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08.30 – 9.00 Powitanie w Art&Decor, omówienie programu. 

09.00 – 10.00  
Aranżacja wnętrz  

Czym jest aranżacja, metamorfozy wnętrz, projektowanie wnętrz? 
Jak żyję i jak chcę mieszkać - czyli określenie potrzeb mieszańców.    
 

10.00 – 15.00 
Ergonomia wnętrz  
Jak zaprojektować dla siebie wygodne i funkcjonalne wnętrze, ergonomia wybranych przestrzeni 

(kuchnia, salon, łazienka, sypialnia); 
Jak czytać projekty od dewelopera? Czy naprawdę zmieści się to co zaplanował deweloper?  

Inwentaryzacja mieszkania.  
Na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania. 
 

15.00 – 16.00 
Wizualizacja koncepcji wnętrza. 

Moodboard, styleboard,  colorboard – czym się różnią? 
Opracowanie kolaży produktowych jako narzędzi wizualizacji koncepcji. 
Opracowanie kolażu w prostym narzędziem Power Point. 
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09.00 – 13.00   
Kompozycja we wnętrzach.  

Budowanie nastroju wnętrz poprzez dobór wzorów i kolorów. 
Jak poprawić proporcję  pomieszczenia? 
Na co zwrócić uwagę przy doborze materiałów wykończeniowych.  

Warsztaty: dobór wzorów 
 
13.00 – 16.00 

Archicad - program do stworzenia układu funkcjonalnego (rzut z góry 2D) 
 

05.03.2022  / DZIEŃ 3 / 6 godz.  ______________________________________________________________________________ 

09.00 – 12.00  
Style we wnętrzach  

Style i trendy – najpopularniejsze style we wnętrzach. 
W jakim stylu będę dobrze się czuć?  
Czyli jak uniknąć pułapki Pinteresta.  

Jak szukać inspiracji do swojego nowego M. 
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09.00 – 12.00  
Style we wnętrzach  
Style i trendy – najpopularniejsze style we wnętrzach. 

W jakim stylu będę dobrze się czuć?  
Czyli jak uniknąć pułapki Pinteresta.  

Jak szukać inspiracji do swojego nowego M. 
 
12.00 – 15.00 

Aranżacja wnętrz  
Zakupy czyli gdzie szukać elementów umeblowania. 

Warsztaty - dobór  umeblowania i oświetlenia do wybranego stylu. 
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09.00 – 10.00 
..i jeszcze coś extra – nieszablonowe myślenie o wnętrzach  
Inspiracje scenografią filmową. 

Czyli jak mieszkają sławni i bogaci. 
 

10.00  - 15.00 
KONSULTACJE  
Indywidualne konsultacje projektów mieszkań Słuchaczy.  

Omówienie układów funkcjonalnych wykonanych w programie Archicad. 
Konsultacja aranżacji wnętrza 
Zachęcamy do uczestniczenia w konsultacjach projektów wszystkich uczestników.  

 
 
Tryb nauki: Kurs stacjonarny 
Czas trwania: 26 godzin  
Koordynator: Adriana Zintel  514172225 / biuro@artdecorszkolenia.pl  
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