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WPROWADZENIE
Edukacja o środowisku zbudowanym (edukacja architektoniczno-
przestrzenna) ma kluczowe znaczenie we współczesnym świecie 
jako istotny czynnik rozwoju kulturalnego, społecznego, 
gospodarczego i politycznego. Pozwala budować potencjał 
społeczny, aby umacniać harmonijne współistnienie, 
zrównoważony rozwój, demokrację, prawa człowieka i pokój na 
świecie.

My jako architekci, głęboko wierzymy, że w szybko zmieniającym 
się świecie, osiągnięcie godnej jakości życia w dużej mierze zależy 
od jakości naszego środowiska zbudowanego. Nie może być ono 
zaplanowane, zaprojektowane i stworzone wyłącznie przez 
architektów; jest ono wytworem nas wszystkich – współtworzone 
przez obywateli. 

W związku z tym, przyszła jakość naszego życia zależy od tego jak 
przyszłe pokolenia zrozumieją procesy kształtujące środowisko 
zbudowane oraz jaką wiedzę i narzędzia posiądą do podejmowania 
mądrych decyzji uwzględniających potencjalne skutki gospodarcze 
i społeczne oraz środowiskowe. 

Dlatego naszym obowiązkiem – architektów przy wsparciu, 
autorytetów, władz publicznych jest podejmowanie wszelkich 
wysiłków na rzecz budowania środowiska dla edukacji, 
podejmowanie inicjatyw edukacyjnych w skali globalnej. 

Bardzo istotne dla edukacji architektoniczno-przestrzennej, 
edukacji o środowisku zbudowanym jest stworzenie szerokiej 
sieci edukatorów i organizacji, w ramach której wszyscy będą 
mogli dzielić się inicjatywami i osiągnięciami. 
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Architektura i przestrzeń (środowisko zbudowane) – nasze budynki, wsie, miasteczka, miasta i środowisko 
naturalne – stanowią ramy dla wszelkich działań i interakcji człowieka. Architektura i formy w przestrzeni kształtują 
nas, wpływają na umysł, ciało i sposób w jaki komunikujemy się, przemieszczamy z miejsca na miejsce. Architektura 
i przestrzeń reprezentują wartości wspólnoty i nadają im konkretną formę.

Tworzenie architektury to ćwiczenie dla wyobraźni, które czerpie z ludzkiej natury, kultury, dziedzictwa, historii, 
środowiska, ekonomii i krytyki tego, co istnieje.

Dobrej jakości architektura i dobre środowisko powstają w wyniku autentycznego dialogu ze społeczeństwem, 
w którym obywatele czerpią siłę z dziedzictwa kulturowego i w zgodzie z nim kreują nowe przestrzenie.

Przyszła jakość naszej przestrzeni i środowiska będzie zdeterminowana przez nasze dzieci. Ich zdolność do 
podejmowania rozsądnych, przemyślanych decyzji będzie zależeć od wiedzy, umiejętności i kompetencji, które 
zdobędą w trakcie edukacji.

Nasza „edukacja środowiskowa” zaczyna się w momencie narodzin. Pierwsze wrażenia przestrzenne i społeczne 
odbieramy w kręgu rodziny, w naszych domach, szkołach, sklepach, parkach i okolicach. Uczymy się widzieć, 
słyszeć, czuć, rozumieć i komunikować się ze sobą.

Dom, szkoła, sąsiedztwo i społeczność wysyłają do dzieci wiadomość o ich miejscu w świecie. Na dobre lub na złe, 
kontekst kulturowy – „cadre de vie” – wpływa na ich fizyczną i psychologiczną jakość życia oraz obraz świata, 
w którym zaczynają wzrastać i wchodzić w rolę przyszłych obywateli. 

Edukacja architektoniczna (edukacja o środowisku zbudowanym) powinna być elementem każdej nowej polityki 
rządu dotyczącej architektury i polityki przestrzennej, a organizacje zawodowe architektów w każdym kraju, 
powinny dołożyć starań, aby tak się stało.

Edukacja przestrzenna (edukacja o środowisku zbudowanym) pomoże dzieciom i młodzieży zrozumieć 
projektowanie architektoniczne i procesy kształtowania środowiska, tak aby jako dorośli obywatele mogli owocnie 
uczestniczyć w tworzeniu wysokiej jakości architektury: humanistycznej, zrównoważonej i szanującej kontekst 
miejsca.
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Karta wskaże kierunki i doprowadzi do podejmowania właściwych działań, a także upowszechniania 
dobrych praktyk. Będzie ona ważnym punktem odniesienia dla wszystkich osób zajmujących się edukacją 
dla środowiska zbudowanego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
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Analiza środowiska zbudowanego pozwala młodym ludziom orientować się w przestrzeni, ponownie odkrywać swoje miejsce, 
rozumieć procesy, w których jako świadomi obywatele będą uczestniczyć. To nauka odpowiedzialności za podejmowane 
działania na rzecz stworzenia zrównoważonej przyszłości.

Nauczyciele i architekci powinni współpracować, aby zapewnić dzieciom na całym świecie dostęp do wiedzy, która pomoże im 
stać się odpowiedzialnymi, troskliwymi współtwórcami środowiska. Powinni oni pomagać dzieciom wzrastać w świadomości 
swojego dziedzictwa kulturowego – architektonicznego i przestrzennego, oraz doceniać działania na rzecz zrównoważonego 
środowiska.
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II. CELE EDUKACJI O ŚRODOWISKU ZBUDOWANYM

Celem edukacji architektoniczno-przestrzennej, o środowisku zbudowanym, jest zapoznanie uczniów z wartościami, które umożliwią im 
formułowanie własnych niezależnych opinii. Pomoże im to uczestniczyć w budowaniu harmonijnego i bezpiecznego społeczeństwa otwartego.

Edukacja o środowisku zbudowanym powinna być integralną częścią ścieżki edukacyjnej dziecka, niezależnie od tego, czy odbywa się ona 
w szkołach czy poza nimi.

Należy zachęcać do wprowadzania edukacji o środowisku zbudowanym do programów nauczania. Zapoznawanie dzieci z pojęciami i 
umiejętnościami dotyczącymi architektury, urbanistyki i życia publicznego przyniesie w przyszłości wymierne korzyści w postaci rozumienia 
wartości społecznej architektury i środowiska. 

Architektura łączy wiele dziedzin nauki i sztuki, a ze względu na swoją skalę, daje uczniom nieskończone możliwości. Już od najmłodszych lat 
można wkroczyć w świat architektury. 

Tematy związane ze środowiskiem zbudowanym mogą być realizowane w zakresie wielu przedmiotów. Zagadnienia o środowisku mogą być 
dla uczniów ciekawe i motywować ich do dyskusji, nauczycieli natomiast skłaniać do współpracy między przedmiotowej.  

Krytyczne myślenie, świadomość przestrzenna, kreatywność, wyobraźnia, odpowiedzialna postawa obywatelska to umiejętności, które mogą 
zdobyć dzieci i młodzież poznając i obcując z architekturą.

Architektura korzysta z dziedzin takich jakich jak: geografia, socjologia, psychologia, nauk ścisłych, matematyki, semantyki, literatury, sztuki 
i technologii, co z kolei wzbogaca i ożywia te dyscypliny.

Myślenie architektoniczne (praca projektowa) przyczynia się do zdobywania umiejętności, takich jak: komunikacja, rozwiązywanie problemów 
i praca badawcza, z których uczniowie korzystają we wszystkich obszarach swojej nauki.

Celem Edukacji o środowisku zbudowanym jest zapewnienie dzieciom i młodzieży:

Umiejętności doświadczania architektury – sensorycznej percepcji przestrzeni, z którą obcują na co dzień, poruszają się w niej i mieszkają

Wiedzy o procesach planistycznych i przestrzennych oraz świadomości roli jaką w nich odgrywają jako mieszkańcy i obywatele

Umiejętności doceniania dziedzictwa architektonicznego i wartości współczesnej architektury

Zrozumienia związku pomiędzy środowiskiem zbudowanym, a naturalnym oraz zależności między zrównoważonym rozwojem, a jakością 
życia

Poznania słownictwa potrzebnego do dyskusji o wartościach architektury i przestrzeni oraz ich relacji z życiem mieszkańców i obywateli

Doświadczenia metod analitycznych i zorientowanych na rozwiązywanie problemów procesie projektowym

Umiejętności pracy w zespole, obserwacji, rozpoznania problemów i znajdowania twórczych rozwiązań

Możliwości eksperymentowania z technikami, formami i materiałami

Zdolności ćwiczenia wrażliwości i wyobraźni, estetycznego i krytycznego osądu

Odkrycia, że architektura jest twórczym, intelektualnym procesem składającym się z poszukiwania i projektowania, który wpływa na 
kształtowanie natury ludzkiej, kultury, dziedzictwa, przyrody i społeczeństwa
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Osoby zaangażowane w edukację architektoniczno-przestrzenną, edukację o środowisku zbudowanym, powinny tworzyć 
globalną sieć kontaktów – udostępniać i rozpowszechniać materiały edukacyjne, filmy, bazy danych, narzędzia dydaktyczne, 
strony internetowe – działać wspólnie. 

Należy inicjować oraz promować badania w zakresie edukacji o środowisku zbudowanym co pozwoli na ocenę bieżącej 
sytuacji i dostarczenie zainteresowanym stronom, w tym: decydentom, instytucjom edukacyjnym, dyrektorom szkół, 
nauczycielom, osobom uczącym się, organizacjom pozarządowym i młodzieżowym, danych porównawczych, które pozwolą 
na oszacowanie skuteczności i doskonalenie praktyk w tym zakresie. Instytucje architektoniczne wraz z placówkami 
oświatowymi powinny połączyć siły w celu rozwoju edukacji o środowisku zbudowanym, edukacji architektoniczno-
przestrzennej. 

Bliskie partnerstwo między wszystkimi stronami: instytucjami, rządami, mediami, środowiskiem nauczycielskim, 
naukowcami, studentami, światem pracy, grupami społecznymi - jest potrzebne w celu wdrożenia gruntownej edukacji 
dzieci i młodzieży w zakresie środowiska zbudowanego.

10.

II. CELE EDUKACJI O ŚRODOWISKU ZBUDOWANYM
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Architekci, nauczyciele i wszyscy uczestniczący w tworzeniu koncepcji, organizowaniu lub wprowadzeniu edukacji 
o środowisku zbudowanym, muszą podjąć kroki w celu zapewnienia, że zasady Konwencji ONZ o Prawach Dziecka oraz 
wszystkie przepisy prawa, kodeksy i wytyczne dotyczące ochrony i bezpieczeństwa dzieci są zawsze przestrzegane.

Wszelkie działania związane z edukacją architektoniczno-przestrzenną, o środowisku zbudowanym, powinny być prowadzone 
w sposób etyczny i z poszanowaniem tożsamości kulturowej i etnicznej dzieci.

Idealnie byłoby, gdyby edukacja architektoniczno-przestrzenna, o środowisku zbudowanym, była częścią formalnego systemu 
edukacji, a stowarzyszenia architektów powinny współpracować z władzami, aby to osiągnąć.

Ponieważ udział architektów w projektach szkolnych nie zawsze jest możliwy, architekci i władze oświatowe powinny podjąć 
wysiłki, aby kształcić nauczycieli i edukatorów. Ciągłe szkolenie i rozwój nauczycieli i edukatorów w zakresie praktyk edukacji 
o środowisku zbudowanym, są kluczowe w zapewnieniu trwałej i efektywnej edukacji w tej dziedzinie. 

Architekci zajmujący się edukacją w zakresie środowiska zbudowanego powinni interesować się edukacją, posiadać bądź 
rozwijać umiejętności pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz być gotowi do współpracy z nauczycielami 
i rodzicami.

Nauczyciele zajmujący się edukacją o środowisku zbudowanym, powinni być otwarci na wiedzę o architekturze i starać się, 
aby interdyscyplinarna współpraca w ramach edukacji o środowisku zbudowanym, była skuteczna.

Stowarzyszenia zawodowe architektów powinny starać się współpracować z władzami oświatowymi i organizacjami 
szkoleniowymi oraz oferować swoje wsparcie w budowaniu odpowiednich strategii szkoleniowych.

Pomyślne włączenie wątków z wiązanych ze środowiskiem zbudowanym do szkoleń dla nauczycieli jest najlepiej osiągane 
poprzez profesjonalną współpracę między nauczycielami i architektami oraz porozumienia z wieloma partnerami: rządowymi 
lub samorządowymi, uniwersytetami, uczelniami, organizacjami odpowiedzialnymi za kształcenie nauczycieli.

Osoby zaangażowane w edukację o środowisku zbudowanym powinny być otwarte na interdyscyplinarność - odkrywanie 
wspólnych płaszczyzn, a tym samym pośrednio uczyć dzieci o wartości współpracy.

Programy edukacyjne przyjęte przez nauczycieli i architektów powinny być otwarte na różne konteksty kulturowe. Powinny 
one mieć na celu pobudzanie kreatywności i krytycznego myślenia oraz otwieranie nowych perspektyw dla naszych przyszłych 
dorosłych i obywateli.

III. PRAKTYKI
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IV. WNIOSKI
Niniejsza Karta została stworzona z inicjatywy Programu UIA „Architektura i Dzieci”, w celu promowania i wspierania pilnych działań 
i rozwoju edukacji przestrzennej (o środowisku zbudowanym) na całym świecie.

Karta ta stanowi ramy zapewniające wskazówki i wytyczne dla rządów, władz, instytucji, architektów i nauczycieli zaangażowanych w 
powstanie, tworzenie i wdrażanie edukacji o środowisku zbudowanym.

Karta ta formułuje podstawy działań ukierunkowanych przez architektów i pedagogów zaangażowanych w zapewnianie edukacji 
przestrzennej (o środowisku zbudowanym) dzieciom i młodzieży na całym świecie. W naszym przekonaniu, co do odpowiedzialności, 
jaką my jako specjaliści jesteśmy winni przyszłym współtwórcom środowiska zbudowanego, którym się dzielimy.



Edycja 2019

Zatwierdzony przez UIA w 2019 roku
Do zatwierdzenia przez UNESCO

Karta w edycji 2019 będzie regularnie aktualizowana; jest z założenia dokumentem rozwojowym, 
dostosowywanym do nowych wyzwań, potrzeb i przemian na świecie.

Autorami tej karty są eksperci w dziedzinie architektury i edukacji o środowisku zbudowanego oraz 
członkowie Programu Roboczego „Architektura i Dzieci” Międzynarodowej Unii Architektów (UIA):
• Ewa Struzynska, Francja, inicjatorka Karty, była dyrektor Programu Roboczego UIA „Architektura 
i Dzieci”
• Mia Roth-Cerina, Chorwacja, członek Programu Roboczego UIA „Architektura i Dzieci”
• Suzanne de Laval, Szwecja, obecna współdyrektorka Programu Roboczego UIA „Architektura           
i Dzieci”                      
• Ann McNicholl, Irlandia, była dyrektor Programu Roboczego UIA „Architektura i Dzieci”           
Doceniając wkład wszystkich członków Programu Roboczego UIA „Architektura i Dzieci”.

Polskie tłumaczenie i redakcja: 
Katarzyna Domagalska, Piotr Hardt, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 2021

www.architectureandchildren-uia.com



INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS/UIA
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