Termin kursu: 05.06. - 17.07.2021
Czas trwania kursu: 50 godzin zegarowych / 10 dni szkoleniowych
WYKŁADOWCY:
Kamil Strzyżewski
Agnieszka Walkiewicz - Sarwas
Ada Zintel
Agnieszka Nożewska
Małgorzata Apolinarska

22 h
16 h
6h
3h
3h

ZAJECIA KOMPUTEROWE PROWADZONE SĄ NA OSOBISTYCH KOMPUTERECH SŁUCHACZY
Korekty - korekty projektów odbywają się na prawie każdych zajęciach i są obowiązkowe.
SOBOTA 05.06
08.30 - 09.00 Poznajmy się. Powitanie Art&Decor – omówienie programu kursu.
09.00 - 14.00 Aranżacja i ergonomia wnętrz
- określenie czynności projektanta;
- dostosowanie wnętrz do psychofizycznych cech ich użytkowników;
- określenie funkcji pomieszczeń, ergonomia małych wnętrz

NIEDZIELA 06.06
09.00 – 12.00
Tworzenie stylu i atmosfery wnętrz
- style nowoczesne i klasyczne, ciepły i zimny itd.
- style i trendy.
12.00 – 15.00
Aranżacja wnętrz
- kolory, wzory, desenie i faktury we wnętrzach;
Warsztaty : wzory i kompozycja (zajęcia na laptopach Słuchaczy, wymagany program Power Point)

PONIEDZIAŁEK 07.06
18.00 – 21.00 ArchiCAD – wprowadzenie do programu
- okna ustawień narzędzi i paleta Info;
- narzędzie ściana, narzędzie drzwi i okna;
- narzędzie obiekt
Warsztaty: wykonanie rzutu podkładu w programie

NIEDZIELA 13.06.
8.00 – 10.00
Aranżacja wnętrz
Warsztaty : stylowy kolaż (zajęcia na laptopach Słuchaczy, wymagany program Power Point)
10.00 – 12.00 Korekty projektów

SOBOTA 19.06
09.00 – 12.00
Kompozycja we wnętrzach
- symetria, równoważenie, proporcje wnętrza, punkt centralny;
- zasady tworzenia kompozycji i ich zastosowanie we wnętrzach;
- tworzenie kompozycji dekoracyjnej ściany –
12.00 – 16.00 Warsztaty: kompozycja we wnętrzu , zajęcia na laptopach Słuchaczy, wymagany program Power
Point
Korekty projektu
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NIEDZIELA 20.06
09.00 – 13.00 Zieleń we wnętrzach
- rośliny doniczkowe w aranżacji wnętrz;
- dekoracje florystyczne dobierane do stylu wnętrz.
Warsztaty - dobór dekoracji florystycznej do stylu.
13.00 – 16.00 program ArchiCAD
- tworzenie wstępnej dokumentacji (szablony i arkusze);
- narzędzie strop
- narzędzie wymiarowanie
- narzędzie przekrój, tworzenie prostych widoków ścian

SOBOTA 26.06
9.00 – 14.00 Materiałoznawstwo
- płyty meblowe – MDF, płyta wiórowa, drewno itp.
- płytki – glazura, terakota, gres, kamień itp.
- karty produktowe
Warsztaty: karty produktowe wyborów
14.00 – 17.00 Korekty projektu

NIEDZIELA 27.06
09.00 – 12.00 Czy chcę być projektantem? Czy moja pasja może być pracą?
- zajęcia z psychologiem biznesu, doradcą zawodowym;
- analiza i definiowanie własnych kompetencji w profilu zawodowym przy wykorzystaniu sprawdzonych
narzędzi diagnostycznych.

SOBOTA 03.07
09.00 – 11.00 Tworzenie atmosfery wnętrz
- oświetlenie we wnętrzach.
11.00 – 13.00 Kolaż produktowy
Warsztaty: kolaż produktowy na podstawie mebli i dekoracji wybranych do projektu dyplomowego – meble,
lampy, tkaniny, materiały wykończeniowe itd
(zajęcia na laptopach Słuchaczy, wymagany program Power Point)
13.00 – 15.00 Korekty projektu
26.06 Przesłanie pliku projektów do Organizatora

SOBOTA 17.07
09.00 – 12.00 EGZAMIN
- podsumowanie materiału i pytania od słuchaczy;
- prezentacja projektu końcowego.
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