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WSPÓŁCZESNE TENDENCJE KSZTAŁTOWANIA 
ARCHITEKTURY PRZEDSZKOLNEJ W EUROPIE1

Streszczenie 

Współczesna architektura przedszkolna powinna odpowiadać na aktu-
alne i  przyszłościowe potrzeby wszystkich użytkowników, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb głównego użytkownika – dziecka. Celem badawczym 
było wykazanie nowych tendencji kształtowania architektury przedszkolnej. 
Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, case study oraz metodę 
intuicyjną opartą na osobistych doświadczeniach projektowych autorki. Stu-
dium przypadku pozwoliło na wyciągnięcie wniosków – tendencje formalne, 
funkcjonalno-przestrzenne i  prośrodowiskowe kształtowania architektury 
przedszkolnej w Europie są zbliżone, z uwzględnieniem lokalnych kontekstów.

Słowa kluczowe: przedszkole, architektura przedszkolna, tendencje 
formalne, tendencje funkcjonalne, tendencje prośrodowiskowe.

Wprowadzenie
Edukacja przedszkolna w  większości krajów europejskich nie jest obo-

wiązkowa, niemniej ukształtowana w blisko 200-letnim okresie świadomość 
społeczna wagi problemu w rozwoju dziecka powoduje coraz wyższy wskaźnik 
scholaryzacji przedszkolnej. Tak jest np. w krajach skandynawskich, czy we 
Francji, gdzie jest on bliski 100%. Uzyskanie takiego wskaźnika to proces dłu-
gotrwały, uzależniony od zmian instytucjonalnych i mentalnych, wymagający 
nakładów inwestycyjnych. Architektura przedszkolna podlegała w tym okresie 
licznym zmianom formalnym, powiązanym z lokalizacjami oraz wiodącymi 
stylami, oraz zmianom funkcjonalnym i technicznym, związanym z rozwojem 
cywilizacyjnym. Wynikiem tego wieloletniego procesu są współczesne ten-
dencje kształtowania architektury przedszkolnej wskazujące na jego ciągłość 
(Starzyk 2019).

Analizując ogólnie architekturę współczesną trudno mówić o stylach, rów-
nież projektanci unikają jednoznacznych określeń i próby przyporządkowania 
do jednoznacznie zdefiniowanego stylu. Zróżnicowany jest język architektury, 
zróżnicowane są estetyczne oczekiwania jej odbiorców. W obszarze nazewnic-

1 Artykuł stanowi I część cyklu dotyczącego: 1) Współczesnych tendencji kształtowania architektury 
przedszkolnej w Europie poza Polską; 2) Współczesnych tendencji kształtowania architektury przed-
szkolnej w Polsce.
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twa i zakresów problemowych odnoszących się do epok minionych dyskusje są 
wciąż otwarte, tym trudniej definiować i wprowadzać terminologię w zakresie 
architektury współczesnej. Dlatego częściej niż „style” stosuje się dla opisu 
języka współczesnej architektury określenia „trendy” i „nurty” (Starzyk 2019). 
Analizując problem można zidentyfikować kilka nurtów głównych współ-
czesnej architektury wysokiej i  wiele odmian architektury popularnej, od 
minimalizmu do wyrazistej ekspresji. Badając polską architekturę po 1989 r. 
K. Ingarden dokonał próby klasyfikacji tendencji i  nurtów, wyodrębniając: 
neohistoryzm/postmodernizm, neowernakularyzm/regionalizm krytyczny, 
neomodernizm klasycyzujący, neomodernizm, nowy styl międzynarodowy, 
dekonstruktywizm (współczesny ekspresjonizm), minimalizm/architektura 
materii (Ingarden 2017).

Analizy istotnych i wspólnych cechy formalnych posłużyły za podstawę 
autorskiej kwalifikacji współczesnych obiektów przedszkolnych do dwóch 
nurtów – neowernakularnego oraz neomodernistycznego. Istnieją przedszkola 
zrealizowane w nawiązaniu do cech innych nurtów, na przykład postmoder-
nizmu czy współczesnego ekspresjonizmu, niemniej ze względu na nieliczne 
przypadki autorka podjęła decyzję o niewyróżnianiu ich w zbiorze współcze-
snych tendencji kształtowania architektury przedszkolnej (Starzyk 2019). Oba 
wyodrębnione nurty mogą współwystępować z nurtem prośrodowiskowym, 
w którego obrębie można wyodrębnić wiele odmian. W literaturze przedmiotu 
wskazuje się tu trzy dominujące odnoszące się do architektury: ekologiczny, 
bioklimatyczny oraz zrównoważonego rozwoju. Głównymi cechami archi-
tektury ekologicznej są: 1) forma uzależniona od wymagań projektowania 
energooszczędnego, realizowana z  poszanowaniem zastanego kontekstu 
przyrodniczego; 2) rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne 
i  funkcjonalne zapewniające maksymalnie możliwy komfort użytkowania 
przy minimalnych kosztach środowiskowych; 3) rozwiązania optymalizujące 
wykorzystanie światła dziennego i wentylacji naturalnej; 4) rozwiązania for-
malne charakteryzujące się wpisywaniem obiektu w krajobraz oraz łączeniem 
wnętrza z zewnętrzem; 5) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). 
Istotny jest przekaz edukacyjny – przesłanie prośrodowiskowe realizowane 
przez architekturę. Główną cechą architektury bioklimatycznej jest dosto-
sowanie budynku do lokalnych warunków klimatycznych i  biologicznych, 
z  pełnym poszanowaniem kontekstu społeczno-kulturowego. Architektura 
zrównoważonego rozwoju cechuje się trzema priorytetowymi obszarami: 
ekologia, ekonomia i społeczeństwo. Wszystkie te trzy nurty prośrodowiskowe 
przenikają się wzajemnie i łączy je jeden cel – realizacja zdrowych i komfor-
towych obiektów dla użytkowników, z poszanowaniem zastanego środowiska 
naturalnego (Banasik-Petri 2018; Marchwiński, Zielonko-Jung 2017; Ryńska 
2001; Widera 2018).
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Celem badawczym niniejszego opracowania jest wykazanie nowych 
tendencji kształtowania współczesnej architektury przedszkolnej w  zakresie 
rozwiązań formalnych, funkcjonalno-przestrzennych i  prośrodowiskowych 
na przykładzie trzech budynków przedszkolnych zrealizowanych w Europie 
w ostatniej dekadzie2.

Metodyka badań
W wyniku przeprowadzonych badań wstępnych3 zakreślono temat, teryto-

rium i przedział czasowy, a następnie ustalono metodykę oraz koncepcję badań. 
Przedmiotem badań jest współczesny obiekt przedszkolny, zrealizowany dla 
założonej funkcji wychowania przedszkolnego w ostatniej dekadzie w Europie, 
z wyłączeniem obiektów przedszkolnych zrealizowanych w Polsce.

Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, case study, metodę 
intuicyjną opartą na osobistych doświadczeniach projektowych autorki4. 
Przyjęto kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne wyboru próby badaw-
czej. Kryteria formalne przedmiotu badań określono na podstawie dostępności 
materiałów w zakresie: lokalizacja, rok realizacji, projektant, materiał graficzny 
(w  zakresie rzutu kondygnacji przyziemia, ilustracji zewnętrza i  wnętrza). 
Kryteria merytoryczne przedmiotu badań podzielono na ogólne (funkcja 
przedszkolna, samodzielność budynku, rok realizacji przedszkola) oraz klasyfi-
kacyjne (1K – typ lokalizacji, 2K – współczesne tendencje formalno-estetyczne, 
3K – współczesne tendencje funkcjonalno-przestrzenne, 4K – współczesne 
tendencje prośrodowiskowe). Kryteria formalne, merytoryczne ogólne oraz 
kryterium klasyfikacyjne 1K, to kryteria obligatoryjne, których ocena speł-
nienia polega na przypisaniu wartości logicznej „tak”. Kryteria merytoryczne 
klasyfikacyjne 2K, 3K i 4K, to kryteria fakultatywne, których ocena spełnienia 
polega na przypisaniu wartości logicznej „tak” do co najmniej jednej grupy. 
Przyjęto porównywalne kryteria dla wszystkich przedmiotów badań. Ocenę 
spełnienia kryteriów merytorycznych klasyfikacyjnych wyselekcjonowanych 
trzech przedszkoli przedstawiono w tabeli 1.

W pierwszym etapie, uwzględniając zdefiniowany cel, wytypowano trzy 
przedmioty badań – przedszkola w Guntramsdorf (Austria), w Frederiksberg 
(Dania) i w Bisceglie (Włochy). W drugim, na podstawie dostępnych materia-
łów autorskich, wykonano badania typu case study. W kolejnym – opracowano 
i poddano syntezie materiały zebrane w czasie badań.

2 Autorka zbadała łącznie 154 budynki przedszkolne zrealizowane w Europie, poza Polską, oraz 114 
zrealizowane na świcie, poza Europą (Starzyk 2019).

3 Podjęty temat jest wynikiem wieloletnich autorskich badań obiektów przedszkolnych i ogólnie prze-
strzeni adresowanych do dzieci.

4 „Każdy akt twórczy, a więc i poznania, ma w swej genezie intuicję” – Barbara Brukalska (Brukalska 
1948).
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Studium przypadku
Niniejsze opracowanie jest próbą wskazania współczesnych tendencji 

kształtowania budynków przedszkolnych, ich podobieństw i różnic. Całościowy 
materiał badawczy (154 obiekty przedszkolne zrealizowane w Europie, poza 
Polską) został wyselekcjonowany w  taki sposób, żeby przedstawiał zróżni-
cowane podejście formalno-estetyczne, funkcjonalno-przestrzenne oraz 
prośrodowiskowe. Dobór próby zaprezentowanych poniżej trzech przedszkoli 
uzależniony był również od miejsca, ważne było pokazanie obiektów zrealizo-
wanych w ostatniej dekadzie w różnych krajach europejskich.

Przedszkole w Guntramsdorf (Austria)
• projekt: goya (group of young architects) • powierzchnia: 730 m² • rok 
realizacji: 2010

Budynek przedszkolny wkomponowano w przyrodniczy kontekst miejsca, 
z poszanowaniem rosnących na działce drzew kasztanowca. Ideą było powią-
zanie wnętrza z zewnętrzem, co zostało zrealizowane przez wpisanie modułów 
pomiędzy zastane drzewa oraz otwarcia wizualne – duże przeszklenia w salach 
zabaw – w kierunku wartościowego drzewostanu. Panoramiczne okna zapew-
niają kontakt wzrokowy dziecka z przyrodą, zostały osadzone na wysokości 
umożliwiającej wykorzystanie parapetów jako siedziska. Drewniane moduły 
funkcjonalne powiązano lekką szklaną konstrukcją otwierającą przestrzeń 
na otoczenie. Zastosowano drewno modrzewiowe, konsekwentnie zarówno 
wewnątrz obiektu, jak i na zewnątrz. Zaprojektowano i wykonano ściany nośne 
z drewna klejonego krzyżowo. Wielofunkcyjne foyer jest dostępne z sal zajęcio-
wych oraz z sali gimnastycznej umożliwiając zróżnicowane aktywności. Istnieje 
możliwość połączenia sali ruchowej oraz foyer przez rozsunięcie dzielącej te 
przestrzenie ścianki mobilnej5.

5 Opis na podstawie dostępnych materiałów pracowni goya (group of young architects), oraz obserwacji 
i analiz własnych.
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Ilustracja 1. Przedszkole w Guntramsdorf w Austrii • projekt: goya  

  

  

Źródło: www1.

Przedszkole w Frederiksberg (Dania) 
• projekt: COBE • powierzchnia: 1700 m² • rok realizacji: 2015

Realizacja jest wynikiem wygranego w 2011 r. konkursu architektoniczne-
go. Zarówno w procesie projektowym, jak i na etapie realizacji projektanci duży 
nacisk kładli na współpracę z architektami krajobrazu. Przewodnią ideą było 
stworzenie obiektu w charakterze wioski-osady dla dzieci, co udało się uzyskać, 
dzieląc budynek na jedenaście małych, połączonych ze sobą, zróżnicowanych 
domków. Inspiracją były dziecięce rysunki domów. Bezramowe okna również 
nawiązują do sposobu rysowania przez dzieci. Pomieszczenia zróżnicowane 
funkcjonalnie w modułach-domkach zlokalizowane są wokół dwóch ogrodów 
zimowych o  zindywidualizowanych przestrzeniach, w  których dzieci mogą 
tworzyć własne nisze zabaw w budynku. Projektanci stworzyli kreatywne prze-
strzenie dla „małych światów” dzieci, zróżnicowane funkcjonalnie i formalnie. 
Pomimo podziału na wiele mniejszych przestrzeni całość jest spójna i o czy-
telnym układzie. Dwa atria na końcach budynku łączą piętra i pomieszczenia 
grupowe, funkcjonują również jako centralne punkty, w których mogą odbywać 
się nieformalne spotkania dzieci, pracowników i rodziców6.

6 Opis na podstawie dostępnych materiałów pracowni COBE, oraz obserwacji i analiz własnych.
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Ilustracja 2. Przedszkole w Frederiksberg w Danii • projekt: COBE  

 

  

Źródło: www2.

Przedszkole w Bisceglie (Włochy)
• projekt: Luca Peralta Studio • powierzchnia: 1300 m² • rok realizacji: 2017

Projekt wytypowano do realizacji w  wyniku konkursu architektonicz-
nego. Główną ideą projektową było zastosowanie naprzemiennego rytmu 
pomieszczeń sal zabaw dla dzieci oraz pomieszczeń pomocniczych. Całość 
łączy organiczna komunikacja wydzielająca wewnętrzne patio – przestrzeń 
rekreacji z nasadzeniami lokalnymi, która pełni również funkcje edukacyjne. 
W  budynku zastosowano rozwiązania prośrodowiskowe, między innymi 
poprzez materiały i systemy pasywne, osiągając parametry obiektu bliskoze-
roenergetycznego. Obiekt zrealizowano ze zbrojonych cegieł z gliny murowej 
ze względu na jej właściwości termiczne i parametry akustyczne, ale również 
ze względu na bezpieczeństwo pożarowe oraz odporność sejsmiczną. Budynek 
został świadomie zorientowany względem stron świata, jest zwarty formalnie, 
otwarty wewnętrzny dziedziniec zapewnia naturalne doświetlenie i wentylację. 
Zastosowano odnawialne źródła energii (panele słoneczne oraz kolektory 
fotowoltaiczne), system magazynowania oraz wykorzystania wody deszczowej7.

7 Opis na podstawie dostępnych materiałów pracowni Luca Peralta Studio, oraz obserwacji i analiz 
własnych.
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Ilustracja 3. Przedszkole w Bisceglie we Włoszech • projekt: Luca Peralta Studio

 

  

Źródło: www3.

Zestawienie wyników badań trzech obiektów przedszkolnych, zlokalizowa-
nych w Europie, przedstawiono w tabeli 1, oceniając spełnienie fakultatywnych 
kryteriów merytorycznych klasyfikacyjnych. Dwa z  badanych obiektów P1 
(Guntramsdorf) oraz P2 (Frederiksberg) zlokalizowane są w strefach obrzeż-
nych miast, natomiast P3 (Bisceglie) w kontekście zabudowy miejskiej poza 
śródmieściem. W  wyniku analizy rozwiązań formalnych obiekty P1 i  P2 
zostały zakwalifikowane do nurtu neowernakularnego, natomiast P3 do nurtu 
neomodernistycznego. Ponadto obiekt P3 został opisany jako architektura eko-
logiczna. We wszystkich trzech przypadkach zaobserwowano wpływ uwarun-
kowań pedagogicznych na kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego, 
dodatkowo zaobserwowano w obiekcie P2 wpływ uwarunkować kulturowych 
na jego rozwiązania. Znaczący wpływ uwarunkowań lokalizacyjno-klima-
tycznych na układ funkcjonalno-przestrzenny zaobserwowano w obiekcie P1 
i P3. Wszystkie trzy zbadane przedszkola charakteryzują się rozwiązaniami 
prośrodowiskowymi mającymi wpływ na rozwiązania formalne i funkcjonalne. 
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Tabela 1. Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych klasyfikacyjnych przedszkoli

KRYTERIA MERYTORYCZNE KLASYFIKACYJNE P1 P2 P3
1K Typ lokalizacji • lokalizacja śródmiejska lub miejska

• lokalizacja peryferyjna, lub poza miastem

2K Współczesne tendencje 
formalno-estetyczne

• neomodernizm

• neowernakularyzm

• architektura ekologiczna

3K Współczesne tendencje 
funkcjonalno-
przestrzenne

• wpływ uwarunkowań pedagogicznych

• wpływ uwarunkowań kulturowych

• wpływ uwarunkowań lokalizacyjno-klimatycznych

4K Współczesne tendencje 
prośrodowiskowe

• miejsce zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju 

• materiały i/lub innowacyjne technologie prośrodowiskowe

P1 – w Guntramsdorf (Austria), P2 – w Frederiksberg (Dania), P3 – w Bisceglie (Włochy)

Źródło: opracowanie własne.

Wnioski
Wnioski zostały wyciągnięte na podstawie analizy 154 obiektów przed-

szkolnych zrealizowanych w Europie, poza Polską (Starzyk 2019). W niniejszym 
opracowaniu wytypowano i przedstawiono na podstawie przyjętych kryteriów 
takie, które mogły uzyskać status egzemplifikacji tezy: tendencje formalne, 
funkcjonalno-przestrzenne i  prośrodowiskowe kształtowania architektury 
przedszkolnej w Europie są zbliżone, z uwzględnieniem lokalnych kontekstów. 
Wnioski ogólne:
1.  Tendencje formalno-estetyczne oraz funkcjonalno-przestrzenne – zesta-

wienia różnego rodzaju brył, mniej lub bardziej uporządkowane, powta-
rzalne lub jednokrotne, powiązane z  zielenią i ukształtowaniem terenu. 
Często kształtowane według zasad dodawania lub odejmowania, głównie 
elementów kubicznych, ale również form obrotowych czy przesunięć brył 
względem siebie. Ponadto zbadane obiekty można klasyfikować według ich 
cech istotnych i wspólnych: kontekstualne i akontekstualne/uniwersalne, 
zwarte i rozczłonkowane, atrialne i otwierające się na otoczenie, parterowe 
oraz dwu- i więcej kondygnacyjne, modułowe i niemodułowe/jednokrotne 
(Starzyk 2019).

2.  Tendencje prośrodowiskowe – wszystkie poddane badaniom obiekty pro-
jektowano z wrażliwością ekologiczną, założenia jednak w różnym stopniu 
przekładają się na rozwiązania realizacyjne. Różna jest też waga takich roz-
wiązań w różnych krajach, niemniej kierunek architektury zrównoważonej 
oraz powiązanej z nią architektury bioklimatycznej jest wyraźnie zauważal-
ny. Zasadą staje się projektowanie obiektów przedszkolnych w funkcjonalnej 
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harmonii z otaczającym środowiskiem naturalnym, maksymalnie wykorzy-
stujące jego naturalne warunki bez negatywnej interwencji, zapewniające 
pełny komfort wszystkich użytkowników w przyjaznej przestrzeni (Starzyk 
2019).
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Contemporary tendencies in shaping preschool 
architecture in Europe

Summary 

Contemporary architecture referring to buildings that house preschools 
should respond to the current and the future needs of all its users, especially to 
the needs of the main user, that is the child. The research goal was to show new 
trends in shaping contemporary preschool architecture. The literature analysis 
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and criticism method, the case study method, as well as intuitive method 
based on the author’s personal design experience were applied. A case study 
allowed to draw the conclusion – formal, functional and spatial, as well as 
pro-environmental tendencies observable in shaping pre-school architecture 
are corresponding in Europe, with reference to local contexts.

Key words: preschool, preschool architecture, formal tendencies, 
functional tendencies, pro-environmental tendencies.
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