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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
“Διαμορφώνουμε τα σπίτια μας και έπειτα εκείνα διαμορφώνουν εμάς”.

  --Winston Churchill

Ανήκετε σε εκείνους που δεν μπορείτε να μην περιηγηθείτε σε ένα κατάστημα επίπλων χωρίς να ενθουσιαστείτε με 

αντικείμενα και χρωματικούς συνδυασμούς που θα φαίνονταν όμορφα στο δικό σας σπίτι; Γιατί να μην γνωρίζετε, λοιπόν, 

τα μυστικά των επαγγελματιών της εσωτερικής διακόσμησης; Η εσωτερική διακόσμηση θα σας επιτρέψει να αναπτύξετε 

τις δημιουργικές σας δεξιότητες και να φτιάξετε τον χώρο των ονείρων σας. Αν είστε από αυτούς τους ανθρώπους που 

συνεχώς ψάχνουν τρόπους βελτίωσης και αναβάθμισης του χώρου τους, τότε αυτό το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να 

βελτιώσετε την εικόνα του σπιτιού σας. 

Στο Advanced ACTA-Certified Course «Διακόσμηση εσωτερικών χώρων», μέσα από 4 online συναντήσεις μέσω ΖΟΟΜ, 

διάρκειας δυόμιση ωρών/μάθημα, θα αναλυθεί η χρωματολογία χώρου, ο φωτισμός, τα έπιπλα και τα κύρια διακοσμητικά 

στοιχεία ενός χώρου. Ένα webinar που θα σας κάνει να δείτε τον χώρο σας με άλλο μάτι. 
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1.1 Σε ποιους απευθύνεται η «Διακόσμηση εσωτερικών χώρων»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανθρώπους που:

• Αγαπούν την καλαισθησία και τη δημιουργικότητα και θέλουν να καλλιεργήσουν την 

αισθητική αντίληψη και κρίση

• Θέλουν να κατανοήσουν τον τρόπο προσέγγισης που εφαρμόζει ένας διακοσμητής

• Επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα χώρο που να τους εκφράζει και να τους δημιουργεί 

τα συναισθήματα που αναζητούν

• Σκέφτονται να ανανεώσουν το χώρο τους (οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης) και 

θέλουν κάποια καθοδήγηση- έμπνευση

• Αναζητούν να γνωρίσουν τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων και 

διακόσμησης, ώστε να καταφέρουν να δημιουργήσουν χώρους που η λειτουργικότητα 

τους δεν θα είναι εμπόδιο στην αισθητική 

• Σε φοιτητές διακοσμητικής

1.2  Τι θα μάθω

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, ο κάθε συμμετέχων θα αποκτήσει τη βάση και τη σωστή 

προσέγγιση ενός χώρου ώστε να τον τελειοποιήσει. Έτσι, λοιπόν, θα έχει την ικανότητα:

• Να επιλέξει τα κατάλληλα χρώματα ώστε να αναδείξει καταλλήλως το χώρο του

• Να καταλήξει στην ιδανική επιλογή για τον φωτισμό ενός χώρου

• Να γνωρίσει τις διαστάσεις των επίπλων και πώς θα μπορέσει να πετύχει βέλτιστη 

λειτουργικότητα ενός χώρου

• Να αναδεικνύει διακοσμητικά ένα χώρο ακολουθώντας κανόνες σύνθεσης, υλικών, 

υφών

1.3 Περιεχόμενα σεμιναρίου

1η εβδομάδα (ZOOM Meeting) διάρκεια 2,5 ώρες
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΟΥ

1.1 Ψυχολογία χρωμάτων

1.2 Κανόνας συνδυασμών χρωμάτων

1.3 Κανόνας εφαρμογής χρωμάτων στο χώρο

1.4 Εφαρμογή: δημιουργία συνδυασμού χρωμάτων από τους συμμετέχοντες

2η εβδομάδα (ZOOM Meeting) διάρκεια 2,5 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΦΩΤΙΣΜΟΣ

2.1 Κανόνες φωτισμού

2.2 Είδη φωτισμού

2.3 Κριτήρια επιλογής φωτιστικών σωμάτων

2.4 Φωτισμός για κάθε χώρο

3η εβδομάδα (ZOOM Meeting) διάρκεια 2,5 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΕΠΙΠΛΑ

3.1 Διαστάσεις επίπλων

3.2 Κριτήρια επιλογής επίπλων

3.3 Τρόπος τοποθέτησης επίπλων στο χώρο

4η εβδομάδα (Zoom Meeting) διάρκεια 2,5 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης χαλιών

4.2 Τα μαξιλάρια ως διακοσμητικό στοιχείο

4.3 Στρώσιμο κρεβατιού (bedding)

4.4 Διακόσμηση τοίχων (π.χ. πίσω από τον καναπέ, το κρεβάτι, στη σκάλα)

4.5 Διακόσμηση βιβλιοθηκης, τραπεζιού, κομοδίνου

4.6 Οδηγίες για την τελική άσκηση δημιουργίας moodboard
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1.4. Εισηγήτρια σεμιναρίου

Ιωάννα Γιουρούκα
Διακοσμήτρια, Πολιτικός Μηχανικός

Η Ιωάννα Γιουρούκα είναι Πολιτικός Μηχανικός, Διακοσμήτρια και κάτοχος 

Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ. Επίσης, 

εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Έχει ενστερνιστεί τη 

φιλοσοφία της δια βίου μάθησης. Έτσι, μονίμως εμπλουτίζει τις γνώσεις της για τις 

νέες τάσεις διακόσμησης, τα υλικά, τα στυλ.

Αγαπά την αισθητική, τα χρώματα, τους προσεγμένους χώρους. Τα ταξίδια, η τέχνη, οι 

επισκέψεις σε διάφορους χώρους αρχιτεκτονικού και διακοσμητικού ενδιαφέροντος, 

τα αρχιτεκτονικά βιβλία - διακόσμησης βιβλία, οι δουλειές από καταξιωμένους 

αρχιτέκτονες και διακοσμητές, οι διάφορες εικόνες στο διαδίκτυο, οι ταινίες, η 

ιστορία της αρχιτεκτονικής και η φύση είναι κάποιες από τις πηγές έμπνευσής της. 

2.1 Εισαγωγή στην πλατφόρμα του Skillbox

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

Πριν προχωρήσετε στην αγορά του Σεμιναρίου θα πρέπει να δημιουργήσετε Λογαριασμό στο Skillbox. Πατήστε εγγραφή 

πάνω δεξιά στην ιστοσελίδα του Skillbox και συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Στη συνέχεια θα σας σταλεί ένα email στο 

οποίο πατώντας το σύνδεσμο που περιλαμβάνει ενεργοποιείται ο λογαριασμός σας.

Αφού ενεργοποιηθεί, μπορείτε να προβείτε στην αγορά πατώντας «Αγορά Σεμιναρίου» στη σελίδα του Σεμιναρίου. 

Μετά την αγορά του webinar «Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων», θα λάβετε όσο πλησιάζει η έναρξη ένα email 

καλωσορίσματος από το Skillbox με βασικές οδηγίες.

Το Σεμινάριο διεξάγεται μέσω της e-learning πλατφόρμας του Skillbox και της εφαρμογής ZOOM. Δείτε παρακάτω 

αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής του Σεμιναρίου.

2.2 Xρονοδιάγραμμα εκπαιδευτικού προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 4 εβδομάδες.

Κάθε εβδομάδα πραγματοποιείται μια συνάντηση μέσω ZOOM διάρκειας 2,5 ωρών. Οι σημειώσεις από τις διαλέξεις θα 

βρίσκονται μέσα στην πλατφόρμα του Skillbox. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν τα video των ZOOM Meeting την 

επόμενη μέρα on demand σε περίπτωση που χάσουν το μάθημα ή θέλουν να θυμηθούν κάποια σημαντικά σημεία. 

Oι μαθητές μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν το Forum του Σεμιναρίου για να θέσουν τις ερωτήσεις τους στην 

εισηγήτρια, η οποία θα απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις μέσα σε 72 ώρες.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα σας δοθούν δυο προαιρετικές ασκήσεις, η μια στην δεύτερη online συνάντηση και η 

άλλη στην τελευταία online συνάντηση. 
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Στο τέλος του προγράμματος και για την απόκτηση της Advanced Βεβαίωσης από την ACTA – Τεχνοβλαστός του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι μαθητές θα πρέπει να περάσουν το τελικό test με βαθμολογία 

τουλάχιστον 60%. Μπορούν να επαναλάβουν όσες φορές επιθυμούν το test.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΤΕΣΤ SKILLBOX 
FORUM 

FACEBOOK
GROUP

1η εβδομάδα Παρακολούθηση 1ου  ZOOM Meeting: «Χρωματολογία Χώρου» ΝΑΙ ΝΑΙ

Μελέτη των σημειώσεων στην πλατφόρμα του Skillbox

2η εβδομάδα Παρακολούθηση 2ου  ZOOM Meeting: «Φωτισμός» ΝΑΙ ΝΑΙ

Μελέτη των σημειώσεων στην πλατφόρμα του Skillbox

3η εβδομάδα Παρακολούθηση 3ου  ZOOM Meeting: «Έπιπλα» ΝΑΙ ΝΑΙ

Μελέτη των σημειώσεων στην πλατφόρμα του Skillbox

4η εβδομάδα
Παρακολούθηση 4ου  ZOOM Meeting: «Κύρια διακοσμητικά 

στοιχεία» 
ΝΑΙ ΝΑΙ

Συμμετοχή στην άσκηση δημιουργίας Moodboard.

Συμμετοχή στο τελικό test για την απόκτηση της Βεβαίωσης 

από την ACTA

Από την 4η 

εβδομάδα και μετά

Η πρόσβαση στις σημειώσεις και τα video του προγράμματος 

παραμένει ανοιχτή για να ξαναδούν όσες φορές επιθυμούν οι 

συμμετέχοντες ό,τι τους ενδιαφέρει.

Ενεργό για 

ερωτήσεις

Το Facebook Group 

παραμένει ανοιχτό

2.3 Forum

Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος «Διακόσμηση εσωτερικών χώρων» - Advanced Certified 

Course by ACTA, θα μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με την εισηγήτρια μέσω ειδικού Forum. Εκεί, θα μπορείτε 

να θέτετε τα ερωτήματά σας και τις απορίες που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την εκπαίδευση και τα θέματα 

που παρουσιάζονται και η εισηγήτρια θα σας απαντάει εντός 72 ωρών. Όταν  η απάντηση στο ερώτημά σας 

δημοσιεύεται στο Forum, θα λαμβάνετε ειδοποίηση μέσω email. Παράλληλα, θα βλέπετε όλες τις ερωτήσεις και τις 

απαντήσεις που έχουν δημοσιευτεί εκεί από τους υπόλοιπους μαθητές.

 

2.4 Facebook Group

Με την αγορά του προγράμματος θα σας δοθούν οδηγίες για να γίνετε μέλος του Facebook Group «Διακόσμηση 

εσωτερικών χώρων | Skillbox.gr». Στο Group αυτό θα μπορείτε να συνδέεστε αν έχετε λογαριασμό στο Facebook 

και θα συζητάτε με τους άλλους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου, όπως επίσης και με την εισηγήτρια και τους Mod-
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erators του Skillbox. Σκοπός του Group είναι η γενική συζήτηση που θα αφορά σε θέματα διακόσμησης καθώς και 

το networking μεταξύ των συμμετεχόντων. Ερωτήσεις που αφορούν την ύλη του Σεμιναρίου θα γίνονται μόνο στο 

ειδικό Forum, που υπάρχει στην πλατφόρμα του Skillbox ή κατά τη διάρκεια των live zoom meetings.

2.5 Skillbox Facebook Community

Η παρακολούθηση του προγράμματος σας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχετε και στην κοινότητα του Skill-

box στο Facebook. Εκεί, θα μπορείτε να μαθαίνετε νέα του φορέα, πληροφορίες για καινούρια προγράμματα, 

να διαβάζετε ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά άρθρα. Παράλληλα, θα μπορείτε να δικτυωθείτε με τους υπόλοιπους 

σπουδαστές, να συνομιλήσετε μαζί τους και να συζητήσετε για εκπαιδευτικά θέματα που σας απασχολούν. Η 

πρόσβαση στην κοινότητα παρέχεται αποκλειστικά στους σπουδαστές του Skillbox. 

3. Πιστοποίηση - ACTA Advanced

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Test Αξιολόγησης στο τέλος του σεμιναρίου, θα λάβετε Βεβαίωση Παρακολούθησης 

Πιστοποιημένου Προγράμματος κατά το πρότυπο Quality Training Label επιπέδου Advanced της ACTA - Τεχνοβλαστός 

Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εντός 20 εργάσιμων ημερών στο email σας.

4. Ολοκλήρωση του προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείτε να εφαρμόσετε τις γνώσεις σας στον χώρο σας έχοντας στο νου σας 

βασικές αρχές διακόσμησης αλλά και επαγγελματικές συμβουλές. 
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5 Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα όποτε μπορώ;

Τα μαθήματα του προγράμματος είναι κατανεμημένα σε 4 online συναντήσεις. Κάθε εβδομάδα παρουσιάζεται μια ενότητα 

την οποία τη διδάσκεστε ζωντανά σε απογευματινή ώρα μέσω ZOOM από την εισηγήτρια με διάρκεια 2,5 ωρών. Μπορείτε 

να παρακολουθήσετε τα μαθήματα και αργότερα είτε για λόγους επανάληψης είτε στην περίπτωση που δεν προλάβατε να 

συνδεθείτε στη διάλεξη. 

Πόσο κοστίζει το πρόγραμμα; Παρέχεται πλάνο πληρωμών;

Η «Διακόσμηση εσωτερικών χώρων» - Advanced Certified Course by ACTA κοστίζει 220€. Παρέχεται η δυνατότητα τριών 

(3) άτοκων δόσεων, αν επιλέξετε πληρωμή μέσω κάρτας (πιστωτικής). Οι online πληρωμές στο Skillbox πραγματοποιούνται 

μέσω του συστήματος ασφαλών πληρωμών της Eurobank.

Ακολουθείται κάποια πολιτική εκπτώσεων;

Το Skillbox παρέχει έκπτωση 15% σε Φοιτητές & Ανέργους. Η έκπτωση αυτή δεν ισχύει όταν υπάρχει εκπτωτική τιμή Early 

Bird κατά τις πρώτες ημέρες έναρξης των εγγραφών. 

Πότε λαμβάνω την πιστοποίηση ACTA;

Η «Διακόσμηση εσωτερικών χώρων» - Advanced Certified Course by ACTA είναι πιστοποιημένο 

κατά το πρότυπο QTL Advanced της ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τελικού test αξιολόγησης (60% επιτυχία), θα 

λάβετε την πιστοποίηση σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών. Να σημειωθεί πως μπορείτε να 

επαναλάβετε το test όσες φορές θέλετε σε περίπτωση αποτυχίας.

 Πώς θα με ωφελήσει η «Διακόσμηση εσωτερικών χώρων» - Advanced Certified 

Course by ACTA;

Η διακόσμηση εσωτερικών χώρων είναι μια επιστήμη που παρέχει μια σειρά από αισθητικά 

ευχάριστες και ταυτόχρονα αποτελεσματικές λύσεις για την καλύτερη χρήση του εκάστοτε χώρου. Ο στόχος της 

εσωτερικής διακόσμησης είναι να βελτιώσει την εμπειρία του ανθρώπου που κατοικεί στο σπίτι με την καλύτερη 

διαχείριση του διαθέσιμου χώρου στο περιβάλλον του. Οι γνώσεις που θα λάβετε μέσα από αυτό το σεμινάριο σίγουρα 

θα σας ωφελήσουν στο κομμάτι της σωστής διακόσμησης των χώρων σας και στη δημιουργία της αίσθησης ότι ζείτε σε 

ένα μέρος που αντανακλά το προσωπικό σας στυλ και αποπνέει τα συναισθήματα που εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, μπορεί να 

αποτελέσει ένα σκαλοπάτι για να ασχοληθείτε και εσείς επαγγελματικά με τη διακόσμηση ως interior designer. 


