
Istoric 
Ideea necesității educației copilului de la naștere a apărut abia pe la mijlocul 

secolului al XVII. Primele școli „pentru copii mici” au fost înființate în Germania de către 
Friedrich Oberlin,  cu scopul de a da mamelor posibilitatea să lucreze eliberate de grija 
copilului . 

1772 - așezăminte pentru întreținerea copiilor mici, pe lângă mănăstiri 
sfârșitul sec. XVIII - Johann Heinrich Pestalozzi, „căsuțe pentru copii preșcolari” 
1803 - Johann Heinrich Pestalozzi, „Cum își învață Gertruda copiii”, îndrumarea 

mamelor în stimularea copiilor să observe și să vorbească 
sec. XIX - primele edificii de „caritate publică” pentru ocrotirea copiilor din familii 

sărace 
1830 - Germania, Theodor Fliedner, din inițiativa bisericii, construiește o grădiniță 

pentru copiii tuturor confesiunilor 
1838 - Elveția, I.G.Wirth, prima schemă de plan destinată unei grădinițe 
1840 - Italia, Maria Montessori, primele „case dei bambini” 
1881 - este înființată prima grădină de copii din România, având 80 de copii, o 

singură educatoare și două ajutoare 
1884 - Paris, cartierul Chaillot, prima creșă destinată copiilor de până la 2 ani 
1886 - Legea învățământului francez cuprinde „Écoles maternelles & jardins 

d’enfants” -> până în 1901 se asigură 754.000 locuri 
sfârșitul sec. XIX - se face apel la proiectanți pe scară largă -> grădinițele obțin un 

caracter apropiat de cel al școlilor 
1896 - se adoptă la București prima lege care legiferează înființarea instituțiilor de 

stat pentru educarea copiilor de vărstă preșcolară 
1907 - Bruxelles, Ovide Decroly, „l’ecole pour la vie - par la vie” 
1920 - autoritățile naționale din diverse țări europene iau în considerație problema 

educației preșcolare 
1925 - Bad Liebanstein, Walter Gropius proiectează o grădiniță -> prototip pentru 

metoda Frobel 
1956-1966 - în România grădinițele sunt ocupate de aproximativ 355.000 de copii 
1974 - se elaborează Programul activităților instructiv-educative în grădinița de copii 
1990 - primele grupe de grădiniță Waldorf 
1994 - primele grupe de grădiniță care aplică programul Step by Step și programul 

alternativ educațional Planul Jena 
Conceptul educației preșcolare a evoluat odată cu situația istorico-socială. 
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Clasificare 
Cel mai important criteriu de clasificare al instituțiilor preșcolare din punct de vedere 

arhitectural este cel compozițional: 
1. sistemul închis spre exterior 

1.1. tipul atrium piramidal 
2. sistemul deschis spre exterior 

2.1. tipul rectangular 
2.2. tipul cruciform 
2.3. tipul avion 
2.4. tipul potcoavă 
2.5. tipul circular 
2.6. tipul morișcă 
2.7. tipul fagure 
2.8. tipul cu arii deschise 

3. sistemul deschis interior-exterior 
3.1. tipul pieptene-șah 
3.2. tipul central 
3.3. tipul solar-radial 
3.4. tipul ciorchine 

 
Tipul atrium piramidal (închis spre exterior) 

 
- defensiv față de mediul exterior,  protejează 

copilul în marile aglomerări urbane 
- curtea interioară devine loc de joacă protejat 

și ușor de supravegheat 
- spațiile bine iluminate și ventilate natural se 

deschid către curte 
- recomandată în  zone dens construite și 

trafic intens 
 
 
 
 

 
Tipul rectangular compact sau alungit 
(deschis spre exterior) 
 

- plan ușor adaptabil  la diverse situri 
- spațiile pentru grupe sunt articulate în 

jurul unui spațiu central polifuncțional 
- spațiul central se deschide către 

mediul natural înconjurător 
- se poate dezvolta pe verticală 

 
 



 
Tipul cruciform (deschis spre exterior) 
 

- spații dezvoltate tentacular pornind de la spațiul 
central polifuncțional 

- axele de interes (spațiu central - cameră grupă - 
exterior) favorizează o  legătură funcțională continuă 
între zona centrală și exterior 
 
 
 
 
 
 

Tipul avion (deschis spre exterior) 
 

- grupare decalată a spațiilor care se 
articulează cu spațiul central polivalent 

- spațiile pot fi multiplicate după 
nevoi 

- de obicei pentru capacități mai mari 
de 8 grupe 

- legătură bună a spațiilor de grupă cu 
exteriorul 

- posibilitatea realizării de  spații 
exterioare ferite 
 
 
 
 
 

 
Tipul potcoavă (deschis spre exterior) 

 
- închide pe 3 laturi curtea de joacă 
- condiții bune de supraveghere 
- protejează copiii de vânt 
- spații pentru grupe amplasate 

insular în clădire 
- spațiul comun polivalent și anexele 

sunt amplasate în laturile mici 
 
 
 
 
 



 
Tipul circular alveolar (deschis spre exterior) 
 

- zona centrală ocupată de un spațiu 
polifuncțional 

- spațiile grupelor se articulează sub forme 
alveolare 

- spațiile se deschid treptat  spre exterior, 
invitând la  integrare socială 

- avantaje economice  datorate ariei compacte: 
amplasare ușoară, pierderi mici de căldură 
 
 
 
 
 

 
Tipul morișcă (deschis spre exterior) 

 
- spațiile grupelor gravitează în jurul unui spațiu 

central 
- fiecare grupă  se deschide către un  orizont 

natural diferit 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipul fagure (deschis spre exterior) 

 
- articulează spațiile în jurul unui miez central 
- mărește posibilitățile de  contacte directe ale 

spațiilor 
- circulații interioare minime 
- supraveghere ușoară 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Tipul saxon cu arii deschise (deschis spre exterior) 
 

- articularea spațiilor în jurul spațiului 
polivalent central 

- grupele  sunt tratate ca  spații de refugiu 
- sunt integrate spațiului central prin 

continuitatea spațială 
- spațiul comun central răspunde  nevoii de 

variație  și de cuprindere simultană a copiilor 
preșcolari 
 
 
 
 

Tipul pieptene sau șah (deschis 
interior-exterior) 
 

- circulație adiacentă spațiului 
polivalent 

- grupe înșiruite alternativ de-a 
lungul circulației 

- două circulații perpendiculare 
realizează sistemul șah 

- curți de joacă separate 
- arie construită foarte mare 

 
 
 

Tipul central cu curte interioară și spații multi-funcționale 
(deschis interior-exterior) 
 

- partiu organizat în jurul unei curți 
- grupe, spațiu polivalent și anexe rezolvate în lobi 
- loc de joacă exterior izolat și ușor de 

supravegheat 
- varianta optimă se rezolvă pe un singur nivel 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

Tipul solar-radial cu curte interioară (deschis interior-exterior) 
 

- spații dispuse radial în jurul curții 
- curte interioară neacoperită, de dimensiuni mari 
- posibilități de amenajare a unor spații de joacă 

exterioare ample 
- grupa oferă o  legătură cu natura pe două direcții 
- spațiu de joc exterior izolat și ușor de supravegheat 

 
 
 
 

 
Tipul ciorchine cu patio și spațiu multi-funcțional comun 
(deschis interior-exterior) 
 

- schemă dezvoltată în jurul unui „patio” 
- grupele și anexele au ca element unificator un 

amplu spațiu comun multifuncțional 
- sistemul amplifică succesiunea ritmului de tranziție 

între interior-exterior prin intercalarea patio-ului folosit ca 
seră 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Schema funcțională generală a unui program de educație preșcolară 

- principiul general de organizare: articularea majorității spațiilor în jurul zonei B2 -> 
importanța acordată funcțiunilor igienice 

 
A1. Zonă primire copii și însoțitori (hol intrare, vestiar, W.C. părinți, izolare) 
A2. Zona unităților funcționale de bază (camere grupe, terase) 
B1. Zona unităților funcționale de deservire indirectă (bucătărie, depozite, spălătorie, 
administrație, spații pentru personal) 
B2. Zona unităților funcționale de deservire directă (primire copii, baie, loc pentru olițe) 
C. Zona funcțiunilor de asigurare energetică (încălzire, alimentări cu apă, gaz, curent 
electric) 
 

- se axează pe module (unități) funcționale de bază, fiecare cu acces propriu 
- mai cuprinde sectorul anexelor (administrație, educatoare, preparare hrană, spălătorii 

etc.) concentrat în jurul accesului de serviciu 
- pentru o mai bună supraveghere a copiilor, încăperea pentru educatoare se 

poziționează cât mai central 
- dimensiunea bucătăriei și spălătoriei variază în funcție de existența acestor servicii în 

zonă 
- fluxul copiilor spre camera de grupă trece obligatoriu prin filtru, unde copii suspecți 

de boală sunt separați spre camera de izolare 



- pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire a copiilor, fluxurile pentru servicii și 
personalul nedidactic și cel al copiilor sunt separate 
 
Schema funcțională a unei grădinițe 

- datorită vârstei mai mari a copiilor, apare nevoia realizării unor spații suplimentare: 
vestiarul pe traseul filtru-cameră grupă și spațiul comun multifuncțional 

 
Exemplul din imagine prezintă două module funcționale (a câte două grupe) deservite de un 
singur acces principal și o zonă de primire comună. Există și variante cu accese principale 
separate. Varianta utilizată depinde de mărimea, forma și dimensiunea sitului, metoda 
educațională adoptată, etc. 
 

Elementele funcționale principale cuprinse într-un modul funcțional de bază 
Primirea/filtru 

- amplasat la intrare 
- etapă obligatorie către vestiar și camera de grupă 
- examinare medicală sumară 
- se ramifică în camera de izolare și vestiar+grupe 

Izolarea 
- separarea cazurilor suspecte de boală 
- dotată la nivel de cameră de spitalizare: pat, noptieră, grup sanitar propriu 
- copilul primește primele îngrijiri medicale 
- evacuarea se face direct spre exterior 

Vestiarul 
- schimb de vestimentație (de stradă - de interior) 
- echipat cu dulapuri cu boxe individuale pentru haine, pantofi, etc. 
- etapă obligatorie 



- importanță fundamentală d.p.d.v. educațional 
Grupurile sanitare 

- pachet funcțional important d.p.d.v. educațional 
- amplasate în vecinătatea intrării cu legătură din filtru sau vestiar 
- rezolvare bi/tricamerală 
- obiecte sanitare la scara copiilor 

 
- prima încăpere: spălătorul - surse de apă caldă și rece 
- a doua încăpere: W.C.-uri la scară mică separate cu paravane 
- a treia încăpere: dușuri 

Camera grupei 
- elementul principal al unității 
- trei încăperi: zone de joacă/luat masa, zona de odihnă/somn, zona de joc liniștit, 

creație, bricolaj 
- definită de numărul de copii de aceeași vârstă și de puterea de cuprindere a unui 

educator 
 



 
- permite desfășurarea de programe educaționale cu toată grupa sau pe nuclee de 

copii mai mici 
 

 
- posibilitatea de expandare a spațiului prin reunirea celor două grupe 

 



 
- oferă multiple relații cu efectivul din afara grupei 
- grupe dispuse în jurul unui spațiu comun 
- camere se pot deschide spre spațiu 
- avantaje economice 

 
Unitate funcțională de 4 grupe 

- camere de grupe și cameră de odihnă organizate în jurul unui patio 
- suprafață mare de teren 

 
Calități indispensabile: flexibilitatea interioară și exterioară, legătura cu natura, 
interșanjabilitatea partiurilor. 
 
 
 
 
 



Ergonomie 

 

 

 

 

 

 
Luminozitatea 

 



 

 

 

 

 
Vestiarul, obiectele sanitare, mobilierul - trebuie conformate după dimensiunile corporale ale 
copilului. 

 



 

 

 

 


