
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

 

Interior Styling για Κατοικίες & Επαγγελματικούς Χώρους  

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.  Interior Styling & Ψυχολογία Χώρου, ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Χρωματολογία Χώρου & Tάσεις 2019/20, ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Decoration Workshop – Η διακόσμηση στη λεπτομέρεια (μοτίβα, υλικά, 
υφές, αντικείμενα) ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Παρουσίαση πρότασης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ένας Γάλλος θεωρητικός είχε χαρακτηρίσει τον Interior Stylist ως ‘μηχανικό της ατμόσφαιρας’. Η ατμόσφαιρα συνδέεται όχι μόνο με το στυλ και το ρυθμό των αντικειμένων του χώρο, αλλά 
και με τη διάθεση αναβίωσης στοιχείων από το παρελθόν αλλά και τον τόνο που θέλουμε να δωσουμε σε έναν χώρο (μινιμαλιστικό, μαξιμαλιστικό, οικείο, ήρεμο, χιουμοριστικό κλπ.). Για 
παράδειγμα,  οι τάσεις για το 2020/21 μιλάνε για warm minimalism,  δηλαδή για μίνιμαλ γραμμές συνδυασμένα με ζεστά υλικά, αλλά και για μια αναβίωση των μοτίβων του Bauhaus σε πιο 
πιο μεγάλη κλίμακα και παστέλ χρώματα.  Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση των γνώσεων όσων ασχολούνται με τη διαμόρφωση χώρων και την επιλογή στοιχείων (από υλικά, 
χρώματα μέχρι έπιπλα και αξεσουάρ) στο να δώσουν μια ιδιαίτερη στυλιστική ταυτότητα στο χώρο που σχεδιάζουν ή συνθέτουν. Το σεμινάριο χωρίζεται σε 4 κύριες ενότητες 
προσφέροντας τη δυνατότητα στο μαθητή να παρακολουθήσει ξεχωριστά την κάθε ενότητα ή και τις 4 διευρύνοντας τις γνώσεις του στη χρωματολογία, το styling, τι σύγχρονες τάσεις 
διακόσμησης, αλλά και τους τρόπους επικοινωνίας μιας πρότασης στον πελάτη. Οι ενότητες αυτές είναι οι εξής:  

Α. Interior Styling: Στην ενότητα αυτή μελετάμε τα διαφορετικά στυλ διακόσμησης (πχ κλασικό, μοντέρνο, ρουστίκ, art deco, retro… κλπ.) και το πώς αυτά αναβιώνουν τη σημερινή εποχή, 
αναλύοντας τους τρόπους που συναντούν την ψυχολογία του σημερινού πελάτη και τη μορφολογία του χώρου. Γίνονται ασκήσεις σε μορφή moodboard αλλά και σε κλίμακα 1/1, όπου οι 
μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν στησίματα ανακαλύπτοντας τη σχέση μεταξύ επίπλων, υφασμάτων, εικόνων, υλικών, υφών και μοτίβων, σε συνδυασμούς που εκείνοι συνθέτουν. 

Β. Χρωματολογία Χώρου & Σύγχρονες τάσεις: Στην ενότητα αυτήν αναλύονται οι κανόνες συνδυασμών και εφαρμογής χρωμάτων στο χώρο, χρησιμοποιώντας το διεθνές σύστημα NCS. 
Επίσης γίνεται αναλυτική επεξήγηση των διαφορετικών τάσεων (σύμφωνα με προγνώσεις γνωστών οίκων στο τομέα του interior styling). Γίνονται χρωματικοί συνδυασμοί με δείγματα 
χρωμάτων, υλικών και υφασμάτων και στο τέλος της ενότητας αυτής ο κάθε μαθητής παρουσιάζει μια δική του πρόταση συνδυασμού χρωμάτων για έναν χώρο σε πραγματικές διαστάσεις, 
ανακαλύπτοντας κωδικούς χρωμάτων, όπως και υφές, υλικά και υφάσματα.  

Γ. Decoration Workshop: Στην ενότητα αυτήν αντικείμενο αποτελεί η διακόσμηση του χώρου μέσω των πιο μικρών στοιχείων λεπτομερειών του χώρου, ακολουθώντας κανόνες σύνθεσης 
και κλίμακας όγκων και αναλογιών χρωμάτων, υφών, μοτίβων και υλικών. Στόχος αυτής της ενότητας είναι η δημιουργία προτάσεων, όπου το μάτι καθοδηγείται μέσα από τις λεπτομέρειες. 
Βασίζεται αρκετά σε πρακτικές ασκήσεις οι οποίες αφορούν ζώνες του εσωτερικού χώρου (πχ. καναπές, κονσόλα, τραπέζι, τοίχος κα.) και ο κάθε μαθητής καλείται να συνθέσει τα δικά τους 
sample boards με δείγματα υλικών που θα αναζητήσει, αλλά να δημιουργήσει και μια σύνθεση σε κλίμακα 1/1 με βάση ένα μοτίβο που έχει επιλέξει. 

Δ. Παρουσίαση Πρότασης: Στην ενότητα αυτή ασχολούμαστε με μεθόδους ανάδειξης και προβολής της ιδεάς μας, μέσω moodboards/sampleboards, χρωματολογίου, σκίτσου και 3-
διάστατων εικόνων. Ο κάθε μαθητής δημιουργεί μια δική του διαμόρφωση ενός χώρου, περνώντας από τα στάδια -ερωτηματολόγιο πελάτη, παρουσίαση και προβολής πρότασης, 
ερχόμενος πιο κοντά στις απαιτήσεις ενός χώρου για τον οποίο καλούμαστε να κάνουμε μια πρόταση.  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση του μαθητή πάνω στις σύγχρονες τάσεις και τα στυλ διακόσμησης, αλλά και η κατεύθυνσή του σε μια σωστή ‘mix & match’ επιλογή 
στοιχείων ενός επαγγελματικού χώρου ή μιας κατοικίας. Επιθυμία μας είναι ο κάθε μαθητής να ανακαλύψει, μέσα από τις επιλογές του, τη δική του στυλιστική ταυτότητα, ενισχύοντας τη 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία στη σκέψη, την προσωπική έκφραση αλλά και την ανάγκη για ‘διαφορετικότητα’. Επίσης να ανακαλύψει τον κόσμο των χρωματικών τάσεων, μέσα από 
γνώσεις που θα του δώσουμε που θα τον βοηθήσουν να βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά στην αγορά.  

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

- Στυλιστικοί Συνδυασμοί 
- Χρωματικοί Συνδυασμοί 
- Σχέση χρωμάτων, υλικών, μοτίβων και υφών 
- Τάσεις Design & Διακόσμησης 
- Ψυχολογία πελάτη και χώρου 
- Μεθοδολογίες δημιουργίας ατμόσφαιρας 
- Παρουσίαση μιας πρότασης 
- Προβολή νέων τάσεων και ιδεών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο αυτό προτείνεται για επαγγελματίες στους τομείς διαμόρφωσης χώρων, μηχανικούς, αρχιτέκτονες & διακοσμητές, στυλίστες, visual merchandisers, εμπόρους ειδών 
διακόσμησης, κατασκευαστές χώρων, επίπλων και ειδών διακόσμησης.    

(Μεσαίο-αρκετά εξειδικευμένο) 

ΥΛΗ 

Η ύλη δίνεται σε μορφή σημειώσεων, αλλά και ηλεκτρονικά. Οι μαθητές επίσης λαμβάνουν και τα αρχεία των φωτογραφίσεων των εργασιών τους. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Ύστερα από μια προκαταβολή που δίνεται με την εγγραφή για την εξασφάλιση της θέσης στο σεμινάριο, υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων τμηματικά (ανά μήνα ή ανά 
ενότητα) μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος/ενότητας, όπως και η πληρωμή με κάρτα (POS). Επίσης δίνεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για τους επαγγελματίες και για 
τις εταιρείες.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Έναρξη: Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, Ώρα: 6.30 - 9.00μμ, Διάρκεια: 8/10/19-2/6/20, ΕΝΟΤΗΤΑ Α: 8/10/19 - 26/11/19 (17,5 ΩΡΕΣ), ΕΝΟΤΗΤΑ Β: 3/12/19-4/2/20 (20 ΩΡΕΣ), ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: 18/2/20-
31/3/20 (20 ΩΡΕΣ), ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: 7/4/20-2/6/20 (15 ΩΡΕΣ)  Σύνολο μαθημάτων: 28, Σύνολο ωρών: 72 Κόστος: (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α + Β + Γ + Δ): 480 Eυρώ. Μεμονωμένα η κάθε ΕΝΟΤΗΤΑ Κόστος: 
150 Eυρώ (120 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας, για φοιτητές/ανέργους και για 2 ή παραπάνω εγγραφές).  

 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

 

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Χρωματικοί Συνδυασμοί Χώρου, Ψυχολογία & Τάσεις Χρωμάτων 2020/21  (2-ήμερο Σεμινάριο) 

Στο σύντομο αυτό σεμινάριο αναλύονται οι κανόνες χρωματικών συνδυασμών, η ψυχολογία χρωμάτων, η εφαρμογή χρωμάτων στο χώρο, αλλά και οι νέοι συνδυασμοί χρωμάτων που 
προτείνονται για το 2020/21. Μαθαίνουμε τη μέθοδο αναγνώρισης κωδικών, χρησιμοποιώντας το διεθνές σύστημα NCS, αλλά και τη σχέση του συστήματος αυτού με άλλα συστήματα 
όπως RGB, CMYK, Pantone κα. Τη δεύτερη ημέρα γίνεται αναλυτική επεξήγηση των διαφορετικών τάσεων (σύμφωνα με προγνώσεις γνωστών οίκων στο τομέα του interior styling), 
εξετάζονται οι τάσεις σε χρώματα, υφές, υλικά και μοτίβα.  Στο τέλος ο κάθε μαθητής καλείται να σκεφτεί μια δική του πρόταση συνδυασμών , μέσω ενός sampleboard, συνδυάζοντας 
χρώματα, υφές, υλικά και μοτίβα. 
 
(Τάσεις 2020/21) 
Το κόκκινο επικρατεί τις επόμενες χρονιές στις πιο καφέ αποχρώσεις του, όπως και τα ώριμα κίτρινα. Τα πράσινα έρχονται κοντά στις φυσικές τους αποχρώσεις ενώ τα ψυχρά μωβ και μπλε 
είναι και τα πιο έντονα που συναντούμε. Οι ουδέτερες αποχρώσεις του γκρι-μωβ και γκρι-πράσινου δημιουργούν νέες γέφυρες μοντέρνου μίνιμαλ και νοσταλγικού. Συνδυαστικά, οι νέες 
τάσεις στη διακόσμηση μιλούν για τα Warm Neutrals, ουδέτερες αποχρώσεις οι οποίες συνδυάζονται με πιο ακατέργαστα υλικά και vintage υφές. Επιπλέον τα σχήματα και οι γραμμές του 
Bauhaus 100 είναι γεγονός με τα μεγάλα σχήματα, τις γεωμετρικές γραμμές και τα επαναλαμβανόμενα σχήματα να επανέρχονται σε συνδυασμό αυτή τη φορά με πιο παστέλ και απαλά 
χρώματα.  
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Η ανακάλυψη του κόσμου των χρωματικών τάσεων, γίνεται μέσα από γνώσεις που θα βοηθήσουν τον μαθητή να βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά στην αγορά. Αναλύεται η κατανόηση των 
χρωμάτων και ο ρόλος τους ως κωδικοί, ως μέσα συνδυασμών και αντιθέσεων, ως ψυχολογία χώρου και ως δυναμικά στοιχεία στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης στυλιστικής άποψης. 
Επίσης σημαντική γίνεται η κατανόηση της σημασίας των χρωματικών και στυλιστικών τάσεων, ψυχολογώντας τη συμπεριφορά του ανθρώπου στο χώρο.  

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

- Σύστημα NCS 
- Χρωματικοί Συνδυασμοί & Αντιθέσεις 
- Εφαρμογή χρωμάτων στο χώρο 
- Ψυχολογία χρωμάτων 
- Σχέση χρωμάτων, υλικών, μοτίβων και υφών 
- Τάσεις χρωμάτων στη Διακόσμηση για το 2020/21 
- Προβολή νέων χρωματικών τάσεων και ιδεών  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο αυτό προτείνεται για επαγγελματίες στους τομείς διαμόρφωσης χώρων, μηχανικούς, αρχιτέκτονες & διακοσμητές, στυλίστες, visual merchandisers, εμπόρους ειδών 
διακόσμησης, κατασκευαστές χώρων, επίπλων και ειδών διακόσμησης, αλλά και σε ιδιώτες που θα ήθελαν να έρθουν κοντά στο αντικείμενο της χρωματολογίας. 

(Αρχάριο-αρκετά εξειδικευμένο) 

ΥΛΗ 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

Η ύλη δίνεται σε μορφή σημειώσεων, αλλά και ηλεκτρονικά. Οι μαθητές επίσης λαμβάνουν και τα αρχεία των φωτογραφίσεων των εργασιών τους. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Ύστερα από μια προκαταβολή που δίνεται με την εγγραφή για την εξασφάλιση της θέσης στο σεμινάριο, υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε 
προγράμματος/ενότητας, όπως και η πληρωμή με κάρτα (POS). Επίσης δίνεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για τους επαγγελματίες και για τις εταιρείες.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Έναρξη: Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, Ώρα: Σάββατο/Κυριακή 10.30 – 4.30μμ, Διάρκεια: 28/9/19-29/9/19, Σύνολο ωρών: 12 Κόστος: 130 Eυρώ (110 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας, για 
φοιτητές/ανέργους και για 2 ή παραπάνω εγγραφές).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

 
Visual Merchandising – Διακόσμηση Καταστήματος – Δημιουργία εμπορικής καμπάνιας -  Fashion Styling 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Visual Merchandising, Εμπορικός χώρος και μέθοδοι προβολής προϊόντων, ΕΝΟΤΗΤΑ Β.  Διακόσμηση Καταστήματος,  
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Εμπορική Καμπάνια & Προβολή Προϊόντος, ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Fashion Styling Μόδα & Τάσεις 2020/21 
 
Το πρόγραμμά μας λειτουργεί από το 2008, πρωτοξεκινώντας το σεμινάριο Visual Merchandising στην Ελλάδα και έχοντας εκπαιδεύσει έναν μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και μέλη 
εταιρειών. Η ύλη μας κάθε χρόνο προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα, νέα παραδείγματα και νέες τάσεις fashion & interior styling.  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η αισθητική του καταστήματος, αλλά και ο τρόπος προβολής προϊόντων μέσα σε αυτόν, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια εφόσον οι εικόνες του πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου μας 
επηρεάζουν πλέον ισοδύναμα, ως προς τις επιλογές μας. Επιπλέον η κατανόηση της σχέσης κοινωνίας και αισθητικής γίνεται ακόμη πιο σημαντική σε μια εποχή η οποία κρίνεται ασταθής 
ως προς την ψυχολογία του πελάτη, τις ανάγκες και τα πρότυπά του. Επομένως ο ρόλος της προβολής γίνεται πολυδιάστατος συνδεόμενος με την πραγματική προβολή προϊόντων (βιτρίνα, 
showroom, κατάστημα) αλλά και με ψηφιακή προβολή τους (μέσα από τα social media και το διαδίκτυο).  Ο ρόλος πλέον του Visual Merchandiser δεν στηρίζεται μόνο σε πρακτικές και 
λειτουργικές γνώσεις, αλλά στη προσαρμογή του έργου του στις σύγχρονες τάσεις styling και οπτικής επικοινωνίας, αλλά και στη μόδα όπως και στα νέα πρότυπα της αγοράς. Τα πρότυπα 
των Generation Ζ και Alpha, αλλάζουν την αισθητική του νεανικού στυλ, με τάσεις όπως αυτή του tech-tility να εμπνέουν μια αισθητική όπου το πραγματικό συναντά το ψηφιακό.  Σύμφωνα 
με τους αναλυτές τάσεων και εικόνων το ενδιαφέρον μας είναι περισσότερο στη δημιουργία εμπειριών και επομένως πιο γρήγορων και στοχευμένων οπτικών μηνυμάτων εφόσον ο 
εμπορικός χώρος μετατρέπεται σε μια εμπειρία η οποία εξαρτάται τόσο από τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων, αλλά και από γενικά στοιχεία ατμόσφαιρας με τον εξοπλισμό, την 
εσωτερική διαμόρφωση, την κυκλοφορία μέσα στο χώρο και τα οπτικά και στυλιστικά μηνύματα.  

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 4 κύριες ενότητες προσφέροντας τη δυνατότητα στο μαθητή να παρακολουθήσει ξεχωριστά την κάθε ενότητα ή και τις 4, διευρύνοντας τις γνώσεις του στο visual 
merchandising και styling. 

Α. Αρχές Display και Visual Merchandising: Στην Ενότητα αυτή προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο γνώσεων ως προς τις τεχνικές προβολής προϊόντων και τις μεθόδους σύνθεσης στη 
βιτρίνα και το εσωτερικό του καταστήματος, εξετάζοντας ‘ποιος είναι ο πελάτης του σήμερα’ και ‘πως επικοινωνώ μαζί του οπτικά’. Για αυτό το λόγο εξετάζουμε εκτός από τους κανόνες 
σύνθεσης και προώθησης, τους κανόνες χρωματολογίας και τις τάσεις στυλστικών συνδυασμών (για το 2020/21), όπως και τη σχέση χώρου με τα 3-διάστα αντικείμενα, τη γραφιστική και τα 
σκηνικά στοιχεία (προπς). Ο κάθε μαθητής αναπτύσει τις δικές του μεθόδους ‘εφήμερης σύνθεσης’ και πως με απλά υλικά μπορεί να δώσει πρωτότυπες και σωστές λύσεις αναδεικνύοντας 
την αισθητική του προϊόντος, αλλά και την ταυτότητα του. Γίνονται ασκήσεις πάνω στις τεχνικές προβολής, mood boards χρωματικών συνδυασμών και στυλιστικών συνδυασμών, όπως και 
ολοκληρωμένες προτάσεις προβολής σε πραγματική κλίμακα 1/1. 
 
Β. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Στην Ενότητα αυτή δίνεται έμφαση στις μεθόδους ομαδοποίησης των προϊόντων μέσα στο χώρο αλλά και στους τρόπους ανάδειξης της γκάμας προϊόντων 
και των εμπορικών μηνυμάτων μέσα σε αυτόν. Αναλύεται ο χώρος ως μια συναισθηματική εμπειρία, όπου η αρχιτεκτονική του χώρου, η επίπλωση, η σήμανση και ο τρόπος παρουσίασης 
των προϊόντων στο σύνολο τους παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μαθαίνουμε τη μεθοδολογία διαμόρφωσης του εμπορικού πλάνου (layout - floor plan) μέσα από γωνιές προβολής και σημεία 
εστίασης (focal points). Γίνονται ασκήσεις ομαδοποίησης προϊόντων, πλάνου χώρου, (κύριων υπηρεσιών και λειτουργιών), και προτάσεων εσωτερικών σημείων προβολής. Ο μαθητής 
μαθαίνει να δουλεέι με πλάνο σε κλίμακα και δημιουργεί μια μακέτα καταστήματος σε κλίμακα 1/50.  



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

Γ. Εμπορική Καμπάνια & Προβολή Προϊόντος. Στην ενότητα αυτή αναλύουμε την έννοια του εμπορικού ημερολογίου και τη σημασία της καμπάνιας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Σκοπός 
αυτής της ενότητας είναι να μπορέσει ο μαθητής να σκεφτεί, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια πρόταση του για μια εμπορική καμπάνια, προσπαθώντας να ξεφύγει από στερεότυπα και 
να σκεφτεί την επίκαιρη σημασία μια εποχής (πχ. Χριστούγεννα) για τον πελάτη, σε σχέση με μήνυμα που το προϊόν (ή υπηρεσία) θέλει να προσφέρει. Ο μαθητής μαθαίνει τη μεθοδολογία 
παρουσίασης μιας καμπάνιας, από την κεντρική ιδέα μέχρι τον προγραμματισμό και την υλοποίησή της. Επίσης συνειδητοποιεί τα δυνατά δυνατά (και λιγότερο δυνατά) σημεία στη 
διαδικασία σχεδιασμού μια καμπάνιας, από την έρευνα και έμπνευση μέχρι το τελικό πλάνο. 

Δ. Η Ενότητα αυτή συνδέει το κομμάτι της μόδας και των τελευταίων τάσεων μόδας με το Retail Marketing, τους εμπορικούς στόχους και τη βιτρίνα. Το σύγχρονο σκηνικό μόδας, που είναι η 
βιτρίνα, έχει κάθε εποχή και για κάθε μαγαζί (ή brand) μια διαφορετική ιστορία να πει. Το αποτέλεσμα μιας κούκλας βιτρίνας (mannequin) είναι παράλληλα και μεταφορά σε μια στιγμιαία 
πραγματικότητα όπου προϊόντα και props γίνονται πρωταγωνιστές σε ένα σύγχρονο σκηνικό. Στην ενότητα αυτή πραγματοποιούνται ασκήσεις συνδυαστικών προτάσεων μόδας μέσα από 
στυλιστικά moodboards αλλά και μια ολοκληρωμένη πρόταση fashion styling σε κούκλα, επιλέγοντας εκτός από το συνδυασμό ρούχων και αξεσουάρ, το κατάλληλο φόντο και προπς, αλλά 
κυρίως μια σύγχρονη ‘οπτική’ προβολή Lifestyle. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να αναλύσει τους διαφορετικούς ρόλους του Visual Merchandiser, ανεξάρτητα εάν αυτός είναι ευρύς ή πιο συγκεκριμένος, πολλές φορές συνδεόμενος 
και με άλλες κοντινές ειδικότητες, όπως την αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση, τη γραφιστική και το fashion styling. Αναφέρεται στο ρόλο του Visual Merchandiser ως freelancer, αλλά και ως 
μέλους μιας ομάδας (εταιρείας). 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

- Τεχνικές Προβολής  
- Ανάλυση Προϊόντος και τύπων καταναλωτή 
- Ο ρόλος της χρωματολογίας 
- Ο ρόλος του Interior & Fashion Styling 
- Η σημασία των props και του κατάλληλου φόντου 
- Layout και κριτήρια ομαδοποίησης προϊόντων 
- Red thread, hot spots και προτεραιότητες πλάνου 
- Εξοπλισμός και τάσεις εξοπλισμού στο εσωτερικό του καταστήματος 
- Εμπορικό ημερολόγιο & καμπάνιες 
- Προγνώστες σύγχρονων τάσεω 
- Οι προταγωνιστέςτης μόδας και η προβολή 
- Σχέση βιτρίνας, φωτογραφίας και social media 
- Ο ρόλος του Visual Merchandiser σήμερα 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  

Το σεμινάριο αυτό είναι για επαγγελματίες στον τομέα του εμπορίου, της εσωτερικής διαμόρφωσης εμπορικών χώρων, της έκθεσης και προβολής αντικειμένων & προϊόντων. Είναι 
θεωρητικό και πρακτικό και συνδυάζει γνώσεις από τους τομείς interior design, interior styling (διακόσμηση/διαμόρφωση καταστημάτων), space planning (εργονομία χώρου καταστήματος), 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

visual merchandising (οπτική επικοινωνία), visual communication (εφαρμογή γραφιστικής στον εμπορικό χώρο), και fashion styling (μόδα & τάσεις) και βιτρίνα (εξοπλισμός κούκλας, φόντο, 
προπς).   

ΕΠΙΠΕΔΟ: (Μεσαίο-αρκετά εξειδικευμένο) 

ΥΛΗ 

Η ύλη δίνεται σε μορφή σημειώσεων, αλλά και ηλεκτρονικά. Οι μαθητές επίσης λαμβάνουν και τα αρχεία των φωτογραφίσεων των εργασιών τους. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Ύστερα από μια προκαταβολή που δίνεται με την εγγραφή για την εξασφάλιση της θέσης στο σεμινάριο, υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων τμηματικά (ανά μήνα ή ανά 
ενότητα) μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος/ενότητας, όπως και η πληρωμή με κάρτα (POS). Επίσης δίνεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για τους επαγγελματίες και για 
τις εταιρείες.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Έναρξη: Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και κάθε Τετάρτη  Ώρα: 6.15 - 9.00μμ, Διάρκεια: 2/10/19 – 20/5/20 (ΕΝΟΤΗΤΑ Α: 2/10/19 – 13/11/19, ΕΝΟΤΗΤΑ Β: 20/11/19 – 22/1/20, ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: 
29/1/20-18/3/20), ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: 30/3/20-20/5/20  Σύνολο μαθημάτων (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α + Β + Γ + Δ): 29, Σύνολο ωρών: 80, Κόστος: (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α + Β + Γ + Δ): 480 Eυρώ. Μεμονωμένα η κάθε 
ΕΝΟΤΗΤΑ Κόστος: 150 Eυρώ (120 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας, για φοιτητές/ανέργους και για 2 ή παραπάνω εγγραφές).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

 

 
Home Renovation – Ανακαίνιση Κατοικίας (Σαλόνι – Δωμάτιο) 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο σεμινάριο αυτό ο μαθητής μαθαίνει πως να φρεσκάρει έναν χώρο, μέσα από χρώματα, υφάσματα, αξεσουάρ χώρου εστιάζοντας σε έναν συγκεκριμένο χώρο που έχει επιλέξει (σαλόνι – 
υπνοδωμάτιο) να αλλάξει χρωματικά & στυλιστικά. Το σεμινάριο αυτό εστιάζει στη δημιουργία μιας στυλιστικής και χρωματικής πρότασης μέσα από ένα συγκεκριμένο έργο (κάτοψη χώρου 
που φέρνει ο μαθητής), ακολουθώντας τα βήματα μιας μικρής ανακαίνισης. Αρχικά ο κάθε μαθητής αναγνωρίζει τι θα ήθελε να αλλάξει και τι θα ήθελε να κρατήσει από τον υφιστάμενο 
χώρο, μέσα από μια νέα πρόταση που κάνει.  

Το σεμινάριο σε θεωρητικό επίπεδο αναλύει διαφορετικές εικόνες σύγχρονων καθιστικών και υπνοδωματίων εστιάζοντας σε διαφορετικές μεθοδολογίες χρήσης χρώματος, υλικών, 
μοτίβων και υφών. 

Ο κάθε μαθητής παρουσιάζει μια δική του πρόταση συνδυασμού χρωμάτων για τον χώρο που έχει επιλέξει, επιλέγοντας κωδικούς χρωμάτων και αναλύοντας μέσω moodboards και 
sampleboards τη στυλιστική του πρόταση. Στο τέλος μέσω της κάτοψής του και του προγράμματος (3D planner) παρουσιάζει τη στυλιστική του πρόταση, υπολογίζοντας τις επιφάνειες 
βαφής, χρήσης ταπετσαρίας κλπ.  

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η κατανόηση των βασικών βημάτων μια μικρής στυλιστικής ανακαίνισης ενός χώρου. Επίσης ένας άλλος  στόχος είναι να φέρει τον μαθητή κοντά στη 
σημασία της ταυτότητας ενός χώρου και μιας αισθητικής με ενδιαφέρον, αρμονία και συνοχή που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και την αισθητική των μελών της. 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

- Δημιουργία στυλιστικής και χρωματικής ταυτότητας ενός χώρου  
- Αναγνώριση των περισσότερο και λιγότερο ισχυρών στοιχείων ενός χώρου 
- Πλάνο, κλίμακα, αναλογίες χρωμάτων και υλικών 
- Στυλιστικά tips 
- Μεθοδολογία παρουσίασης ιδεών 
- Προβολή ιδεών μέσω των moodboards/sampleboards 

 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε ιδιώτες με αγάπη προς τη διακόσμηση και σε επαγγελματίες που θα ήθελαν να αναλύσουν και να δώσουν μια στυλιστική πρόταση για ένα χώρο από την 
πλευρά του ιδιώτη. Επειδή σε κάποια μαθήματα θα χρειαστεί υπολογιστής, καλό θα ήταν οι μαθητές να έχουν κάποιες βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστών και να μπορούν να φέρουν για 
3 τουλάχιστον μαθήματα κάποιο laptop.  



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ (Αρχάριο – Αρκετά εξειδικευμένο) 

ΥΛΗ 

Η ύλη δίνεται σε μορφή σημειώσεων, αλλά και ηλεκτρονικά. Οι μαθητές επίσης λαμβάνουν και τα αρχεία των εργασιών τους. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Ύστερα από μια προκαταβολή που δίνεται με την εγγραφή για την εξασφάλιση της θέσης στο σεμινάριο, υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων τμηματικά (ανά μήνα ή ανά 
ενότητα) μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος/ενότητας, όπως και η πληρωμή με κάρτα (POS). Επίσης δίνεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για τους επαγγελματίες και για 
τις εταιρείες.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
 
Έναρξη: Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και κάθε Δευτέρα  Ώρα: 9.30 πμ – 12.45 μμ, Διάρκεια: 4/11/19 – 9/12/19  Σύνολο μαθημάτων 6, Σύνολο ωρών: 19.5, Κόστος:  180 Eυρώ (150 Ευρώ για 
τους παλιούς μαθητές μας, για φοιτητές/ανέργους και για 2 ή παραπάνω εγγραφές).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

Ασκήσεις Έμπνευσης πάνω στις τάσεις Interior & Fashion Styling 2020/21 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το σεμινάριο αυτό βασίζεται σε ένα σύντομο πρόγραμμα 6 εβδομάδων που σαν στόχο έχει δημιουργικές εφαρμογές με έμπνευση τις τάσεις για Διακόσμηση, Lifestyle & Μόδα για το 2020 
και 2021. Τα μαθήματα θεωρίας και εφαρμογής πραγματοποιούνται μέσα σε 6 εβδομάδες εναλλάξ, δηλαδή μετά από μια εβδομάδα θεωρητικής ανάλυσης ακολουθεί η πρακτική 
εφαρμογή, όπου ο κάθε μαθητής φέρνει αντικείμενα, υλικά, υφές και χρώματα, τα οποία τα συνθέτει εμπνευσμένος από κάποια τάση. Η σύνθεση του αυτή φωτογραφίζεται και μπορεί να 
αφορά τον τομέα της μόδας ή της διακόσμησης και να χρησιμοποιηθεί ως δημοσίευση για τα social media. Μέσα από έναν πειραματισμό χρωμάτων, μοτίβων, γραμμών και υλικών που 
πραγματοποιείται, ο μαθητής αναλύει με τον δικό του τρόπο τα μηνύματα των τάσεων, δημιουργώντας μια δική του αφήγηση. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιούνται 3 
μαθήματα θεωρίας και 3 μαθήματα εφαρμογών. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι ο πειραματισμός με νέες ιδέες που αφορούν τη μόδα και τη διακόσμηση, μέσα από συνθέσεις χρωμάτων, υφών, υλικών και αντικειμένων. Με τον τρόπο 
αυτό ο μαθητής συνειδητοποιεί τις μελλοντικές τάσεις μέσα από μια σειρά πειραματισμών.  
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

- Τάσεις Interior Styling 
- Τάσεις Lifestyle & Fashion Styling 
- Πειραματισμός με χρώματα, υφές, μοτίβα, υλικά και αντικείμενα 
- Δημιουργία μιας 3-διάστατης σύνθεσης σε μορφή floor collage. 

 
 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  

Το σεμινάριο αυτό είναι για επαγγελματίες στον τομέα του styling, της μόδας, της διακόσμησης, του visual merchandising, του εμπορίου, της χειροτεχνίας, της έκθεσης και προβολής 
αντικειμένων & προϊόντων.  

ΕΠΙΠΕΔΟ: (Μεσαίο-αρκετά εξειδικευμένο) 

ΥΛΗ 

Η ύλη δίνεται σε μορφή σημειώσεων, αλλά και ηλεκτρονικά. Οι μαθητές επίσης λαμβάνουν και τα αρχεία των φωτογραφίσεων των εργασιών τους. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Ύστερα από μια προκαταβολή που δίνεται με την εγγραφή για την εξασφάλιση της θέσης στο σεμινάριο, υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων τμηματικά (ανά μήνα ή ανά 
ενότητα) μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος/ενότητας, όπως και η πληρωμή με κάρτα (POS). Επίσης δίνεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για τους επαγγελματίες και για 
τις εταιρείες.  



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
 
Έναρξη: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και κάθε Πέμπτη  Ώρα: 6.30 μμ – 9.00 μμ, Διάρκεια: 24/10/19 – 28/11/19  Σύνολο μαθημάτων 6, Σύνολο ωρών: 15, Κόστος:  140 Eυρώ (120 Ευρώ για 
τους παλιούς μαθητές μας, για φοιτητές/ανέργους και για 2 ή παραπάνω εγγραφές).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

 
Event Styling – Διακόσμηση Εκδηλώσεων (γάμος, βάπτιση, πάρτυ). Από την έμπνευση στην εφαρμογή.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το event styling αφορά εκδηλώσεις εορταστικού και εφήμερου χαρακτήρα, γάμους, βαπτίσεις, αλλά και θεματικά πάρτυ. Η ιδιαίτερα θεατρική και αναπαραστατική φύση της 
δραστηριότητας αυτής, φέρνει τη διακόσμηση εκδηλώσεων κοντά στη διαμόρφωση ενός χώρου βασισμένου σε μια αλληλουχία εμπειριών και εφήμερων σκηνικών. Το σεμινάριο αυτό 
αναγνωρίζει την ιδιότητα του stylist εκδηλώσεων ως δημιουργό εμπειριών ο οποίος μπορεί να πάρει διαφορετικούς ρόλους όπως αυτόν του δημιουργού, του ερευνητή, του χειροτέχνη, του 
εφαρμοστή εφήμερων κατασκευών, αλλά κυρίως του συνθέτη του ‘διαφορετικού’. Αναλύει τον ρόλο του διακοσμητή εκδηλώσεων συνδέοντάς τον με πολλούς άλλους βοηθητικούς τομείς 
που αφορούν τη διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως τον σωστό συντονισμό εργασιών, τη δημιουργία μιας αρμονικής συνθετικά πρότασης, αλλά κυρίως την ανάδειξη του ιδιαίτερου, 
καθρεπτίζοντας την ψυχολογία και τις προσδοκίες του κάθε πελάτη. Τα μαθήματα μελετούν κανόνες σύνθεσης, στυλιστικών και χρωματικών συνδυασμών (ενημερώνοντας πάνω στις τάσεις 
2020/21), αλλά και τεχνικές κατασκευής βοηθώντας τον κάθε μαθητή να δημιουργήσει μια δική του πρόταση, ιδιαίτερου στυλιστικού χαρακτήρα.  
 
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην έμπνευση μέσα από την ψυχολογία του πελάτη και την εξέταση των προτιμήσεων του, ως προς τον τρόπο ζωής (lifestyle), την μόδα και το στυλ, αλλά και 
τον τόνο που θέλει να δώσει στην εκδήλωση (ήσυχο, έντονο, χιουμοριστικό, νοσταλγικό κα.). Επίσης αναλύουμε με ποιους τρόπους ο στυλίστας μπορεί να αναδείξει το κατάλληλο ύφος, 
μέσα από τον συνδυασμό υλικών, χρωμάτων, μοτίβων και διακοσμητικών στοιχείων. Επιπλέον μελετάμε τη σημασία της ταυτότητας της εκδήλωσης, μέσα από την χειροτεχνία και τα 
λεπτομερή/επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν μια εκδήλωση, καθοδηγώντας τον κάθε μαθητή σε βοηθητικούς τομείς της χειροτεχνίας (κατασκευή μπομπονιέρας, λαμπάδας, scrapbooking, 
decoupage, σπρέι μπουκαλιών). Το σεμινάριο είναι θεωρητικό και πρακτικό. Βασίζεται κυρίως σε πρακτικές ασκήσεις συνδυασμών χρωμάτων και υλικών κατασκευής αντικειμένων αλλά και 
εφαρμογής προτάσεων στολισμού, μέσα από χρώματα, υφές, υλικά και εφαρμογές χειροτεχνίες. Στο τέλος ο κάθε μαθητής συνθέτει, κατασκευάζει και εφαρμόζει μια δική του πρόταση 
διακόσμησης, βασισμένη σε ένα σενάριο που του δίνεται μιας υποθετικής εκδήλωσης. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι, μέσα από μια σειρά μαθημάτων, η δημιουργία προτάσεων διακόσμησης που αφορούν διαφορετικού τύπου εκδηλώσεις, μέσω της σωστής καθοδήγησης σε 
ιδέες και τεχνικές σύνθεσης. Η άμεση σχέση του θεωρητικού μέρους με το πρακτικό, αποτελεί τον κύριο στόχο μας. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

-Τύποι Εκδηλώσεων και πελατών 

-Τεχνικές σύνθεσης και συνδυασμών  

-Μεθοδολογίες στυλιστικών & θεματικών συνθέσεων 

-Υλικά, χρώματα, υφές και μοτίβα που συνθέτουν τα στυλ 

-Ο ρόλος της χρωματολογίας και των τάσεων διακόσμησης 

-Πλάνο χώρου εκδηλώσεων  και η σημασία του red thread 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

-Χειροτεχνίες που βοηθούν στις εκδηλώσεις 

-Decoupage, Spray & Scrapbooking 

-Κόστος και χρονοδιάγραμμα 

-Μια Εκδήλωση από τη θεωρία στην εφαρμογή 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διοργανωτές εκδηλώσεων (γάμων – βαπτίσεων – πάρτυ), σε designers, διακοσμητές, γραφίστες, στυλίστες, υπεύθυνους catering και χώρων εκδηλώσεων, 
όπως και σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα καριέρα στο χώρο αυτό ή να δώσουν έναν προσωπικό χαρακτήρα σε κάποια εκδήλωση που πρόκειται να διοργανώσουν.  
 
ΕΠΙΠΕΔΟ  
(Αρχάριους - αρκετά εξειδικευμένους) 
 
ΥΛΗ 

Η ύλη δίνεται σε μορφή σημειώσεων, αλλά και ηλεκτρονικά. Οι μαθητές επίσης λαμβάνουν και τα αρχεία των φωτογραφίσεων των εργασιών τους. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Ύστερα από μια προκαταβολή που δίνεται με την εγγραφή για την εξασφάλιση της θέσης στο σεμινάριο, υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων τμηματικά (ανά μήνα ή ανά 
ενότητα) μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος/ενότητας, όπως και η πληρωμή με κάρτα (POS). Επίσης δίνεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για τους επαγγελματίες και για 
τις εταιρείες.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
 
Έναρξη: Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και κάθε Παρασκευή, Διάρκεια: 18/10/19 – 13/12/19  Ώρες: 6.20-9.20μμ., Σύνολο μαθημάτων: 9  
Σύνολο ωρών: 27, Κόστος: 220 Ευρώ (180 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας, για φοιτητές/ανέργους και για 2 ή παραπάνω εγγραφές). 
 

 

 

 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

 
ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ: Event Styling – Διακόσμηση Εκδηλώσεων (γάμος, βάπτιση, πάρτυ). Από την έμπνευση στην εφαρμογή.  
 
Περιγραφή: Το event styling αφορά εκδηλώσεις εορταστικού και εφήμερου χαρακτήρα, γάμους, βαπτίσεις, αλλά και θεματικά πάρτυ. Η ιδιαίτερα θεατρική και αναπαραστατική φύση της 
δραστηριότητας αυτής, φέρνει τη διακόσμηση εκδηλώσεων κοντά στη διαμόρφωση ενός χώρου βασισμένου σε μια αλληλουχία εμπειριών και εφήμερων σκηνικών. Το σεμινάριο αυτό 
αναγνωρίζει την ιδιότητα του stylist εκδηλώσεων στο ρόλο του δημιουργού, του ερευνητή, του χειροτέχνη, του εφαρμοστή εφήμερων κατασκευών, αλλά κυρίως του συνθέτη του 
‘διαφορετικού’. Αναλύει τον ρόλο του διακοσμητή εκδηλώσεων συνδέοντάς τον με πολλούς άλλους βοηθητικούς τομείς που αφορούν τη διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως τον σωστό 
συντονισμό εργασιών, τη δημιουργία μιας αρμονικής συνθετικά πρότασης, αλλά κυρίως την ανάδειξη του ιδιαίτερου, καθρεπτίζοντας την ψυχολογία και τις προσδοκίες του κάθε πελάτη. 
 
Το σεμινάριο εξελίσσεται σε 3 ημέρες. Την πρώτη ημέρα μελετάμε τους ρόλους του stylist εκδηλώσεων, μέσα από παραδείγματα. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην έμπνευση μέσα από την 
ψυχολογία του πελάτη και την εξέταση των προτιμήσεων του, ως προς τον τρόπο ζωής (lifestyle), την μόδα και το στυλ, αλλά και τον τόνο που θέλει να δώσει στην εκδήλωση (ήσυχο, 
έντονο, χιουμοριστικό, νοσταλγικό κα.). Τη δεύτερη ημέρα αναλύουμε κανόνες σύνθεσης, στυλιστικών και χρωματικών συνδυασμών (ενημερώνοντας πάνω στις τάσεις 2019/20), αλλά και 
τις πιο σημαντικές τεχνικές σύνθεσης.  Επίσης αναλύουμε με ποιους τρόπους ο στυλίστας μπορεί να αναδείξει το κατάλληλο ύφος, μέσα από τον συνδυασμό υλικών, χρωμάτων, μοτίβων 
και διακοσμητικών στοιχείων. Στη συνέχεια του σεμιναρίου μελετάμε τη σημασία της ταυτότητας της εκδήλωσης μέσα από την χειροτεχνία και τα λεπτομερή/επιμέρους στοιχεία που 
συνθέτουν μια εκδήλωση, μέσα από την κατασκευή μπομπονιέρας, αλλά και βοηθητικές μεθόδους διακόσμησης (σπρέι, scrapbooking και decoupage). Στο τέλος ο κάθε μαθητής θα μάθει 
πώς να συνθέτει μια δική του πρόταση με τη μέθοδο moodboard, επιλέγοντας εικόνες, υφές και χρώματα.   
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι, μέσα από μια σειρά μαθημάτων, η δημιουργία προτάσεων διακόσμησης που αφορούν διαφορετικού τύπου εκδηλώσεις, μέσω της σωστής καθοδήγησης σε 
ιδέες και τεχνικές σύνθεσης. Η άμεση σχέση του θεωρητικού μέρους με το πρακτικό, αποτελεί τον κύριο στόχο μας. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

-Τύποι Εκδηλώσεων και πελατών 

-Τεχνικές σύνθεσης και συνδυασμών  

-Μεθοδολογίες στυλιστικών & θεματικών συνθέσεων 

-Υλικά, χρώματα, υφές και μοτίβα που συνθέτουν τα στυλ 

-Ο ρόλος της χρωματολογίας και των τάσεων διακόσμησης 

-Πλάνο χώρου εκδηλώσεων  και η σημασία του red thread 

-Χειροτεχνίες που βοηθούν στις εκδηλώσεις 

-Decoupage, Spray & Scrapbooking 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

-Κόστος και χρονοδιάγραμμα 

-Μια Εκδήλωση από τη θεωρία στην εφαρμογή 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διοργανωτές εκδηλώσεων (γάμων – βαπτίσεων – πάρτυ), σε designers, διακοσμητές, γραφίστες, στυλίστες, υπεύθυνους catering και χώρων εκδηλώσεων, 
όπως και σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα καριέρα στο χώρο αυτό ή να δώσουν έναν προσωπικό χαρακτήρα σε κάποια εκδήλωση που πρόκειται να διοργανώσουν. Διευκολύνει 
άτομα από επαρχία που μπορεί να δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των 9 εβδομάδων. 
 
ΕΠΙΠΕΔΟ  
(Αρχάριους - αρκετά εξειδικευμένους) 
 
ΥΛΗ 

Η ύλη δίνεται σε μορφή σημειώσεων, αλλά και ηλεκτρονικά. Οι μαθητές επίσης λαμβάνουν και τα αρχεία των φωτογραφίσεων των εργασιών τους. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Ύστερα από μια προκαταβολή που δίνεται με την εγγραφή για την εξασφάλιση της θέσης στο σεμινάριο, υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων τμηματικά (ανά μήνα ή ανά 
ενότητα) μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος/ενότητας, όπως και η πληρωμή με κάρτα (POS). Επίσης δίνεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για τους επαγγελματίες και για 
τις εταιρείες.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
 
Έναρξη: Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 και για 3 συνεχόμενες ημέρες. Διάρκεια: 19/10/19 – 21/10/19  Ώρες: Σάββατο 19/10, 11.00–6.00μμ., Κυριακή 20/10, 11.00-6.00μμ. και Δευτέρα 21/10  
9.30 πμ – 1.30μμ, Σύνολο ωρών: 17, Κόστος: 140 Eυρώ (120 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας και για 2 ή παραπάνω εγγραφές). 
 
 

 

 

 

 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΤΑΣΕΩΝ – ΗΜΕΡΑ 1 
 
Οι νέες τάσεις Interior Styling & Χρωματικών συνδυασμών 2020/21 (Κατοικία – Επαγγελματικοί/Κοινωνικοί χώροι) 
 
Περιγραφή: Η ημερίδα αυτή ασχολείται με τις νέες τάσεις διακόσμησης και Interior styling, αναλύοντας τις τάσεις σε χρώματα, υφές, υλικά, γραμμές επίπλων έτσι όπως παρουσιάζονται 
από τους σημαντικούς προγνώστες τάσεων και από διαφορετικές πηγές ενημέρωσης (περιοδικά, άρθρα, διεθνείς οργανισμούς, εκθέσεις). Στόχος δεν είναι μόνο η ενημέρωση και η ‘τυφλή’ 
απομίμηση των στοιχείων που παρουσιάζουν οι προγνώστες μέσα από τις ιδέες και προτάσεις τους, αλλά η κατανόηση του ‘γιατί’ προβάλλονται οι συγκεκριμένες τάσεις, ψυχολογώντας τη 
συμπεριφορά του ανθρώπου στο χώρο (πελάτη/καταναλωτή) και προσαρμόζοντας τις τάσεις στα τοπικά δεδομένα αλλά και στο δικό μας ρόλο (ως ιδιώτες και επαγγελματίες) σε σχέση με 
αυτές. Στο τέλος ο κάθε μαθητής καλείται να σκεφτεί μια δική του πρόταση συνδυασμών, μέσω moodboard/sampleboard. 
 
Οι νέες τάσεις στη διακόσμηση μιλούν για τα Warm Neutrals, ουδέτερες αποχρώσεις οι οποίες συνδυάζονται με πιο ακατέργαστα υλικά και vintage υφές. Επιπλέον τα σχήματα και οι 
γραμμές του Bauhaus 100 είναι γεγονός. Τα μεγάλα σχήματα, οι γεωμετρικές γραμμές και τα επαναλαμβανόμενα σχήματα επανέρχονται σε συνδυασμό αυτή τη φορά με πιο παστέλ και 
απαλά χρώματα.  
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Η ανάλυση των τάσεων μέσα από διαφορετικές πηγές ενημέρωσης έχει σαν στόχο να βοηθήσει τον κάθε μαθητή στη δημιουργία μιας δικής του σχέσης με αυτές και έτσι να τον εμπνεύσει 
στη δημιουργία της δικής του σύνθεσης χρωμάτων, υλικών, υφών και μορφών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

- Οι νέες τάσεις στη διακόσμηση και το Interior Styling σήμερα 

- Τάσεις Interior Styling & Χρωματικών συνδυασμών για το 2020/21 

-Νέα χρώματα, υλικά, νέες υφές και μοτίβα 

- Ψυχολογία και σύγχρονο lifestyle 

- Δημιουργία moodboard/sampleboard με τις νέες τάσεις 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  

Η ημερίδα αυτή μπορεί να βοηθήσει επαγγελματίες από τους τομείς του design, της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης, του interior styling, των visual merchandising και visual 
communication (εφαρμογή γραφιστικής), όπως και από τους τομείς του εμπορίου, του στολισμού εκδηλώσεων και τη χειροτεχνία. Μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμη σε μαθητές μας που 
έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια μας στο παρελθόν και θα ήθελα να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες τάσεις και στην εφαρμογή αυτών στη διακόσμηση και το χώρο. 
 
ΕΠΙΠΕΔΟ (Αρχάριο – Αρκετά εξειδικευμένο) 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

ΥΛΗ 

Η ύλη δίνεται σε μορφή σημειώσεων, αλλά και ηλεκτρονικά. Οι μαθητές επίσης λαμβάνουν και τα αρχεία των φωτογραφίσεων των εργασιών τους. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Ύστερα από μια προκαταβολή που δίνεται με την εγγραφή για την εξασφάλιση της θέσης στο σεμινάριο, τα δίδακτρα εξοφλούνται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Υπάρχει 
δυνατότητα πληρωμής με κάρτα (POS). Επίσης δίνεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για τους επαγγελματίες και για τις εταιρείες.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
 
Ημέρα Διεξαγωγής: Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019  Ώρα: 11.00 – 4.30μμ, Κόστος: 60 Eυρώ, 50 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας, ανέργους/φοιτητές και 40 Ευρώ, (80 Ευρώ σύνολο) για 
όσους παρακολουθήσουν και την ημερίδα 2 στις 10/11/19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΤΑΣΕΩΝ – ΗΜΕΡΑ 2 
 
Fashion Styling – Οι νέες τάσεις Μόδας & Χρωματικών Συνδυασμών 2020/21. 
 
Περιγραφή: Το σεμινάριο αυτό συνδέει το κομμάτι της μόδας με τις τάσεις πρόγνωσης χρωματικών και στυλιστικών συνδυασμών για το 2019/20, σύμφωνα με αναγνωρισμένους οίκους 
πρόγνωσης αλλά και με νέες εφαρμογές και προτάσεις στη βιτρίνα, τα showrooms, τα media και τα social media. Η μόδα, ανάλογα με τις τάσεις (trends) και τις ανάγκες της κάθε εποχής 
αλλά και την καταναλωτική συμπεριφορά του πελάτη συνδέεται, άμεσα με τη βιομηχανία της μόδας, το μάρκετινγκ, και την ανάλυση της ψυχολογίας του καταναλωτή. Η τάση της μόδας 
είναι πολύπλευρη, πάντα έτοιμη να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς ρόλους, πρότυπα και εικόνες, αλλά και αλλαγές στο παγκόσμιο και τοπικό κοινωνικοπολιτικό σκηνικό που μας 
επηρεάζουν. Παράλληλα οι τάσεις θυμούνται παλαιότερα στοιχεία και πρότυπα, νοσταλγώντας το παλιό, με νέους τρόπους. Το σεμινάριο καλύπτει τομείς του ρούχου, αξεσουάρ και 
cosmetics για τις σεζόν του Χειμώνα και Καλοκαιριού μέχρι το 2021. Στο τέλος ο κάθε μαθητής καλείται να σκεφτεί μια δική του πρόταση συνδυασμών, μέσω moodboard/sampleboard.   
 
Οι νέες τάσεις στη μόδα επανεξετάζουν τον ρομαντισμό, με φλοράλ μοτίβα -σε πιο αφαιρετική γραμμή- να πρωταγωνιστούν μέσα από σειρές Busy Blooms και Art deco. Παράλληλα όμως 
έχουμε την επαναφορά του preppy styling αλλά και των graffiti, punk και μοτίβα του 80 σαν αυτά του keith haring στο νεανικό ρούχο. Επιπλέον όμως η εργονομία  και η άνεση στα ρούχα 
φέρνουν στη μόδα τις απαλές υφές, τα καπιτονέ, τα ‘large size’ και τα ‘easy to wear’ ρούχα, συνήθως σε ουδέτερες αποχρώσεις, με αφαιρετικές γραμμές και καμπύλες. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση των νέων τάσεων για το 2020 και 2021 και τη σχέση αυτών με παλαιότερα στυλ αλλά και με νέες δραστηριότητες, συνήθειες και αντιλήψεις ζωής 
(lifestyles). 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ  

-Οι τάσεις στη μόδα και το fashion styling για το 2020/21 στα ρούχα, αξεσουάρ και cosmetics  

- Νέα χρώματα, γραμμές, υφές και μοτίβα  

-Νέες καμπάνιες της μόδας μέσα από τα περιοδικά και τα social media 

-Παραδείγματα προβολής της μόδας μέσα από τη βιτρίνα 

-Η νέα ψυχολογία του κοινού και οι προτιμήσεις της κάθε γενιάς (generation Z, Alpha κλπ.) 

- Δημιουργία moodboard/sampleboard με τις νέες τάσεις 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ  

Η ημερίδα αυτή μπορεί να βοηθήσει επαγγελματίες από τους τομείς της μόδας, του fashion styling και του image making, όπως και από τους τομείς του εμπορίου, της βιτρίνας, του visual 
merchandising και των social media (bloggers). Μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμη σε μαθητές μας που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια μας στο παρελθόν και θα ήθελαν να ανανεώσουν τις 
γνώσεις τους στις σύγχρονες τάσεις του fashion styling ως προς την εικόνα και την προβολή. 



 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται από το 2008 και για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, 
που δυστυχώς συχνά διαπιστώνουμε στη μεθοδολογία, ύλη και περιγραφή του προγράμματός μας. 

 
 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ (Αρχάριο – Αρκετά εξειδικευμένο) 

ΥΛΗ 

Η ύλη δίνεται σε μορφή σημειώσεων, αλλά και ηλεκτρονικά. Οι μαθητές επίσης λαμβάνουν και τα αρχεία των φωτογραφίσεων των εργασιών τους. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Ύστερα από μια προκαταβολή που δίνεται με την εγγραφή για την εξασφάλιση της θέσης στο σεμινάριο, τα δίδακτρα εξοφλούνται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Υπάρχει 
δυνατότητα πληρωμής με κάρτα (POS). Επίσης δίνεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου για τους επαγγελματίες και για τις εταιρείες.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
 
Ημέρα Διεξαγωγής: Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019  Ώρα: 11.00πμ – 4.30μμ, Κόστος: 60 Eυρώ, 50 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας, ανέργους/φοιτητές και 40 Ευρώ (80 Ευρώ σύνολο) για 
όσους παρακολουθήσουν και την ημερίδα 1 στις 9/11/19. 
 
 


