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ПРЕАМБЮЛ
Образованието чрез изградена среда придобива критично 
значение в днешния свят като жизненоважен компонент на 
културното, социалното, икономическото и политическото 
развитие. Той има потенциала да функционира като стълб за 
изграждане на капацитет в общностите за консолидиране на 
хармонично съвместно съществуване, устойчиво развитие, 
демокрация, човешки права и мир.

Ние като архитекти силно вярваме, че в бързо променящия се 
свят, постигането на хуманно качество на живот силно зависи 
от качеството на нашата изградена среда. Това не може да 
бъде планирано, проектирано и направено само от архитекти; 
това е продукт на всички нас - граждани, професионалисти, 
фирми, законодатели - работещи заедно.

Следователно бъдещото качество на нашия живот разчита на 
следващите поколения, разбиращи процесите, които оформят 
изградената среда, и притежаващи знанията и инструментите 
за вземане на мъдри решения, които отчитат  последиците за 
културното, социалното, икономическото и политическото 
благосъстояние на общността и средата, която обитават. 

Това е наша отговорност - архитектите, заедно с властите и 
законодателите - да насочим усилията си към иницииране, 
насърчаване и улесняване на образованието чрез изградена 
среда в глобален мащаб. 
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Архитектурата и изградената среда - нашите сгради, села, градове и пейзажи - осигуряват рамката за всяка 
човешка дейност и взаимодействие. Ние й придаваме форма и тя ни формира. Засяга ума, духа, тялото, 
начините, по които се движим от място на място и хората, които срещаме. Включва колективни, социални и 
критични действия. Чрез символични, значими, публични и частни структури и пространства  представлява 
ценностите на общността в конкретна форма. 

Създаването на архитектура е упражнение на въображението, което се основава на човечността, културата, 
наследството, историята, околната среда, икономиката и критика на съществуващото. 

Добрата архитектура и добрата среда, създадени в истински диалог с общността, допринасят за едно по-
хармонично общество, където гражданите се чувстват овластени и където наследството и творчеството са 
съчетани. 

Бъдещото качество на нашата среда ще бъде определено от днешните деца. Способността им да взимат 
разумни, информирани решения ще зависи от знанията, уменията и способностите, които придобиват в 
процеса на обучението си. 

Нашето „образование чрез околна среда“ започва в момента на раждането. Първите си пространствени и 
социални впечатления получаваме в кръга на родителите и семейството, в нашите къщи, училища, 
магазини, паркове и квартали. Научаваме се да виждаме, да чуваме, да чувстваме, да разбираме и да 
общуваме.

Домът, училището, кварталът и общността изпращат на децата съобщение за тяхното място в света. За 
добро или лошо околната среда осигурява контекста, „cadre de vie“, който така влияе на физическото и 
психологическото качество на техния живот, и в който те започват да израстват в бъдещите си роли на 
граждани. 

Архитектурното образование за младите хора трябва да бъде елемент от всяка нова политика на 
правителството в областта на архитектурата, а професионалните органи на архитектите във всяка страна 
трябва да се стремят да гарантират, че това е така. 

Образованието чрез изградена околна среда ще помогне на децата и младите хора да разберат 
архитектурния дизайн и процеса, който оформя околната среда, така че като възрастни граждани те да 
могат да участват ефективно в създаването на висококачествена архитектура, която е хуманна, устойчива и 
уважаваща нейния контекст. 
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Целите на тази Харта са тя да бъде използвана за създаването на широко разпространена мрежа от 
образование чрез изградена среда за ученици и младежи, в рамките, на която отделни инициативи и 
постижения могат да бъдат споделяни от всички. 

I. ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ

7

8

ЦЕЛИ
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Анализът на изградената среда позволява на младите хора да се ориентират в пространството, да го приспособяват, 
разбирайки, че след кратко време те ще имат правото и отговорността, като активни граждани да предприемат 
инициативи за създаване на устойчиво бъдеще .

Преподавателите и архитектите трябва да работят заедно, за да предоставят на децата по света знания, които да им 
помогнат да станат грижовни участници в околната среда. Те трябва да помогнат на децата да пораснат със съзнанието 
за своето наследство и да ценят устойчиви действия с респект към изградената среда. 
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II ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ИЗГРАДЕНА СРЕДА

Целта на образованието чрез изградена среда е учениците да придобият набор от ценности, които им дават възможност да 

формират собствени мнения, като развиват своята независимост. Това ще им помогне да участват в изграждането на 

хармонично и безопасно за всички общество .

Образованието чрез изградена среда трябва да бъде неразделна част от образователното израстване на детето, независимо 

дали се провежда в училищата, чрез обществени платформи или съвместни институционални инициативи.

Трябва да се насърчава инжектирането на образование чрез изградена среда в масовата училищна програма. Това ще има 

дългосрочни ефекти върху разбирането на обществото за добра архитектура и добра среда.

Поради своя обхват, архитектурата предлага безкрайни възможности за учебен опит за ученици от всички възрасти, от най-

малките до тези, които са на път да влязат в света на възрастните.

Темите за изградена среда са отлично средство за обучение и мотивиране на ученици в широк спектър от училищни 

предмети и представляват вълнуващи възможности за сътрудничество между учители от различни дисциплини. 

Критичното мислене, пространственото осъзнаване, въображението, отговорното гражданство, културната грамотност, 

социалната значимост и екологичната устойчивост могат да бъдат разгледани, през изградената среда и използвани за 

преподаване както на нови, така и на традиционни училищни предмети.

Архитектурата използва познанията по история, география, социология, психология, науки, математика, семантика, 

литература, изкуства и технологии и на свой ред обогатява и оживява тези дисциплини.

Архитектурното мислене е интегрирано, визуално и нелинейно. Работата по базирани на архитектура задачи допринася за 

общи умения като комуникация, решаване на проблеми и изследвания, които учениците използват в други области на 

своето обучение.

Образованието чрез изградена среда трябва да има за цел да даде на децата и младите хора:

Сензорно осъзнаване на пространствата - публично / частно, интериор / екстериор - че те се движат и живеят в тях 

Информираност за роли, права и отговорности при създаването на изградената среда

Оценяване на  архитектурното наследство и на съвременната архитектура

Разбиране на връзката между изградената и природната среда, и на връзката между устойчивото развитие и качеството на 

живот

Речникът, от който се нуждаят, за да обсъдят качествата на сградите и местата и как те са свързани с живота на общността 

Опит от аналитичните методи и тези за решаване на проблеми в процеса на проектиране

Способността да работят в екип, да наблюдават, да идентифицират проблеми и да намерят творчески решения 

Възможността да експериментират с техники, форми и материали

Способността да упражняват чувствителност и въображение, вкус и критична преценка

Откритието, че архитектурата е творческа интелектуална задача свързана с изследвания и дизайн, която се основава на 

човечеството, културата, наследството, природата и обществото

1

2

3

4

5

6 

7 

8 

9 

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10



7

Тези, които се занимават с образование чрез изградена среда по целия свят, трябва да се опитат да се свържат 
помежду си - да произвеждат, споделят и разпространяват материали, филми, бази данни, педагогически 
инструменти и уебсайтове - и да формират мрежи за постоянно сътрудничество.

Изследванията в тази област трябва да бъдат насърчавани и споделяни по целия свят. Архитектурните институции, 
заедно с педагогическите институции и училищата трябва да обединят усилията си за научно развитие на 
образованието чрез изградената среда.

Необходимо е тясно партньорство между всички заинтересовани страни - създатели на национални и 
институционални политики, правителства и парламенти, медии, преподаватели и свързания с тях персонал, 
изследователи, студенти и техните семейства, света на труда, общностните групи - за да се подготви движение за 
задълбочено обучение чрез изградена среда за деца и младежи. 

10.

II. ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ИЗГРАДЕНА СРЕДА

11.

12.
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Архитектите, учителите и всички участници, които са част от концептуализирането, организирането или 
изпълнението на образованието чрез изградена среда, трябва да предприемат стъпки, за да гарантират, че 
принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето, всички закони, кодекси и насоки за защита и безопасност 
на децата са наблюдавани през цялото време.

Всички дейности, свързани с образованието чрез изградената среда, трябва да се провеждат по етичен начин и с 
уважение към културната идентичност на общността, в която живеят децата.

В идеалния случай архитектурното образование за деца трябва да бъде част от централната формална образователна 
система и сдруженията на архитектите трябва да работят с властите, за да постигнат това.

Участието на архитекти в училищни проекти не винаги е възможно, затова архитектите и образователните власти 
трябва да се стремят да обучават учители в тази сфера и да създават подходящи ресурси в тяхна помощ.

Архитектите, които се занимават с обучение чрез изградена среда, трябва да имат интерес към образованието, 
способност да контактуват с деца и младежи и да са готови да си сътрудничат с учители и родители.

Учителите, които участват в образованието чрез изградена среда, трябва да бъдат отворени към областта на 
архитектурата и да се стремят да направят успешното интердисциплинарното сътрудничество, заложено в 
образованието чрез изградена среда.

Професионалните сдружения на архитектите трябва да се стремят да се свържат с образователните власти и с 
организации за обучение и да предложат своята подкрепа при разработването на подходящи стратегии за обучение.

Успешното добавяне на архитектурни теми към обучението на учители се постига най-добре чрез професионално 
сътрудничество между учители и архитекти и може да включва дискусии и споразумения с много партньори: 
държавни или местни правителства, университети, академии, организации, отговорни за обучението на учители, и 
учителски асоциации .

Хората, които участват в образованието чрез изградена среда, трябва да бъдат отворени за откриване на общ език с 
други сфери, да работят заедно с учители от различни области и така индиректно да учат децата за важността на 
съвместната работа.

Образователната рамка, приета от учители и архитекти, трябва да бъде отворена за промяна и за различни културни 
условия. Тя трябва да има за цел да запали творчеството и критичното мислене и да отвори нови перспективи за 
нашите бъдещи възрастни и граждани. 

III. УСЛОВИЯ ЗА ПРАКТИУВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ Ч  РЕЗ ИЗГРАДЕНА СРЕДА 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тази Харта е създадена по инициатива на ЮНЕСКО и работната програма на МСА Архитектура и деца за насърчаване и 
подпомагане на спешни действия и развитие на образованието чрез изградена околна среда по целия свят.

Хартата представлява рамка, предоставяща насоки и препоръки, за правителствата, властите, институциите, архитектите и 
учителите, участващи в основаването, създаването и прилагането на образование чрез изградена среда.

Хартата формулира основата за всеотдайни действия на архитекти и педагози, ангажирани с предоставянето на образование 
чрез изградена среда за деца и младежи по целия свят. Тя се корени в нашето съзнание за отговорността, която, ние като 
професионалисти, дължим на тези бъдещи участници в създаването на изградената среда, която споделяме. 



2019 Издание
Одобрена от МСА през 2019 г. 
Предстои да бъде одобрена от ЮНЕСКО 

Изданието от 2019г. на Хартата ще бъде ревизирано редовно; замислен е като развиващ се 
документ, който ще бъде адаптиран към новите предизвикателства, нужди и трансформации 
в света.
Авторите на тази харта са експерти в областта на архитектурата и образованието чрез 
изградена среда и членове на работната програма на Международния съюз на архитектите 
(МСА)  "Архитектура и деца": 

• Ева Стружинска, Франция, инициатор на Хартата, бивш директор на работната програма на 
МСА "Архитектура и деца"
• Миа Рот-Черина, Хърватия, член на работната програма на МСА "Архитектура и деца"
• Сузана дьо Лавал, Швеция, настоящ ко-директор на работната програма на МСА "Архитектура 
и деца" 
• Ан Макникол, Ирландия, бивш директор на работната програма на МСА "Архитектура и деца"

С признание приноса на всички членове на работната програма на МСА "Архитектура и деца"    

www.architectureandchildren-uia.com



МЕЖДУНАРОДЕН СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ / МСА 
WWW.UIA-ARCHITECTES.ORG
UIA@UIA-ARCHITECTES.ORG
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