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PREAMBUL
Educaţia de mediu construit este esenţială în lumea de 
astăzi ca o componentă vitală a culturii, a dezvoltării 
sociale, economice şi politice. Aceasta are potenţialul de a 
funcţiona ca un pilon al dezvoltării competenţelor în 
cadrul comunităţilor, de consolidare a unei coexistenţe 
armonioase, a unei dezvoltări durabile, a democraţiei, a 
drepturilor omului şi a păcii. 

Noi, ca arhitecţi, credem cu tărie că într-o lume în 
schimbare rapidă, atingerea unei calităţi de viaţă umane 
depinde în mare măsură de calitatea mediului nostru 
construit. Acesta nu poate fi planificat, proiectat şi realizat 
exclusiv de arhitecţi; este produsul nostru, al tuturor – 
cetăţeni, profesionişti, mediu de afaceri, legislatori – care 
lucrează toţi împreună. 

Prin urmare, calitatea viitoare a vieţii noastre se bazează 
pe capacitatea generaţiilor viitoare de înţelegere a 
proceselor care modelează mediul construit, generaţii 
care vor dispune de cunoştiinţele şi instrumentele 
necesare luării unor decizii înţelepte, care iau în 
considerare repercursiunile acestora în obţinerea 
bunăstării culturale, sociale, economice şi politice a 
comunităţilor lor şi a mediului construit pe care îl 
locuiesc.  

Este responsabilitatea noastră – a arhitecţilor împreună 
cu autorităţile şi factorii decizionali – să ne direcţionăm 
eforturile către iniţierea, încurajarea şi facilitarea 
educaţiei de mediu construit la scară globală.
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OBIECTIVE 

Obiectivele acestei Carte sunt ca aceasta să fie utilizată în crearea unei reţele extinse de educaţie de mediu construit 
pentru şcolari şi tineri, în cadrul căreia iniţiativele şi realizările individuale să poată fi împărtăşite de toată lumea. 

I. CONSIDERENTE GENERALE

1 Arhitectura şi mediul construit – clădirile, satele, oraşele noastre, mai mici sau mai mari, şi peisajele noastre 
– constituie cadrul pentru desfăşurarea întregii activităţi şi interacţiuni umane. Cadrul căruia noi îi dăm
formă şi la rândul său ne formează. Ne afectează mintea, spiritul, corpul, modul în care ne deplasăm din loc
în loc şi oamenii pe care îi întâlnim. Implică acţiune colectivă, socială şi critică. Prin structuri şi spaţii
simbolice, semnificative, publice şi private, reprezintă valorile unei comunităţi într-o formă concretă. 

2 Crearea arhitecturii este un exerciţiu al imaginaţiei care se bazează pe umanitate, cultură, patrimoniu, 
istorie, mediu, economie şi o critică a ceea ce există. 

3 O arhitectură şi un mediu de calitate, produse într-un dialog autentic cu comunitatea, contribuie la o 
societate mai armonioasă în care cetăţenii se simt împuterniciţi şi unde patrimoniul se împacă se 
reconciliează cu creativitatea.   

4 Calitatea viitoare a mediului nostru va fi determinată de copiii de astăzi. Capacitatea lor de a lua decizii 
documentate şi temeinice, vor depinde de cunoştinţele, abilităţile şi capacităţile pe care le vor dobândi în 
cursul educaţiei lor. 

5 „Educaţia noastră de mediu” începe în momentul naşterii. Primim primele noastre impresii spaţiale şi sociale în 
cercul părinţilor şi al familiei, în casele noastre, în şcoli, în magazine, în parcuri şi cartiere. Învăţăm să vedem, să 
auzim, să simţim, să înţelegem şi să comunicăm. 

6 Casa, şcoala, cartierul şi comunitatea trimit copiilor un mesaj despre locul lor în lume. De bine, de rău, 
mediul oferă contextul, „mediul de trai” care le afectează astfel calitatea fizică şi psihică a vieţii lor şi în 
care încep să se dezvolte în rolurile lor viitoare de cetăţeni. 

7 Educaţia de arhitectură pentru tineri ar trebui să constituie un element important al oricăror noi politici 
guvernamentale privind arhitectura, iar organizaţiile profesionale ale arhitecţilor din fiecare ţară ar trebui 
să depună eforturi pentru a se asigura că aşa se întâmplă. 

8 Educaţia de mediu construit va ajuta copiii şi tinerii să înţeleagă designul arhitectural şi procesul prin care 
se conturează mediul înconjurător, astfel încât, ca cetăţeni adulţi, aceştia vor putea participa eficient la 
crearea unei arhitecturi de înaltă calitate, care să fie umană, durabilă şi care să respecte contextul în care 
este inserată.
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I. CONSIDERENTE GENERALE
9 Analiza mediului construit permite tinerilor să se orienteze în spaţiu, să-şi însuşească mediul înconjurător, 

înţelegând că într-un timp scurt ei vor fi aceia care vor avea dreptul şi responsabilitatea, ca cetăţeni activi, 
să ia iniţiative pentru a crea un viitor durabil. 

 Educatorii şi arhitecţii ar trebui să lucreze împreună pentru a oferi copiilor din întreaga lume cunoştinţe 
care să îi ajute să devină participanţi preocupaţi de mediul înconjurător. Aceştia ar trebui să îi ajute pe copii 
să crească conştienţi de patrimoniul lor şi să aprecieze acţiunile respectuoase şi durabile asupra mediului 
construit. 
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Scopul educaţiei de mediu construit este ca elevii să dobândească un set de valori care să le permită să îşi 
formuleze propriile opinii, cu tot mai multă independenţă. Acest lucru îi va ajuta să participe la construirea 
unei societăţi armonioase şi sigure pentru toată lumea. 

Educaţia de mediu construit ar trebui să facă parte integrantă din formarea educaţională a copilului, 
indiferent dacă este realizată în şcoli, prin intermediul platformelor publice sau al iniţiativelor instituţionale 
comune. 

Ar trebui încurajată introducerea educaţiei de mediu construit în programa şcolară principală. Acest lucru 
va avea efecte pe termen lung asupra înţelegerii societăţii a unei arhitecturi de calitate şi a unui mediu 
înconjurător adecvat.  

Datorită anvergurii sale, arhitectura prezintă posibilităţi interminabile de experienţe de învăţare pentru 
studenţii şi elevii de toate vârstele, de la cei mai mici până la cei care urmează să intre în lumea adulţilor. 

Temele tematicile mediului construit se constituie ca excelente vehicule pentru educarea şi motivarea 
elevilor într-o gamă largă de subiecte şi prezintă posibilităţi interesante de colaborare între profesori din 
discipline diferite. 

Gândirea critică, conştientizarea spaţiului înconjurător simțul spațial, imaginaţia, rolul de cetăţean 
responsabil, alfabetizarea culturală, relevanţa socială şi sustenabilitatea mediului pot fi abordate folosind 
probleme de mediu construit pentru a preda atât materii şcolare noi, cât şi pe cele tradiţionale. 

Arhitectura utilizează cunoştinţele de istorie, geografie, sociologie, psihologie, ştiinţe, matematică, 
semantică, literatură, artă şi tehnologie şi, la rândul său, irigă şi însufleţeşte aceste discipline. 

Gândirea arhitecturală este integrată, vizuală şi neliniară. Lucrul la sarcini bazate pe domeniul arhitecturii 
contribuie la crearea de abilităţi generice, cum ar fi comunicarea, rezolvarea problemelor şi documentarea 
pe care elevii le folosesc în alte domenii ale studiilor lor. 

Educaţia de mediu construit ar trebui să urmărească să le ofere copiilor şi tinerilor: 

Conştientizarea senzorială a spaţiilor – publice/private, interioare/exterioare – în care aceştia se mişcă şi în 
care locuiesc.  

Conştientizarea rolurilor, a drepturilor şi a responsabilităţilor în crearea mediului construit. 

O apreciere a patrimoniului lor arhitectural şi a arhitecturii contemporane. 

Înţelegerea relaţiei dintre mediul construit şi natural şi legătura dintre dezvoltarea durabilă şi calitatea vieţii. 

Vocabularul de care au nevoie pentru a discuta calităţile clădirilor şi ale spaţiilor şi modul în care acestea se 
raportează la viaţa unei comunităţi. 

Experienţa metodelor analitice şi de rezolvare a problemelor din procesul de proiectare. 
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Capacitatea de a lucra în echipă, de a observa, de a identifica problemele şi de a găsi soluţii creative. 

Oportunitatea de a experimenta cu tehnici, forme şi materiale. 

Capacitatea de a exercita sensibilitatea şi imaginaţia, gustul şi judecata critică.  

Descoperirea că arhitectura este o sarcină intelectuală creativă de cercetare şi design care se bazează pe 
umanitate, cultură, patrimoniu, natură şi societate. 

Cei care se ocupă de educaţia de mediu construit în întreaga lume ar trebui să încerce să se conecteze între 
ei – pentru a produce, împărtăşi şi disemina materiale, filme, baze de date, instrumente pedagogice şi site-
uri web – şi să formeze reţele de cooperare continuă. 

Cercetarea în acest domeniu ar trebui încurajată şi împărtăşită la nivel mondial. Instituţiile de arhitectură 
împreună cu instituţiile pedagogice şi şcolile ar trebui să-şi unească forţele pentru dezvoltarea ştiinţifică 
a educaţiei de mediu construit. 

Este necesar un parteneriat strâns între toate părţile interesate – factori de decizie naţionali şi 
instituţionali, guverne şi parlamente, mass-media, personal didactic şi conex, cercetători, studenţi şi 
familiile acestora, lumea muncii, grupurile comunitare – pentru a declanşa o mişcare în profunzime în 
domeniu educaţiei de mediu construit pentru copii şi tineri. 
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Arhitecţii, profesorii şi toţi actorii care participă la conceptualizarea, organizarea sau executarea educaţiei 
de mediu construit trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că principiile Convenţiei ONU cu privire la 
Drepturile Copilului şi toate legile, codurile şi ghidurile pentru protecţia şi siguranţa copiilor sunt 
implemntate în permanenţă.  Links in paranteza. 

Toate activităţile referitoare la educaţia de mediu construit ar trebui să fie realizate într-un mod etic şi cu 
respectarea identităţii culturale a comunităţii în care trăiesc copiii. 

În mod ideal, educaţia de arhitectură pentru copii ar trebui să facă parte din sistemul de învăţământ 
central, formal, iar asociaţiile organizațiile arhitecților de arhitecţi ar trebui să colaboreze cu autorităţile 
pentru a realiza acest lucru. 

Întrucât participarea arhitecţilor la proiecte bazate în şcoli nu este întotdeauna posibilă, arhitecţii şi 
autorităţile din sistemul educaţional ar trebui să se străduiască să educe profesorii care sunt bine pregătiţi 
în domeniul educaţiei de mediu cnstruit şi să producă resurse adecvate pentru ca aceştia să le folosească. 

Arhitecţii implicaţi în educaţia de mediu construit ar trebui să aibă un interes pentru domeniul educaţiei, 
capacitatea de a relaţiona cu copii şi tineri şi să fie dispuşi să colaboreze cu profesorii şi părinţii. 

Profesorii implicaţi în educaţia de mediu construit ar trebui să fie deschişi către domeniul arhitecturii şi 
să se străduiască să realizeze cu succes colaborările interdisciplinare încorporate în educaţia de mediu 
construit. 

Asociaţiile profesionale de arhitecţi ar trebui să caute să coopereze cu autorităţile din domeniul educaţiei 
şi cu organizaţii care se ocupă de formarea indivizilor şi să îşi ofere sprijinul în dezvoltarea unor strategii 
de formare adecvate.   

Adăugarea cu succes a subiectelor pe teme de arhitectură la programele de formare a cadrelor didactice 
se realizează cel mai bine prin colaborarea profesională dintre profesori şi arhitecţi şi poate presupune 
discuţii şi acorduri cu mulţi parteneri: guverne de stat sau locale, universităţi, academii, organizaţii 
responsabile de formarea cadrelor didactice şi asociaţii ale profesorilor. 

Persoanele implicate în educaţia de mediu construit ar trebui să fie deschise să descopere teren comun cu 
alte domenii de interes, să lucreze împreună cu profesori din alte domenii şi deci, implicit, să îi înveţe pe 
copii despre importanţa lucrului în echipă. 

Cadrul educaţional adoptat de profesori şi arhitecţi ar trebui să fie deschis la schimbări şi la diverse medii 
culturale. Acesta ar trebui să urmărească să stimuleze creativitatea şi gândirea critică şi să deschidă noi 
perspective pentru viitorii noştri adulţi şi cetăţeni.



IV. CONCLUZIE

Această Cartă a fost creată la iniţiativa UNESCO şi a Programului de lucru UIA – Arhitectura şi Copiii, pentru a 
promova şi susţine acţiunea şi dezvoltarea urgentă în domeniul educaţiei de mediu construit la nivel mondial. 

Carta constituie un cadru care oferă direcţii şi îndrumare guvernelor, autorităţilor, instituţiilor, arhitecţilor şi 
profesorilor implicaţi în întemeierea, crearea şi implementarea educaţiei de mediu construit. 

Carta formulează baza pentru acţiuni dedicate de către arhitecţi şi educatori angajaţi în oferirea educaţiei de mediu 
construit copiilor şi tinerilor din întreaga lume. Aceasta are ca sursă conştientizarea responsabilităţii pe care noi, 
ca profesionişti, o datorăm acestor viitori participanţi la crearea mediului construit pe care îl împărţim. 



Ediţia 2019 

Aprobată de UIA în 2019 
Aşteaptă aprobare de la UNESCO 

Ediţia 2019 a Cartei va fi revizuită în mod regulat; este concepută ca un document în evoluţie care 
va fi adaptat noilor provocări, nevoi şi transformări ce au loc în lume. 

Autorii acestei carte sunt experţi în domeniul arhitecturii şi al educaţiei de mediu construit şi membri ai 
Programului de lucru Arhitectura şi Copiii al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor (UIA): 

Ewa Struzynska, Franţa, iniţiatorul Cartei, fost director al Programului de lucru UIA – Arhitectura şi Copiii 
Mia Roth-Cerina, Croaţia, membră a Programului de lucru UIA – Arhitectura şi Copiii 
Suzanne de Laval, Suedia, actual co-director al Programului de lucru UIA – Arhitectura şi Copiii  
Ann McNicholl, Irlanda, fost director al Programului de lucru UIA – Arhitectura şi Copiii  
Recunoaştem contribuţia tuturor membrilor ai Programului de lucru UIA – Arhitectura şi Copiii 

www.architectureandchildren-uia.com 
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