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Leo cây, vọc bùn,  xây đập,  bắt ếch nhái,đua bọ 
cánh cứng – những trò liệt kê trên đây có khơi dậy những 
ký ức trong bạn không? Xin thành thật chúc mừng! Bạn 
thuộc nhóm người có tuổi thơ được hòa mình với thiên 
nhiên, có cơ hội tự do khám phá và tìm hiểu thiên nhiên 
theo cách của mình, nhóm người này đang ngày càng 
ít đi. Những ký ức này sẽ theo ta suốt cuộc đời, định 
hình tính cách và mối quan hệ giữa chúng ta với thiên 
nhiên. Ngoài ra, những trải nghiệm như vậy còn giúp 
nuôi dưỡng trong ta cảm giác gắn bó, thân thuộc và an 
toàn. Chúng khiến ta quan tâm, bảo vệ thiên nhiên và 
môi trường nhiều hơn. Trong xã hội ngày nay, đặc biệt là 
ở các thành phố lớn, có rất ít nơi để trẻ em có thể tự do 
vui chơi, khám phá thiên nhiên một cách thoải mái mà 
không bị cấm đoán, ràng buộc hoặc giám sát.

Để giải quyết tình trạng này, khái niệm về “Không gian 
trải nghiệm thiên nhiên” (NERäume) đã được phát triển 
vào những năm 1990. Ý tưởng về không gian trải nghiệm 
thiên nhiên đã tạo cơ hội tuyệt vời để liên kết giữa việc 
cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em với việc bảo 
vệ thiên nhiên trong thành phố. Với dự án thử nghiệm 
và phát triển “Không gian trải nghiệm thiên nhiên ở các 
thành phố lớn dựa trên mô hình của Berlin” được triển 
khai bởi Stiftung Naturschutz Berlin, việc thiết lập, theo 
dõi và đánh giá một cách có hệ thống không gian trải 
nghiệm thiên nhiên ở các thành phố lớn sẽ được giải 
quyết.
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Trải nghiệm thiên nhiên là nền 
tảng cơ bản
Khác biệt lớn giữa tuổi thơ của thế hệ cách đây 50 năm 
và thế hệ hiện nay đó là trẻ em hiện nay ở các thành phố 
lớn luôn có ít không gian tự nhiên hơn và hầu như được
“bảo bọc” suốt ngày. Các hoạt động vui chơi của chúng 
buộc phải chuyển đổi từ ngoài trời vào trong nhà. Thông 
thường, sinh hoạt hàng ngày của trẻ được sắp xếp sẵn 
theo kế hoạch và không gian hoạt động của chúng bị thu 
hẹp rõ ràng. Điều này dẫn đến một số hậu quả nghiêm 
trọng, chẳng hạn như kém phát triển thể chất ở mức 
độ đáng báo động, thiếu tập trung, béo phì đi kèm với 
những vấn đề về sức khỏe, hành vi xã hội kém và thiếu ý 
thức bảo vệ môi trường. Danh sách các hậu quả sẽ còn 
kéo dài hơn nữa.

Kết quả sau nhiều năm nghiên cứu cho thấy, tự do vui 
chơi ngoài thiên nhiên là điều rất quan trọng để trẻ học 
cách làm chủ bản thân, sáng tạo, phát triển kỹ năng 
mềm, kỹ năng ứng phó tình huống nguy hiểm trong tự 
nhiên. Do đó, chúng ta cần phải tạo ra không gian giúp 
trẻ đạt được điều này.

Tại sao chúng ta cần có không gian trải nghiệm 
thiên nhiên tại những thành phố lớn
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Những thành quả ban đầu

Kết quả từ nhiều dự án nghiên cứu khác nhau đã xác 
định rằng việc trải nghiệm độc lập trong môi trường tự 
nhiên là rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Từ đó, 
khái niệm “Không gian trải nghiệm thiên nhiên” được 
hình thành. Khái niệm này dựa trên ý tưởng cho rằng 
trẻ em có thể tự tạo cho mình những trải nghiệm thông 
qua việc vui chơi ngoài thiên nhiên hoặc không gian gần 
gũi thiên nhiên mà không cần phải trang bị đồ chơi hoặc 
những cơ sở vật chất khác, thậm chí không cần cả sự 
giám sát và hỗ trợ từ người lớn.

Những nghiên cứu về không gian trải nghiệm thiên nhiên 
so với những sân chơi tiện nghi cho ra
các kết quả quan sát sau đây:

Trẻ em trong không gian trải nghiệm thiên nhiên
... chơi với các trẻ khácnhiều hơn đáng kể so với trẻ em 

được chơi trong các sân chơi tiện nghi,
... thường xuyên chơi các trò chơi có tính phức tạp, 

thậm chírất phức tạp so với trẻ em chơi trongcác sân 
chơi tiện nghi,

... tập trung “lâu hơn vào sự việc” và không xao nhãng,

... thường để ý đến môi trường xung quanh chúng cũng 
nhưhiểu biết và quan tâm đến động vậtvà cây cỏ,

... chăm sóc mọi thứ cho bản thân và môi trường xung 
quanh,

... có thể thuật lại những hoạt động của chúng một 
cách mạch lạc, hào hứngvà phong phú hơn.

 

Theo kết quả khảo sát và thảo luận, đa số phụ huynh 
cũng có quan niệm như trên. Hầu hết các cha mẹ đều 
biết được những ảnh hưởng tích cực của môi trường tự 
nhiên đối với sự phát triển về thể chất và tinh thần của 
con cái họ. Số người đồng tình chiếm tỷ lệ cao.

Trong khi đó, nhờ những trải nghiệm tích cực, khái niệm 
Không gian trải nghiệm thiên nhiên đã được đưa vào 
nội dung pháp chế, các dự án quy hoạch đô thị và môi 
trường cũng như nguyên tắc chỉ đạo khác ở nhiều cấp 
độ khác nhau,
chẳng hạn như trong Đạo luật bảo tồn thiên nhiên Liên 
bang được sửa đổi năm 2010, trong đó việc duy trì và tôn 
tạo không gian trải nghiệm thiên nhiên được đề cập như 
là mục tiêu bảo tồn thiên nhiên và chăm sóc cảnh quan 
đô thị (Mục §1, đoạn 6 BNatSchG). Cho đến nay, Không 
gian trải nghiệm thiên nhiên đã được đưa vào Đạo luật 
bảo tồn thiên nhiên của ba tiểu bang (Rhineland-Palati-
nate, Berlin và North Rhine-Westphalia).
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Do tốc độ phát triển đô thị trong những thập niên gần 
đây, không gian tự do đang ngày càng bị lấn chiếm nhằm 
đáp ứng cho sự gia tăng mật độ dân cư thành phố. Sự 
quan trọng của một thành phố dành cho trẻ em được 
nhận thức quá muộn. Giờ đây, điều quan trọng cần làm 
là bảo vệ những không gian còn lại. Thích hợp nhất là 
những khu vực tự nhiên, càng lớn càng tốt, xen kẽ vào 
các khu dân cư, chẳng hạn như các mặt bằng gần gũi 
thiên nhiên, đất hoang và các khu rừng hoặc giống rừng.

Dự án mô tả dưới đây là nhằm góp phần tạo dựng điều 
này.
 

Không gian gần gũi thiên nhiên, thân thiện với trẻ em 
cần phải
... phù hợp để vui chơi cả ngày,
... thiết kế phục vụ cho trẻ em để chúng thỏa sức sáng 

tạo
và nhìn thấy được kết quả từ những hoạt động của 

chúng,
... có không gian thoát hiểm an toàn,
... càng đa dạng và hấp dẫn càng tốt.
Nếu chưa đáp ứng được những điều kiện trên, có thể 
cần thiết kế thêm. Nên trồng cây, tạo đồi và thung lũng 
hoặc các bề mặt nước. Ngay cả những bãi đất trống cũng 
là môi trường tốt cho những trò chơi sáng tạo.

Điều kiện và nguyên tắc



7

Nên tham khảo ý kiến của trẻ em khi lập kế hoạch và 
thiết kế.

Việc can thiệp bảo dưỡng chỉ được thực hiện nhằm bảo 
tồn không gian hoạt động với sự đồng ý của người sử 
dụng. Những khu vực khác cần được phát triển mà khô-
ng cần can thiệp bảo dưỡng.
 

Không gian trải nghiệm thiên nhiên được thiết kế chủ 
yếu cho trẻ em từ 3-12 tuổi, nhưng không cấm đối với 
thanh thiếu niên và người lớn. Ngoại trừ những trò chơi 
để tìm hiểu và để vượt qua nỗi sợ hãi khi đối mặt với 
“thiên nhiên hoang dã”, khuyến khích các em chơi tự do 
mà không cần người hướng dẫn. Điều quan trọng là trẻ 
em được tự chủ ở đây và có những trải nghiệm của riêng 
mình. Tuy nhiên, cần có sự chăm sóc và giám sát khu vực 
như những sân chơi khác để đảm bảo an toàn.
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Mô hình thí điểm đầu tiên ở Berlin

Không gian trải nghiệm thiên nhiên đầu tiên ở Berlin 
mở cửa vào tháng 6 năm 2009 trong công viên tại Gleis-
dreieck. Được khởi xướng bởi người dân địa phương, 
lên kế hoạch theo ý tưởng của trẻ em trong khuôn khổ 
những ngày vận động và do công ty Grün Berlin GmbH 
thực hiện dưới dạng dự án thí điểm tại khu vực đường 
ray xe lửa. Trong thời gian lên kế hoạch và thực hiện bởi 
ARGE Naturerfahrungsräume Berlin, rất nhiều trẻ em từ 
các cơ sở chăm sóc trẻ em lân cận đã tham gia đóng góp 
vào dự án bằng trí tưởng tượng của mình. Dự án Không 
gian trải nghiệm thiên nhiên được giám sát bởi Hiệp hội 
văn hóa Đông Nam Âu.

Được ưu đãi về mọi mặt với diện tích khoảng 3.500 m². 
Nhiều đồi được đắp lên và nhiều vùng trũng được tạo ra 
để đưa nước vào. Có thể trồng các cây ăn quả, bụi cây và 
đặt một số tảng đá cho trẻ em vui chơi. Cũng cần trang 
bị các vật dụng tự nhiên, chẳng hạn như cành cây và que 
cho các em tạo hình sáng tạo. Những đánh giá ban đầu 
cho thấy không gian trải nghiệm thiên nhiên này được 
đón nhận tích cực, đặc biệt là trẻ em ở bậc tiểu học.
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Thêm không gian trải nghiệm thiên nhiên cho Berlin 
– một dự án của Stiftung Naturschutz Berlin

Trong năm 2011/2012, Stiftung Naturschutz Berlin đã 
tiến hành khảo sát sơ bộ cho dự án thử nghiệm và phát 
triển “Không gian trải nghiệm thiên nhiên ở các thành 
phố lớn dựa trên mô hình của Berlin” do Quỹ liên bang 
tài trợ (Báo cáo dự án: www.bfn.de/fileadmin/ MDB/do-
cuments/service/skript_345.pdf). Giai đoạn đầu của dự 
án nhằm làm rõ những yêu cầu cơ bản và lựa chọn các 
vùng thí điểm phù hợp.

 

Giữa tháng 8 năm 2015, giai đoạn hai, giai đoạn chính 
của dự án, đã bắt đầu. Tại các quận Marzahn-Hellers-
dorf, Pankow và Spandau, ba không gian trải nghiệm 
thiên nhiên đã được thiết lập để bổ sung hoặc nâng cao 
chất lượng cho các không gian mở có sẵn và hiện đang 
được thử nghiệm. Cũng cần phải chú ý đến các khía cạnh 
xã hội, y tế, giáo dục, hệ sinh thái thành phố và kinh tế. 
Dự án kéo dài ba năm và được Hochschule für nachhal-
tige Entwicklung (Trường Đại học Phát triển Bền vững) 
ở Eberswalde hỗ trợ về mặt khoa học. Những kiến thức 
thu được trong dự án sẽ được ghi lại vào cuối dự án để 
sử dụng làm tài liệu hướng dẫn cho các thành phố và các 
bên tham gia khác.
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Không gian trải nghiệm thiên nhiên mới
Ba khu vực được chọn để thực hiện dự án là trên núi Kien-
berg ở Marzahn, trên đường Spieroweg ở Spandau và khu 
lân cận Moorlinse Buch ở Pankow. Cả ba khu vực được lựa 
chọn đều có nhiều trẻ em sinh sống xung quanh, chúng 
sẽ được hưởng lợi từ những trò chơi và trải nghiệm mới. 
Tất cả các khu vực đều nằm gần các khu định cư rộng lớn 
và thuộc phạm vi chương trình tài trợ phát triển đô thị 
tổng hợp “Zukunftsinitiative Stadtteil II”, chương trình 
này nhằm giảm các điều kiện sống không cân bằng trong 
thành phố và khơi dậy tiềm năng của địa phương.

Thế giới hoang dã ở Spieroweg là một khu đất 
hoang được cấu trúc đa dạng với đặc tính rừng già. Các 
loại cây ăn quả và cây hạt trần phong phú, bụi cây mọc dày 
đặc và quần thể thảo mộc rộng lớn sẽ mời bạn thưởng 
thức các món ăn nhẹ, chơi trò ẩn nấp và khám phá. Không 
gian trải nghiệm thiên nhiên Spieroweg khai trương vào 
tháng 7 năm 2016 và mở cửa từ đó đến nay cho mọi người 
vào vui chơi giải trí. Robert Welzel, thuộc Staakkato Kinder 
und Jugend e.V. (Hiệp hội Thanh thiếu niên Staakkato) sẽ 
cung cấp thông tin về không gian trải nghiệm thiên nhiên 
và sắp xếp cho các nhóm trẻ em vui chơi tại địa điểm 
(đăng ký theo nhóm): 0151 ¬ 15 35 38 92.

Sự thay đổi luân phiên giữa những khu vực sáng sủa và 
vị trí cây non, ánh sáng và bóng tối tạo nên dấu ấn đặc 
trưng cho Thế giới hoang dã tại Moorwiese. Cùng 

với các phong cảnh mở liền kề nhau và kế bên là sân chơi 
phiêu lưu mạo hiểm hấp dẫn, không gian trải nghiệm 
thiên nhiên này có sức thu hút đặc biệt đối với trẻ em. 
Không gian trải nghiệm thiên nhiên này khai trương vào 
tháng 9 năm 2016. Người liên hệ tại địa điểm là Martyn 
Sorge và Julia Obert, thuộc Spielkultur Berlin¬Buch e.V. 
(Hiệp hội Văn hóa vui chơi Berlin¬Buch), sẽ chia sẻ thông 
tin về những hoạt động và lựa chọn trong không gian trải 
nghiệm thiên nhiên. 0157 ¬ 85 33 88 86, gửi đăng ký theo 
nhóm đến địa chỉ NER@spielkultur¬Buch.de

Thế giới hoang dã ở Kienberg hầu như toàn bộ 
là rừng. Địa hình rừng núi và dốc của vùng đất cho phép 
chúng ta khám phá và chơi những trò chơi “không quan 
sát được”. Không gian trải nghiệm thiên nhiên này là một 
phần trong Internationalen Gartenausstellung Berlin 2017 
(Triển lãm Vườn Quốc tế Berlin 2017) diễn ra tại Berlin-
Marzahn từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 15 tháng 10 năm 
2017. Trong thời gian triển lãm vườn, các nhóm học sinh 
mẫu giáo hoặc tiểu học có thể đặt chương trình tổ chức 
các sự kiện với chủ đề “Vui chơi khám phá thiên nhiên” 
dưới hình thức lớp học IGA.
Eike Friederici, công ty INU gGbmH, quản lý không gian 
trải nghiệm thiên nhiên này và cũng là người liên hệ tại địa 
điểm sau khi kết thúc triển lãm vườn: 0152 ¬ 26 13 97 69, 
ner@inu¬berlin.de.

  NER Moorwiese NER Kienberg NER Spieroweg
  Wiltbergstr. 29a Kienberg Cosmarweg/Ecke Spieroweg
 13125 Berlin-Buch  12685 Berlin-Marzahn  13591 Berlin-Staaken

  Bezirk Pankow Grün Berlin GmbH Bezirk Spandau
  Spielkultur  INU gGmbH  Staakkato Kinder und
 Berlin-Buch e.V.   Jugend e.V. 
  

  Susanne Pretsch Beissert & Hengge Sabine & Michael Kinder
 Kiến trúc sư cảnh quan Phòng kế hoạch cảnh Kiến trúc sư không gian vui
  quan và vườn  chơi thiên nhiên

Khu vực thí điểm

Ở đâu?

Chủ sở hữu đất/
Người quản lý đất
Đơn vị quản lý

Phòng kế hoạch
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Không gian trải nghiệm thiên nhiên dành cho trẻ em ở Berlin 

Dự án do Bundesamt für Naturschutz (Cơ quan Bảo vệ Thiên 
nhiên Liên bang) hỗ trợ với sự tài trợ của Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor (Bộ tài nguyên môi 
trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và an toàn hạt nhân Liên 
bang), Quận Pankow và Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz Berlin (Hội đồng quản lý Môi trường, Giao 
thông và Bảo vệ khí hậu Berlin) và sự hỗ trợ của Landesbeauf-
tragten für Naturschutz und Landschaftspflege Berlin (Ủy viên 
quốc gia về Bảo tồn thiên nhiên và Chăm sóc cảnh quan Berlin).

Nhà xuất bản tập tài liệu thông tin:
Stiftung Naturschutz Berlin

Hội đồng quản trị: Annette Nawrath (Chủ tịch),
Reinhard Schubert (Phó chủ tịch), Dr. Sylvia Ortmann

Giám đốc: Holger Wonneberg  
Potsdamer Str. 68
10785 Berlin
Điện thoại: (030) 26 39 40
Fax: (030) 261 52 77
Email:  mail@stiftung-naturschutz.de  
Internet:  www.stiftung-naturschutz.de
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ở các thành phố lớn dựa trên mô hình của Berlin”
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Thông tin xuất bản

Các địa chỉ liên kết liên quan
Các không gian trải nghiệm thiên nhiên:

Arbeitskreis  Städtische  Naturerfahrungsräume (Nhóm hoạt 
động Không gian trải nghiệm thiên nhiên Thành phố):
»www.naturerfahrungsraum.de/
Không gian trải nghiệm thiên nhiên ở các thành phố lớn
Báo cáo sau cùng về kết quả khảo sát sơ bộ dự án E+E
»www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript_345.
pdf
Tập thông tin Trải nghiệm với nước và thiên nhiên
»www.wasser.rlp.de/servlet/is/7842/Blaue_Broschuere.pdf?co
mmand=downloadContent&filename=Blaue_Broschuere. pdf
»Trẻ em và thiên nhiên trong thành phố», Mã BfN 230
»www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript230.pdf

Trẻ em và Thiên nhiên và Sức khỏe:
Tiếp xúc với hoang dã – Trẻ em cần nhiều thiên nhiên hơn
»www.wildnisschule-waldkauz.de/Artikel/Natur%20und%20
Kinder.pdf
Trẻ em, ra ngoài thiên nhiên
»www.geo.de/GEO/natur/oekologie/kinder-raus-in-die-
natur-64781.html?p=1
Thiên nhiên và cảnh quan ảnh hưởng đến sức khỏe, hạnh phúc 
và chất lượng cuộc sống như thế nào?
»www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/ina/
vortraege/2011/2011-Naturbewusstsein-Gebhard.pdf
Sự xa lạ với thiên nhiên ở trẻ em:
Tầm quan trọng của trải nghiệm thiên nhiên đối với trẻ em
»   www.kindergartenpaedagogik.de/1740.html

Ngân sách cho dự án E+E:
»www.bfn.de/0202_eue.html






