A visegrádi országok összefogtak a természetközeli nevelésért
2020. február 27-én csütörtökön, Budapesten került megrendezésre az a záró esemény,
melynek célja a természetközeli és erdei óvodák ügyének támogatása a visegrádi
országokban. A Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott projekt keretében az első
találkozóra 2018 novemberében került sor. A projekt vezetője a Cseh Erdei Óvodák
Egyesülete, amely Csehországot képviseli a szakmai egyeztetéseken. A cél az, hogy a
természetközeli nevelés általánosan elérhető és megfizethető legyen a gyermekek és szüleik
számára a visegrádi régióban.
A két éves projektidőszak alatt a partnerek rendszeresen találkoztak az aktuális kérdések
megvitatására, annak érdekében, hogy tanulhassanak egymás gyakorlati tapasztalataiból,
részt vegyenek a téma szakértői által tartott képzéseken, beleértve az érdekérvényesítési
stratégiai tréningeket is. A találkozók tematikusan, a természetközeli óvodák működésének fő
kérdéskörei mentén szerveződtek, mint pl. az élelmiszer-higiéniai előírások, a szabadtéri
nevelési alapelvek és módszerek, építmények és higiéniai követelmények, valamint a
kockázat-előny elemzés.
A V4 országok közül egyedül a Cseh Köztársaság köznevelési törvényében található meg
a természetközeli (erdei) óvoda, mint a kisgyermekkori nevelés legális, épületen kívül
megvalósított formája. Éppen emiatt szerepel a projekt fő célkitűzései között is a jogszabályi
feltételek és a megvalósítást akadályozó tényezők feltérképezése a többi visegrádi országban
is, valamint, hogy a döntéshozókkal jó szakmai kapcsolat alakuljon ki. Ennek érdekében
törvényhozók, központi és helyi kormányzati szakemberek bevonásával valamennyi
fővárosban kerekasztal események kerültek megszervezésre különböző kiemelt témákban,
hangsúlyozva a természetközeli óvodák működési feltételeit és előnyeit, keresve a
továbblépés lehetőségeit egy kedvezőbb jogszabályi környezet irányába.
A közös történelmi múltból eredően a V4 országok köznevelés politikája hasonló, és így a
természetközeli óvodák támogatni tudják egymást a sikeres sratégia kialakításában.
Ugyanakkor valamennyi ország egyedi fejlődési folyamaton megy keresztül, amit a különböző
célok is híven tükröznek: Magyarországon a természetközeli óvodák számára egy
mintaprogram kialakítását javasolják, Lengyelországban arra tesznek erőfeszítést, hogy az
erdei óvodák jogi státuszát rögzítsék a köznevelési törvényben, Szlovákiában az erdei
óvodákkal szembeni higiéniai követelmények meghatározása az elsődleges. Csehországban
pedig jelenleg azt vitatják meg, hogy a szabadtéri nevelés koncepciója hogyan illeszthető be
a releváns hosszútávú nemzeti stratégiákba (pl. Stratégia 2030+, Nevelési Keretprogram).
A természetközeli óvodák jogi helyzetével már csak azért is foglalkozni kell, mivel számuk
a visegrádi országokban folyamatosan növekszik: becslésünk szerint jelenleg a régióban
közel 5.000 gyermek részesül szabadtéri nevelésben a mintegy 235 természetközeli óvoda
vagy hasonló kezdeményezés egyikében.

