
Khác với những khối hộp truyền thống 
thường gặp trong thiết kế trường 
học, tác giả đã sử dụng những đường 

cong mềm mại và năng động để tạo khối 
cho công trình. Sự linh hoạt này phù hợp 
với tất cả các lứa tuổi của học sinh trong 
một ngôi trường liên cấp, đào tạo từ bậc 
mầm non đến hết trung học.

So với những mô hình giáo dục và 
điều kiện đầu tư khiêm tốn trong nước, 
nơi trường học chỉ cung cấp vừa đủ những 

BÀI NGÔ LY KHA
ẢNH NAM BÙI

Khối kiến trúc hiện đại, 
khác biệt và những giải 
pháp “xanh” trong tổ chức 
không gian khiến ngôi 
trường trở thành một nơi 
đầy cảm hứng cho trẻ.

Thiết kế trường học

chỗ ngồi học và làm việc và một sân chơi 
chung cho trẻ, ở công trình này, thiết kế 
kiến trúc và không gian nội thất cơ bản 
có điều kiện hướng đến việc phát triển 
toàn diện cho trẻ từ thể chất, tri thức đến 
năng khiếu, đạo đức và óc thẩm mỹ, đáp 
ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao của 
một ngôi trường quốc tế. Bài toán về sự 
đa dạng của các cấp học và độ tuổi học 
sinh (từ 2 - 18 tuổi) được giải quyết nhờ 
giải pháp phân khu và cách tổ chức không 
gian linh hoạt...

KHƠI GỢI CẢM HỨNG CHO TRẺ

THIẾT KẾ

48 KIẾN TRÚC NHÀ ĐẸP ● THÁNG 9.2018 THÁNG 9.2018 ● WWW.TCNHADEP.COM        49



Ngôi trường nằm trên khu đất có diện 
tích gần 2ha, liền kề với một nhánh sông 
Sài Gòn và dành nhiều diện tích cho cây 
xanh, khu vui chơi, các hoạt động thể thao 
ngoài trời và các không gian công cộng. 
Nhóm thiết kế còn mở rộng diện tích mảng 
xanh bằng một khu vườn lớn trải dài toàn 
sân thượng và các mảng cây, hoa đan xen 
khắp các mặt đứng của 5 tầng lầu. Giải 
pháp này nhằm tạo ra cho các em học sinh 
một không gian học tập, vui chơi đầy cảm 
hứng, nơi các em dễ dàng tiếp xúc, cảm thụ 
và gần gũi với thiên nhiên mỗi ngày đi học. 

Ưu tiên hàng đầu trong thiết kết trường 
học vẫn là tạo nên một không gian đáp 
ứng tốt nhất các tiêu chí giáo dục mà nhà 
trường đặt ra, giúp học sinh phát triển toàn 
diện. Ngoài việc thiết lập những không gian 
chức năng đáp ứng các hoạt động giáo dục 
đa dạng và hiện đại như các sân thể thao, 
nhà hát, thư viện, phòng thực hành… tác 

Thông tin công trình:
Địa chỉ: Khu đô thị Sala, quận 2, TP.HCM
Thiết kế kiến trúc và nội thất: Nhà Dân

giả công trình còn chú trọng đến yếu tố 
thể chất và tâm lý của từng lứa tuổi. Mỗi 
lứa tuổi sẽ có những cảm nhận, nhu cầu và 
hoạt động khác nhau được thể hiện qua 
cách tổ chức không gian và sử dụng màu 
sắc dành riêng cho từng khối lớp. Học sinh 
tiểu học, trung học được khuyến khích sử 

dụng cầu thang bộ và các sân chơi ngoài 
trời trong khi khu vực mầm non là một khối 
tròn quây quần, an toàn và tách biệt.

Những đường tròn trong kiến trúc mặt 
tiền được lặp lại ở các không gian bên trong 
và qua đường nét nội thất. Các phòng học 

được ưu tiên lấy sáng, thông gió tự nhiên 
với những khung cửa sổ rộng, hướng về 
khoảng xanh bên ngoài. Cảm hứng học tập, 
sáng tạo cho trẻ được khơi gợi qua những 
phòng học năng khiếu đầy tính ngẫu hứng 
hay những thư viện thênh thang có các góc 
nhìn đẹp và những chỗ ngồi tự do.... 
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