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TIPUL  AVION
Schulhaus Port /Skop - Architektur & 
Städtebau, Zürich

spatiu verde 60%

RELATII IMPORTANTE INTERIOR - EXTERIOR
sala de mese             curte exterioara
sala de clasa grupa mica           curte exterioara 

TIPUL CRUCIFORM
Hobsonville Point Early Learning Centre / 
Collingridge And Smith Architects

spatiu verde 60%

RELATII IMPORTANTE INTERIOR - EXTERIOR
sala de clasa grupa mica             atelier
sala de clasa grupa mica           curte exterioara 

TIPUL  RECTANGULAR
Day Care Centre / Dorte Mandrup

spatiu verde 70%

SISTEM DESCHIS SPRE EXTERIOR

RELATII IMPORTANTE INTERIOR - EXTERIOR
atelier             curte exterioara
sala de clasa grupa mica             curte exterioara 

RELATII IMPORTANTE INTERIOR - EXTERIOR
sala de mese             curte interioara
sala de clasa grupa mica              curte interioara 

TIPUL  ATRIUM PIRAMIDAL
Between Square and Circle: Xinnan 
Kindergarten / Jin Niu

spatiu verde 30%

SISTEM INCHIS SPRE EXTERIOR



TIPUL  POTCOAVA
Waldkindergarten Gewann Hof Wall-
dorf

spatiu verde 60%

SISTEM DESCHIS SPRE EXTERIOR



SISTEM DESCHIS INTERIOR EXTERIOR
TIPUL  CIORCHINE
Childcare Centre Maria Enzersdorf / MAGK illiz

40% spatiu verde+curte pavată

TIPUL SOLAR - RADIAL
Tomonoki-Himawari Kindergarten / 
MAMM DESIGN

55% spațiu verde (curte interioară) + curte de joacă pavată

TIPUL CENTRAL
Kindergarten In Ternitz, AllesWird-
Gut Architektur

60% spațiu verde

TIPUL  PIEPTENE - ȘAH
Neubau Kindergarten „St. 
Regiswind“, Brückner & Brückner Architekten 

60% spațiu verde + terase

Curtea centrală - înconjurată de 
o circulație interioară - acces 
facil din orice direcție
- există un spațiu perimetral pro-
tejat destinat circulației exterio-
are (în caz de precipitații) 

curte interioară 

sălile de grupă 

curte exterioară

Prin amplasarea sa, clădirea 
subîmparte situl, creând 
astfel 3 tipuri de curți care pot 
fi complet separate una de 
cealaltă: 

1 curte interioară 
2 curți exterioare 

4 tipuri de curți în relație cu următoarele spații din interior:
- curte interioară închisă pe 4 laturi           unitate de grupă
- curte interioară închisă pe 3 laturi           sală de gimnastică
- grădină/parc            loggia
- curte de joacă minerală            acces, foyer 

limita parcelei este tratată foarte simplu printr-un 
gard de sârmă ce oferă protecție, dar și transparență
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Spații în proximitatea teraselor 
A. Spații  destinate copiilor
15. Cameră de dormit     18. Graderobă
16. Grupă de copii          19. Spațiu așteptare părinți

B. Spații destinate personalului  3, 5, 6, 7
C. Spații tehnice 13, 14

plan parter

plan de situatie

 google maps



SISTEM DESCHIS SPRE EXTERIOR
TIPUL CU ARII DESCHISE
Solarcity Kindergarden / x architekten

70% spațiu verde 

TIPUL FAGURE
Lucinahaven Toulov Childcare / CEBRA

80% spațiu verde

fiecare hexagon este 
conceput pentru a 
acomoda câte 2 grupe

limita parcelei este definită de vegetație
spațiile sub formă de hexagoane se compun în jurul hexagonului principal care este 
locul cel mai important

TIPUL MORIȘCĂ
Kindergarten and Crèche in 
Prangins, Pierre-Alain Dupraz Architecte
50% spațiu verde

TIPUL CIRCULAR
Kinderhaus Arche Noah

75% spațiu verde

limitele sunt tratate cu multă vegetație 

Toate unitățile de grupă au 
acces la spațiul exterior prin 
scări/rampe

circulația este rezolvată în jurul 
curții de lumină 

Avantajele acestui tip:
- fiecare grupă poate avea 
o deschidere diferită către 
cadrul natural
- se creează curți de di-
verse tipuri

spațiu central în care se desfășoară mai multe activități - este nucleu casei, toate 
unitățile de grupă se pot deschide către acest spațiu

Acest spațiu se află în relație 
cu aleea de acces și cu 
spațiul verde destinat 
copiilor. El  înglobează ur-
mătoarele funcțiuni :
- acces + spațiu primire 
părinți
- loc de luat masa 
- loc de joacă
 - garderobă 





Cladirea e in forma de U, in acest fel in mijloc se 
creaza o curte interioara, bine protejata de zgo-
motele si pericolele strazilor principale. In aceasta 
curte interioara exista o piscina dimensionata 
pentru copii mici. Copacii, dunele de pamant si 
formele organice dau un aer mai aparte gradinitei.

Pe langa aceasta curte interioara fiecare sala de 
clasa are o curte privata de dimensiune mai 
redusa, cu o intimitate mai speciala.  

Salile de clasa au acces direct de pe coridor. Fie-
care grupa are o sala dimensionata si amenajata 
conform nevoilor celor mici. 

RELATII IMPORTANTE INTERIOR - EXTERIOR
coridor          curte interioara
salile de clasa          curte interioara
CONCEPT
cresterea independetei copiilor prin realizarea mai cresterea independetei copiilor prin realizarea mai 
multor spatii verzi intre salile de clasa, in acest fel 
copii se bucura de libertate si de siguranta acorda-
ta de aceste zone 

EXEMPLE

SMW NURSERY / HIBINOSEKKEI + YOUSHI no SHIRO
locatia Kanagawa, Japonia
categorie  gradinita
aria  822.14 mp



Cladirea are o trecere bine organizata din public 
la privat, in acest fel copii sunt in siguranta fata de 
pericolele strazii principale.

Salile de clasa sunt amplasate unu langa celalalt, 
avand o relatie stransa intre ele.  

Salile de clasa au acces la o zona de recreere si la Salile de clasa au acces la o zona de recreere si la 
coridor, care face trecerea dintre spatiile interioare 
catre spatiile exterioare. 

Fiecare grupa are o sala dimensionata si amenaja-
ta conform nevoilor celor mici. 

RELATII IMPORTANTE INTERIOR - EXTERIOR
coridor          curte 

CONCEPT
Curtea de dupa cladire are o intimtate aparte prin Curtea de dupa cladire are o intimtate aparte prin 
faptul ca cladirea joaca rolul de delimitare vizuala 
si sonora fata de strada principala. Curtea are o 
forma organica si fluida, curgand pe langa cladire 
natural.

EXEMPLE

HOUSE OF CHILDREN in Saunalahti/ JKMM Architects
locatia Espo, Finland
categorie  gradinita
aria  1750 mp


