Våra arrangörer utgår från sig själva när de öppnar upp för allmänheten på Geologins
Dag. Vissa arrangemang hålls utomhus och låter besökarna vaska, knacka, och känna
på geologi. Andra arrangemang är inomhus där arrangörerna föreläser, visar film,
utmanar till tävlingar eller förmedlar kunskaper om besökarens geologifynd. Flera
sinnen kan beröras.
Vi har listat tidigare arrangemang på Geologins Dag som imponerade på oss. Tanken
är att väcka nya idéer och funderingar hos dig. Vilka är era styrkor och vad vill ni att
besökaren ska ha med sig när de lämnar er?
Uteaktiviteter
Besök en grotta
Besök en gruva
Besök en täkt
Leta fossil
Guldvaskning
Geologisk båtutflykt/busstur/vandring
Stenhuggeri
Inneaktiviteter
Kristallverkstad, bygg din egen kristall
Föreläsningar om geologi (med skärm/overhead/tv etc.)
Experimentera med geologi
Filmvisning
Utställning
Öppet hus
Både ute och inne
Förstå geologisk tid, tidssnöre med skyltar vid viktiga händelser
Dr Sten, Dr Fossil och Dr Vatten svarar på frågor om geologi
Vårt geologiska samhälle, varifrån kommer beståndsdelarna?
Smaka på geologi, varför smakar vatten olika?
Att vara geolog för en dag
Geologiskt bokbord
Lär känna din lokalgeologi
Tipspromenad
Bygg en vulkan
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Oväntade kopplingar
Carl von Linné och stenriket
Geologi som konst
Geologi och kulturlandskapet
Rymdens geologi
Geologi och teknik
Geologi och globalisering
Lerinpackningar, olika lerors egenskaper
Klättervägg (kom riktigt nära geologi)
Barnaktiviteter
Skapa din egen dinosaurie i lera
Tidsmatta, kasta rätt figur till rätt tidsålder
Sandslottstävling
Rita/berätta om din favoritsten
Gräv en grop och hitta vatten, vad är grundvatten?
Tips för att locka besökare
 Samordna ditt arrangemang med andra på din ort för större genomslagskraft
 Sök upp arrangörer i ditt län från tidigare år och fråga hur de gick till väga
 Försök att få in ditt arrangemang i kalendarium hos en turistbyrå/kommunen
 Försök att få med ditt arrangemang i lokalradion/lokaltidningen
 Bjud in skolklasser och lärare till ditt arrangemang
 Tänk på målgruppen, var inte rädd för att bli för populärvetenskaplig
 Var där folk är, lägg ditt arrangemang centralt
 Bjud på oväntade kopplingar, exempelvis geologisk teater
 Skriv om och länka till ditt arrangemang på sociala medier
 Affischera (med tillstånd) i gallerior, bibliotek, torg etc.
 Var ute i god tid. Du måste inte ha ett klart program, ett smakprov räcker
 Utnyttja ditt kontaktnät
 Bjud på fika!
Lycka till!
Nelly Aroka
projektledare för Geologins dag
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