
Cultivă îndemânarea și simțul estetic al copilului tău! 

Ateliere de design interior pentru copii 

https://www.facebook.com/DecoMondo?ref=hl


Primul atelier de design interior pentru  copii  
 

 
  Deco-Mondo este un atelier proiect. El se concentrează în jurul universului 

intim al copilului și anume, Camera sa.  

 

  În cadrul fiecărei întâlniri, care durează 1 oră și 30 minute, învățăm diferite 

tehnici, metode și principii de design interior, pe care copiii le vor folosi apoi 

pentru amenjarea/reamenajarea propriei camere.  
 



   Argument 

 

 

 

Copiii au tendința de a studia lucrurile îndeaproape, 

bazându-se pe creativitatea și inventivitatea lor înnăscută. 

Plecând de la aceste înclinații native și având o abordare 

jucăușă, Deco Mondo îi ajută pe copii să exploreze, să 

compare și să testeze diferite forme, materiale și culori. 

Gândit ca o suită de 5 ateliere, programul privește 

noțiunile de spațialitate și amenajare a spațiului prin 

prisma copiilor. Micii designeri vor avea ocazia să dea frâu 

liber imaginației, să deprindă diferite abilități practice prin 

exersarea unor tehnici de design și să învețe elementele de 

bază ale compoziției și esteticii. Totodată, ei învață să 

prețuiască mai mult lucrurile din jurul lor și le induce o 

mai mare responsabilitate personală.  

 
 



   Obiective 

 

 

 

 cultivarea simțului estetic într-o 

manieră creativă 

 

 cultivarea responsabilității față de 

îngrijirea și păstrarea propriului 

spațiu și a obiectelor din jur 

 

 învățarea unor noțiuni de bază cu 

privire la culori, lumini, texturi, 

stiluri și tehnici de design 

 

 deprinderea unor abilități practice 

de amenajare a cadrelor interioare  
 



 Decorarea pereților: tehnica  stencil 

Ce vom face:  

 ce înseamnă personalizarea în 

design? 

 învățăm să decorăm pereții 

plecând de la obiecte care spun 

povestea noastră  

 exercițiu de creativitate: un 

tablou de poveste cu ajutorul 

tehnicii stencil 
 



 Obiecte textile de efect:  

     tehnici de croitorie 

Ce vom face:  

 folosim diferite materiale și 

texturi pentru organizarea 

spațiului 

 învățăm și exersăm diferite 

tehnici de croitorie 

 exercițiu de creativitate:  

 E ordine tot timpul – am sacul 

meu de jucării! 

 
 



Combinații inedite: tehnica decoupage 

Ce vom face:   

 obiecte aparent banale, care 

nu au nici o legătură una cu 

alta (pahare, sticle de plastic, 

cutii, carton, șervețele) pot să 

creeze, cu puțină dibăcie și 

inspirație, adevărate opere de 

artă, practice și frumoase 

 

 exercițiu de creativitate: 

organizator pentru birou 

 



Cum scoatem un spațiu din anonimat:  
                     o lecție de stil 

Ce vom face:  

 

 machetă Camera mea  

 tehnici colaj pentru înțelegerea 

diferențelor dintre stiluri 

 stilul Cum îmi place mie: 

îmbinând utilul cu plăcutul 

 



Precizări 

Recomandat copiilor începând cu 6 ani.  

Cost: 49 ron/copil/atelier  

Număr maxim de copii/atelier: 15 copii 

 

Toate materialele incluse. 10% reducere dacă vii 

împreună cu fratele/sora sau gașca ta de prieteni 

 

https://docs.google.com/forms/d/1LufOLkBIWy3owM_Jw8wTJgFfzKHNDBlyY9ByL7eenfI/viewform

