Az elsı óvoda és 22 iskola is „erdei” minısítést kapott
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium
közös pályázata eredményeként elsıként egy óvoda és 22 iskola kapott „erdei”
minısítést szerda délelıtt Somoskıújfalun. A cél az, hogy 2013-ra 150-160 minısített
intézménybıl álló Erdei Iskola és 25-30 Erdei Óvoda Szolgáltatók hálózata jöjjön létre.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium
képviselıje elsıként egy óvodának „Erdei óvoda Szolgáltató” 22 iskolának pedig „Erdei
iskola Szolgáltató” címet adományozott szerda délelıtt Somoskıújfalun.
A cél az, hogy 2013-ra 150-160 minısített intézménybıl álló Erdei Iskola és 25-30 Erdei
Óvoda Szolgáltatók hálózata jöjjön létre. Jelenleg a minısített Erdei Iskola Szolgáltatók
száma 96, az elıminısítetteké 41. A minısítések elbírálását folyamatosan végzi az Erdei
Iskola Szolgáltatók Érdekegyeztetı Tanácsa. A folyamatot nagymértékben segítheti, hogy az
Európai Unió operatív programok keretében jelentıs összegő pályázati lehetıség nyílt az
erdei iskolák infrastruktúrájának fejlesztésére.
A minısített erdei iskola és óvoda rendszer az anyaiskola székhelyétıl különbözı helyszínő, a
környezet adottságaira építı tanulásszervezési forma. A tanulók több napot töltenek el
iskolájuktól eltérı helyszínen, a természetben.
Somoskıújfalun a természettel való szoros kapcsolat mindig is jelen volt az óvoda és az
iskola életében. A somoskıújfalui óvoda „Zöld Óvoda” címmel rendelkezik, s emellett
elnyerte a madárbarát óvodakert elismerı oklevelet is. Óvodáskorban is különösen fontos a
közvetlen tapasztalatszerzésre épülı tanulási folyamat. Az óvodai nevelés egyik formája a
külsı világ tevékeny megismerésére nevelés, melynek egyre hangsúlyosabb részeként jelenik
meg az erdei óvodáztatás. Az erdei óvodai program a gyermekek természet- és környezet
iránti szeretetét, a pozitív környezettudatos magatartás kialakítását nagymértékben elısegíti.
Az „Ökoiskola” címet viselı somoskıújfalui iskola csatlakozott az ökoiskolák hálózatához. A
Somosi Környezetnevelési Központ rendelkezik minısített erdei iskolai- és erdei óvodai
programmal egyaránt. Az erdei iskola programon való részvétel, felbecsülhetetlen maradandó
élményt jelent a tanulók számára a közvetlen tapasztalat- és élményszerzésen keresztül. Az
ismeretelsajátítás során minden érzékszerv mőködik, ezáltal az információszerzés és tárolás
biztosabb, a tudás megalapozott és tartós.
A Somosi Környezetnevelési Központ erdei iskolai és óvodai programjának hatására egy a
fogyatékos gyermekek szabadidıs programjainak szervezésére szakosodott egyesület
(FLÓRA Egyesület) is tudatosan kezdett el foglalkozni a környezeti neveléssel. Kipróbálták
az erdei iskoláztatást, amelynek kiváló hatásai miatt döntöttek úgy, hogy minısítik saját –
elsısorban fogyatékos gyermekek számára készített – erdei iskolai programjukat. A két
szervezet kölcsönösen segíti egymást az erdei iskola és óvoda szolgáltatás területén.
Szakemberek segítik a minden napos munkát óvónık, tanítónık, tanárok, gyógypedagógusok,
erdei óvoda szakértık, erdei iskola szakértık, madarászok, geológusok, oligofrén
pedagógusok, pszichopedagógusok, logopédusok, népi fafaragók, néptánc oktatók
foglalkoznak a gyerekekkel. A Somosi Környezetnevelési Központ és a FLÓRA Egyesület
környezetnevelési programcsomagja minıségi/minısített programot kínál óvodás és általános
iskolás korosztály számára, függetlenül a csoport összetételétıl. A program elınye, hogy a
fogyatékos, az integrált, és a normál csoportokat egyaránt tudják fogadni.
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