lade sin praksis udfordre af teoretisk
input
· At kunne fremstille og formulere denne viden, så det giver mening både fagligt og
formidlingsmæssigt
· At kunne vise forskellige løsninger, muligheder og demonstrere en forståelse for fordele
og ulemper ved de forskellige aspekter

REEKSAMEN

Den studerende kan kun gå til reeksamen, hvis der er givet 00 eller -3 ved eksamen.
En reeksamen har samme betingelser som eksamen i faget. Tidspunktet for reeksamen
aftales med underviseren og skal passe ind i uddannelsens planlægning. Man kan
indstilles til reeksamen 3 gange. Reeksamen bedømmes eksternt.

