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Cave: Peșterile reprezintă locurile în care oamenii 
se retrag pentru a reflecta. Acestea pot fi nișe,     
alveole, locuri de stat retrase, forturi.

               CAVE
 Învățare individuală

Life: Procesul de învățare este înrădăcinat prin 
experiment. Copiii pot experimenta în locurile de 
joacă, grădini, săli de sport, etc. 

                        LIFE
 Învățare prin experimentare

Campfire: De-a lungul istoriei cunoștintele s-au 
trimis, din generație în generație, prin intermediul 
poveștiilor; focul de tabără fiind un loc simbolic al 
acestui schimb de informație. În cadrul grădiniței, 
aceste locuri sunt reprezentate de sălile de clasă.

                 CAMPFIRE
 Învățare- informație primită
          de la cunoscători

Watering hole: Lângă fântână vecinii schimbau  
informații între ei. Acest loc semnifică învățarea 
prin comunicarea directă de la egal la egal. În 
cadrul grădiniței, “watering hole” sunt locurile care 
facilitează comunicarea dintre copii.

          WATERING HOLE
 Învățare- informație primită
               de la colegi

Teoria celor 4 spații necesare învățării- David Thornburg (’90)



Teoria celor 4 spații necesare învățării- David Thornburg (’90)

Austria, Free Play Kindergarten, GOYA Architects

               CAVE
 Învățare individuală

                        LIFE
 Învățare prin experimentare

                 CAMPFIRE
 Învățare- informație primită
          de la cunoscători

          WATERING HOLE
 Învățare- informație primită
               de la colegi



Învățarea prin joacă. Configurarea spațiului exterior

Richard Louv, jurnalist și autor al cărții “Last child in the woods”, 
bazată pe o cercetare interdisciplinară susține ideea că lipsa unei 
interacțiunii cu natura, încă din copilărie, este legată de creșterea 
obezității, a deficitului de atenție și a depresiei. 

UnUn spațiu exterior calitativ este alcătuit dintr-o serie de spații ce au 
caracteristici diferite și stimulează: creativitatea, perseverența, 
dexteritatea, imaginația și curiozitatea. El trebuie să faciliteze ur-
mătoarele activități:

AVENTURĂ- cățărat, alergat, legănat
Copiii iși testează limitele prin explorare și învață prin repetiție; de 
exemplu: se urcă pe un trunchi de copac până își pot ține echilibrul 
pe acesta.

FANTEZIE ȘI IMAGINAȚIE 
AcesteAceste spații interactive permit copiilor să-și creeze propriile “lumi 
imaginare”, fiind scene în care aceștia își asumă mai multe roluri. 
Permit dezvoltarea povestiilor și încurajează interactiunea cu 
mediul natural/ ecosistemul.

DESCOPERIRE- trasee, locuri ascunse 
CopiiiCopiii au o curiozitate înnăscută care se manifestă printr-o dorință 
de explorare a mediului înconjurător. Un spațiu exterior care să 
stimuleze această dorință trebuie să cuprindă mobilier cu elemente 
mobile, trasee și posibilitatea de a creea noi trasee/ cărări și spații 
ascunse care să satisfacă nevoia de intimitate. 

“VÂNAT ȘI ADUNAT”- inquiry based learning 
CopiiiCopiii înteleg un spațiu prin intermediul simțurilor. Ei trebuie să 
atingă, să adune. Un spațiu exterior calitativ este alcătuit din mate-
riale naturale (pietricele, lemne- elemente mobile). De asemenea 
acesta, trebuie să conțină o diversitate de plante- atrag anumite   
insecte/ păsări.  Italia, Kindergarten Valdaora di Sotto, feld72



Configurarea spațiului interior. Flexibilitate. Interacțiune.

Spațiul interior trebuie configurat luând în cosiderare faptul 
că necesitățiile acestuia diferă în funcție de circumstanțe și 
nevoi:  ședințe cu părinții, ședințe pentru supraveghetori, 
serbări, etc.

Acesta trebuie să ofere posibilitatea de a explora și de a in-
teracționa, atât cu spațiul în sine, cât și cu ceilalți utilizatori.
Astfel, fiecare nișă, obiect de mobilier, pată de culoare 
devine o oportunitate.

Sală sport pentru activități de grupă/ Spațiu deschis pentru evenimente

Austria, Free Play Kindergarten, GOYA Architects





Configurarea volumetriei. Materialitate. Ierarhie.

spațiu grupă

spațiu comun

Austria, Free Play Kindergarten, GOYA Italia, Kindergarten Valdaora di Sotto, feld72

Volumele sunt diferențiate 
după funcțiune. Se pune 
accentul pe cele trei săli 
de clasă: prin înălțime, 
textură și materialitate.
MaterialitateaMaterialitatea și culorile 
pavajului sunt corelate cu 
funcțiunile pe care le de-
servesc.

Se pune accentul pe integrarea în context. Astfel, volumul poate 
fi definit ca o coajă albă cu interior de lemn. 



Relația vizuală/ fizică dintre spațiul interior și spațiul exterior

Austria, Free Play Kindergarten, GOYA 

Relația vizuală cu exteriorul din spațiul clasei se face 
prin intermediul a 3 tipuri de goluri, care oferă perspec-
tive diferite asupra castanilor din jur.

Relația fizică cu exteriorul din spațiul clasei se face prin 
spațiul comun. 

Relație vizuală 
Relație fizică



Puncte slabe

Puncte tari



ZONIFICARE - MODULE - UNITĂȚI FUNCȚIONALE COMPACTE

Zonă verde + Grădina pentru cultivat 

Exemplu studiat:
Suprafață totală (inclusiv zona verde)  -  1770 mp
Suprafața utilă - 940 mp

Modul grupă de copii+
depozitare+grupuri sanitare+vestiare

Zonă administrativă + cabinet medical+
bucătărie + zonă tehnică 

Spațiu de joacă

Zonă scenă - tribune

‘Kids' City’ - Modular Kindergarten 
Autor: arh. Adam Wiercinski
Birou de proiectare: wiercinski-studio

Comparație suprafețe Normativ - Exemplu studiat:

  -4 module de bază - grupe de copii
  -un modul de bază are  - o suprafață de 95 mp pentru 25 de copii
  -suprafață utilă de  3.8 mp/copil în cadrul modulului unei grupe
  -suprafață utilă de  9.4 mp/copil din întraga suprafață utilă
  -suprafață totală (inclusiv zona verde)  de 17.7 mp/ copil

Normativul prevede:
- o suprafață utilă de 2.7 - 3.0 mp/copil 
- o suprafață utila de 9 - 10 mp / copil 
- o arie construita desfasurata de 14-15 mp / copil
- volum de aer necesar de 8 mc/copil

Grădinița este structurată ca un mic orășel pentru copii, are o stradă principală la care
se conectează toate modulele funcționale. 

Zonă  de sport







Children’s House / MU Architecture

Grupe diferite in functie
de varsta

Sala de
Relaxare

Bucatarie

Sala 
Cresa 1

Sala 
Cresa 2

Children’s House
1. Hol Acces
2. Hol 
3. Vestiare
4. Sala de Grupa
5. Sala pentru dormit
6. Depozitare
7. Loc de joaca pentri gradinita
8. Sala de Grupa Mare
9.Loc de joaca Grupa Mare
11.Sala Arte Plastice (Comuna)
12.Birou Directiune
13.Infirmerie
14.Ceainarie
15. Vestiare Personal
16. Biblioteca
17. Spatiu pentru socializare17. Spatiu pentru socializare

Birou

Sala pentru
personal

Garderoba Garderoba

Sala de 
Sport

Kindergarten Sighartstein

Sala de sport
cu 
tribune

Spatiu de
depozitare

Camara

Sala de sport cu tribune: 41.2mp
Spatiu de Depozitare: 12.5mp
Camara: 8mp
Birou: 9mp
Sala de relaxare/dormit: 23.5mp
Sala de creatie:18.5mp
Garderoba Sala de Grupa 1: 10.6mpGarderoba Sala de Grupa 1: 10.6mp
Garderoba Sala de Grupa 2: 10.9mp
Sala de Grupa 1: 34mp
Sala de Grupa 2: 35mp
WC SdG 1: 8mp 
WC SdG2: 9mp 
Sala de Relaxare/Dormit Etaj: 38.2mp
Birou Etaj: 15mpBirou Etaj: 15mp
Bucatarie:35.5mp
Sali pentru personal: 47mp
Sala de Cresa 1: 47mp
Sala de Cresa 2: 46mp
Garderoba SdC 1: 17mp
Garderoba SdC 2:16mp
Sala de Sport Etaj: 29mpSala de Sport Etaj: 29mp

Garderoba Garderoba

Sala de Grupa 1

Birou

Sala de
relaxare

Sala de creatie

Sala de Grupa 2

Locatie: Sighartstein, Austria
Arhitecti: Kadawittfeldarchitektur
Arie: 830mp



Spațiul grădiniței, se va metamorfoza 
pe parcursul timpului, acesta va fi 
umplut cu lucruri colorate pentru 
copii, mobilier, materiale și primele lor
lucrări. Astfel, a fost redus în mod 
conștient spectrul de culori la variația 
unică a tonului de "iarba verde".unică a tonului de "iarba verde".
Spațiul multifuncțional se desfășoară în
interiorul clădirii. Diferitele nuanțe de 
verde iau tema de iarbă pentru a defini 
zonele individuale.

Întrucât grădinița este primul pas spre învățământ, a fost alesa
culoarea verde ca fiind "culoarea vieții, a tinereții și a primăverii".
Lucrările psihologice ale culorii verde joacă un rol important: verde 
este o culoare care calmează și armonizează. Verde îmbunătățește 
calități cum ar fi utilitatea, rezistența, toleranța. 
În terapia de culoare, verdele este privit ca o culoare neutră de 
vindecare care echilibrează fără a provoca dureri corporale sau vindecare care echilibrează fără a provoca dureri corporale sau 
contra-reacții. 

Parterul este luminat din podea până în tavan cu lumina naturala
dand din plin camerelor de grup lumina soarelui în 
timp ce deschiderile din partea superioară de pe fatada
creează un iluminat complet diferit și oferă 
celor mai tineri utilizatori ai creșei o atmosferă mai intima.

In ceea ce priveste acest exemplu, cu siguranță veți simți 
densitatea și verticala pădurii în fațada din lemn de 
forma curbată, care înconjoară întreaga structură

Pentru copii dar și adulți, clădirea reflectă natura poetică 
a pădurii, în care se află amplasata constructia.

Kindergarten Sighartstein

Concept - Iluminare Naturala - Estetica Fatade in relatie cu nevoile 
micilor beneficiari

Children’s House
MU Architects




