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Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής & Διακόσμησης 

 

Σο εργαστήριο εξελίσσεται σε τρεις (3) θεματικούς κύκλους*: 

1ος κύκλος: 

Βασικές αρχές διάταξης χώρου/εργονομίας/λειτουργικότητας 

Τλικά –χρώματολογία – φωτισμός 

Βασικές αρχές διακόσμησης 

Δημιουργία moodboard 

Βασικές αρχές του σχεδιασμού για άτομα με ειδικές ανάγκες 

Τπολογισμός κόστους 

 

2ος κύκλος: 

Διακόσμηση και τυλ – εμβάθυνση 

Ιστορική Αναδρομή, πώς να ταιριάζετε τα στυλ 

Έρευνα αγοράς 

Σι είναι στη μόδα τώρα, τι κρατάμε, τι πετάμε 

 

3ος κύκλος:  

χεδιασμός επίπλου και ειδικών κατασκευών 

Τλικά, τεχνικές, κόστη 

DIY κατασκευές για το σπίτι 

Δημιουργικές εφαρμογές σε έπιπλα και αντικείμενα 

 

Διάρκεια κάθε κύκλου: 12 ώρες (6 δίωρες συναντήσεις) 

 

*Δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και των 3 κύκλων, ενώ για την παρακολούθηση του 2ου και 

του 3ου, είναι υποχρεωτική η ολοκλήρωση του 1ου. 

 

Κόστος συμμετοχής 80€ για κάθε θεματικό κύκλο 

Υοιτητές και άνεργοι: έκπτωση 20% 

Για συμμετοχή σε 2 κύκλους: 140€ 

Για συμμετοχή και στους 3 κύκλους: 200€ 
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1ος κύκλος -Νοέμβριος 2014 

Έναρξη μαθημάτων 5/11/2014 

Διάρκεια: 6 βδομάδες (6 δίωρες συναντήσεις) 

 

 

Τπεύθυνες Εργαστηρίου: 

Ξανθίππη Σσέλιου 

Βασιλική-Βίκυ Παναγιωτοπούλου 

 

 

υνάντηση γνωριμίας (05/11/2014) 

Ανάλυση του workshop. τόχοι και δυνατότητες 

Λίγα λόγια για τον συμμετοχικό σχεδιασμό. Επισήμανση του “μαζί”. 

Σομείς που έχει ενδιαφέρον να διερευνήσουμε 

 

1η υνάντηση (10/11/2014) 

Αρχές λειτουργικότητας 

Μέθοδοι αποτύπωσης χώρων 

 

2η υνάντηση (17/11/2014) 

Προτάσεις λειτουργικών διατάξεων 

Εφαρμογή στους χώρους των συμμετεχόντων 

 

3η υνάντηση (24/11/2014) 

Δημιουργία moodboard 

Σί δημιουργεί το στυλ ενός χώρου 

 

4η υνάντηση (01/12/2014) 

Αρχές χρωματολογίας και ψυχολογίας χρωμάτων. 

Επιλογή χρωματικής παλέτας& πιθανών συνδυασμών για κάθε χώρο. 

 

5ηυνάντηση (08/12/2014) 

Η σημασία της επιλογής επίπλων για κάθε χώρο.  

Διάταξη, ύφος, design,υλικά κατασκευής, κόστος 

 

6ηυνάντηση (15/12/2014) 

Είδη φωτισμού και αποτελέσματα στο χώρο. 

Βελτιώσεις φωτισμού στους χώρους σας. 

 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες στο Εργαστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν 2 από τα workshop 

και τις ανοιχτές διαλέξεις που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014.  

 

 

 

 


