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Copiii mici pot construi, se pot bălăci și 
hoinări în parcurile lui Ram Eisenberg

„Joaca înseamnă 
libertatea curiozității 

naturale și a explorării”
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Ram Eisenberg, 59, este directorul fondator al 
Ram Eisenberg Environmental Design, o firmă de 
arhitectură peisagistică având sediul în Haifa, 
Israel. El s-a specializat în locuri de joacă urbane, 
parcuri și grădini care dau impresia de „sălbăticie 
proiectată”, utilizând materiale găsite și ideile 
localnicilor. Eisenberg este asistent universitar 
de arhitectură peisagistică la Technion – Institutul 
Tehnologic Israelian – și practică arhitectura 
peisagistică de 25 de ani.
Conversație cu jurnalista Pamela Druckerman

De ce au copiii nevoie pentru a se juca?
Nevoile copiilor se schimbă în funcție de vârstă. 
Privim universul jocului ca pe două cercuri 
emoțional‑spațiale: un cerc al siguranței și unul al 
descoperirilor. La copiii foarte mici, sub un an, cele 
două cercuri se suprapun complet. Acești copii au 
nevoie, mai ales, ca părinții lor să se simtă comod.

Pe măsură ce cresc, copiii foarte mici devin din ce 
în ce mai interesați de texturile mediului imediat, 
explorând prin atingere. Copiii mici nu prea explorează 
structurile de joacă, proiectate în principal pentru copii 
mai mari. Ei se joacă folosind pământ, frunze, furnici; 
urcă trepte; descoperă. Joaca înseamnă libertatea 
curiozității naturale și a explorării.
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„Aici era înainte o parcare asfaltată în mijlocul 
orașului. Am pus pământ deasupra, am plantat 
iarbă și am construit un pârâu cu apă dulce.  
În fiecare zi, la 5 după‑amiaza, apa curge timp 
de o oră, creând un moment spectaculos.” 
Parcul Kiryat Sefer, Tel Aviv
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        „Copiilor mici le place să 
meargă și să se cațere. Treptele 
pot reprezenta structuri de joacă 
minunate. Cheia este ca totul 
dintr‑un parc să fie adaptabil, 
pentru ca cei mici să descopere 
moduri de a se juca.” Parcul 
Flowers Hill, Herzelia

„Pe măsură ce cresc, abilitatea 
copiilor de mișcare crește și le 
crește și independența. Ei încep 
să se miște în cercuri mai mari, 
dar se întorc mereu la părinte, 
elementul lor de siguranță, 
plecând să descopere și apoi 
întorcându‑se.” Parcul Letters 
Hill, Beit Shemesh
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Ce este în neregulă la locurile de joacă din zilele 
noastre? Cum proiectați dumneavoastră altfel?
Standardele actuale de siguranță pentru joacă sunt 
foarte stricte, ceea ce duce la o standardizare a 
elementelor și o separare foarte clară între ce este 
pentru joacă și ce nu. Structurile formale de joacă 
sunt făcute din plastic și oțel, adesea în culori vii care 
„atacă” ochiul, și cu texturi sau alți stimuli senzoriali. 
Chiar atunci când încearcă să ofere și alți stimuli – 
cum ar fi sunete – rezultatul este, de obicei, foarte 
artificial.

În general, includ câteva structuri formale pentru 
joacă în parcurile pe care le proiectez. Ele sunt 
necesare pentru a satisface standardele și sunt ceea 
ce așteaptă oamenii să găsească într‑un parc. De 
obicei, copiii aleargă mai întâi către aceste structuri 

familiare și abia mai târziu descoperă comorile de 
joacă non‑formale pe care le ascund pentru ei, la 
vedere, prin restul parcului.

În parcurile mele, las în mod intenționat zone 
naturale nemodificate și accesibile. Folosesc stânci 
descoperite parțial, plante și ierburi aromatice. Fac 
acest lucru cât de mult pot, pentru a oferi experiențe 
senzoriale mai bogate dincolo de vizual.

Structurile colorate de joacă nu prea îi interesează  
pe copiii mici. Ei sunt foarte interesați de detalii. 
Le plac pietricelele de mărimi diferite și să aibă 
elemente prin care pot trece, pentru a vedea cum 
e să fii înăuntru și în afară, sau de o parte și de 
cealaltă. Este un tip de joacă foarte bogat și care  
le ia mult timp.

„Copiii mici, de 2-3 ani, pot sta într‑un singur 
loc, complet absorbiți de o activitate – cum ar 
fi să construiască folosind o colecție de pietre 
și crenguțe.” Parcul Kiryat Sefer, Tel Aviv
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Ați desfășurat un studiu observațional într-unul din 
parcurile dumneavoastră, pentru a vedea cum este 
utilizat de către copii. V-ați observat și nepoții la 
joacă. Ce ați aflat?
Un părinte avea un copil de cinci ani și veneau în 
parc în fiecare zi. În primele cinci săptămâni, copilul 
voia la tobogan. Apoi, brusc, și‑a pierdut interesul 
pentru tobogan și s‑au dus către un loc pe care 
copilul îl numea „labirint”. Dar eu n‑am construit un 
labirint. Parcul are o grădină comunitară și sunt mici 

poteci între tipurile diferite de ierburi. Copilului îi 
plăcea să se ascundă și să se joace acolo. Apoi a 
descoperit bazinul – un mic iaz cu alge verzi lungi. 
Acum înfășoară pietre cu alge și face sushi!

Copiii au nevoie de fapt de materiale diferite, deșeuri, 
obiecte pe care le pot atinge și ordona. Când nepoata 
mea avea 2 ani, îi plăcea să stea pe jos cu o cănuță 
și să adune pietre. E vorba de imaginație. Copiii au 
nevoie să exploreze și să creeze cu mâinile lor.

„Materialele deja utilizate au amprenta 
timpului, așa că sunt deja materiale bogate – 
cum ar fi bușteni sau copaci vii. Acestea nu 
sunt obiecte standardizate, nu sunt doi copaci 
care să arate la fel. Copiii găsesc detaliile și le 
privesc.” Parcul Kiryat Sefer, Tel Aviv
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„Această cascadă este făcută doar din resturi 
de ciment care erau deja acolo când am 
început lucrările. Constructorul tot voia să le 
ridice și eu îi tot spuneam: «Nu, nu, nu, le voi 
folosi!»” Parcul Kiryat Sefer, Tel Aviv
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„Chiar și locurile de joacă menite pentru copiii 
foarte mici sunt foarte artificiale. Sunt mai ales 
împotriva culorilor foarte vii, despre care cred 
că sunt mai mult pentru primari, care doresc să 
li se vadă investiția. Pe copii nu îi interesează 
deloc.” Parcul Flowers Hill, Herzelia

Ce v-a făcut să doriți să proiectați locuri  
de joacă?
Am crescut într‑un kibuț unde puteam merge 
oriunde, puteam atinge lucruri, explora, puteam 
fi în natură. Era foarte deschis. Am avut genul de 
copilărie pe care vreau să îl aibă și alți copii.
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„Un copil poate păși pe piatră și merge în 
zona sălbatică, dar nu trebuie. Dacă familia nu 
dorește, își pot continua plimbarea pe alee.” 
Parcul Letters Hill, Beit Shemesh

„Copiilor le place mult să exploreze granițele, 
așa că fiecare graniță este o ocazie de joacă.” 
Gan Haem, Haifa, proiectat de Muller-Blum

În parcurile dumneavoastră, proiectați pentru joaca 
„la granițe”. Ce înseamnă acest lucru?
Copiii sunt atrași de granițe – marginea dintre tărâmul 
siguranței și cel al explorării. Așa că proiectăm parcuri 
cu granițe bogate ce pot fi explorate. O graniță poate 
fi între orice – texturi diferite, soluri, plante.



Cum se leagă proiectarea dumneavoastră de 
schimbările climatice? Are vreun impact asupra 
copiilor?
Noi suntem problema, cultura noastră este 
problema – felul în care consumăm mediul ca și cum 
ar fi o marfă. Nu pot spune că știu cum să rezolv 
problema climei. Dar cred într‑adevăr că trebuie să 
dezvoltăm moduri noi de a gândi și a trăi și să pășim 

în afara modulul nostru cultural de a fi în prezent.  
Ar fi prea simplist să spunem că acei copii care se 
joacă în aceste parcuri vor salva planeta. Dar sper 
că vor crește apreciind planeta. Dacă nu ești expus 
suficient la astfel de experiențe, ești într‑o situație  
de risc crescut. Cel puțin le dau o șansă.

Găsiți acest articol online la earlychildhoodmatters.online/2021-21

„Copiii care petrec timp explorând și jucându‑se 
în natură învață să o aprecieze.” Parcul Kiryat 
Sefer, Tel Aviv

  Acest articol din publicația Early Childhood Matters este disponibil în limba română prin intermediul 
unui parteneriat între Fundația Bernard van Leer și Asociația Internațională Step by Step (ISSA), în 
colaborare cu Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, membră ISSA.
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