Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2010
Εργαστήρια Σχεδιασµού ECOWEEK 2010: Οδηγίες
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
Καλωσορίσατε στα εργαστήρια σχεδιασµού της ECOWEEK 2010 και σας
ευχαριστούµε για την υποστήριξη στη φιλοξενία των φοιτητών και νέων αρχιτεκτόνων και στη
συµµετοχή σας στην διάχυση της γνώσης και της εµπειρίας για την υιοθέτηση αειφόρων
λύσεων και πρακτικών στην Αρχιτεκτονική και στην Ελλάδα. Για να είναι η σύντοµη εµπειρία
των εργαστηρίων πιό ευχάριστη και αποδοτικότερη, µοιραζόµαστε µαζί σας ορισµένες
προτάσεις και οδηγίες που πιστεύουµε ότι θα σας φανούν χρήσιµες:
1. Περιεχόµενο
•
•
•
•

Το θέµα φέτος είναι ο σχεδιασµός µιας βιοκλιµατικής κατοικίας µηδενικών ρύπων.
Υλικό για την τοποθεσία και τους όρους δόµησης θα βρίσκονται αναρτηµένα στην
ιστοσελίδα: http://www.ecoweek.netfirms.com/ecoweek.gr/ecoweek2010/workshops.html
Το επιστηµονικό υπόβαθρο θα παρουσιαστεί στις τέσσερις θεµατικές οµιλίες των ειδικών
της ARUP, Buro Happold και Fulcrum / CABE στις 16-17 Μαρτίου στο Metropolis.
Το πλήρες πρόγραµµα των διαλέξεων και του συνεδρίου είναι αναρτηµένο στην
ιστοσελίδα: http://www.ecoweek.netfirms.com/ecoweek.gr/ecoweek2010/program.html
2. Οργάνωση εργασίας

Από την εµπειρία µας, για να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα στην λειτουργία του γραφείου
σας, θα ήταν προτιµότερο η οµάδα να βρίσκεται συγκεντρωµένη σε ένα χώρο µέσα στο
γραφείο, κατά προτίµηση µε ένα µεγάλο εννιαίο τραπέζι. Είναι αναγκαία η ασύρµατη ή
ενσύρµατη σύνδεση στο διαδίκτυο, παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και πρίζες για τους
φορητούς υπολογιστές της οµάδας. Επίσης, βασικές παροχές νερού και τουαλέτας. ∆εν είναι
αναγκαία η δυνατότητα εκτύπωσης καθώς η εργασία θα γίνεται ηλεκτρονικά. Τέλος,
πιστεύουµε ότι η εµπειρία θα είναι πιό πλούσια για όλους αν αφιερώσετε χρόνο µε την οµάδα.
3. Χρονοδιάγραµµα
Τα εργαστήρια ξεκινάνε την Τρίτη 16 Μαρτίου στο Metropolis µε την εγγραφή των
συµµετεχόντων. Θα τους δοθούν οδηγίες και θα απαντήσουµε σε απορίες τους. Στη συνέχεια
από την Τετάρτη 17 Μαρτίου ως την Παρασκευή 19 Μαρτίου 9:00-17:00, οι συµµετέχοντες θα
βρίσκονται στα γραφεία σας.
Ο χρόνος των εργαστηρίων είναι πολύ περιορισµένος, συνεπώς συµβουλεύουµε τη
διαχείρισή του µε όσο το δυνατόν πιό αποτελεσµατικό τρόπο. Πχ. πρώτη ηµέρα: προµελέτη.
∆εύτερη ηµέρα: Τελική µελέτη. Τρίτη µέρα: Προετοιµασία παρουσίασης.
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4. Υλικό παρουσίασης
Η παρουσίαση των προτάσεων της κάθε οµάδας θα γίνει το Σάββατο 20 Μαρτίου 9:0015:00. Ο χρόνος θα είναι αρκετά περιορισµένος για την παρουσίαση και συζήτηση 20 και
πλέον προτάσεων. Γι αυτό, για την καλύτερη διεξαγωγή της συζήτησης θα ζητήσουµε από τις
οµάδες τα εξής:
• Χρόνος παρουσίασης: Μέχρι 5 λεπτά
• Υλικό παρουσίασης:
i. Μέχρι δέκα (10) διαφάνειες σε φορµάτ ΡΡΤ (όχι κλειδωµένο).
ii. Μέχρι τρεις (3) ‘αφίσες’ Α3 σε έγχρωµη εκτύπωση που να παρουσιάζουν
όσο το δυνατόν συνοπτικότερα και καλύτερα την πρόταση. Οι αφίσες θα
αναρτηθούν στον τοίχο για να διευκολύνουν τη συζήτηση.
5. Υλικό παράδοσης και δηµοσίευσης
Με στόχο την ευρύτερη παρουσίαση των εργαστηρίων γενικότερα και των προτάσεων
ειδικότερα, θα ζητήσουµε από την κάθε οµάδα να µας παραδώσει το Σάββατο 20 Μαρτίου
στις 8:30 σε ηλεκτρονική µορφή (USB stick) τα εξής:
i. Το υλικό της παρουσίασης (βλ. παραπάνω) σε ηλεκτρονική µορφή – όχι
κλειδωµένο. Θα περιλαµβάνει:
1. Μέχρι 10 διαφάνειες σε φορµάτ ΡΡΤ (όχι κλειδωµένο).
2. Μέχρι τρεις (3) ‘αφίσες’ Α3 σε έγχρωµη εκτύπωση που να
παρουσιάζουν όσο το δυνατόν συνοπτικότερα και καλύτερα την
πρόταση.
ii. Κείµενο µέχρι 200 λέξεις στα ελληνικά ΚΑΙ αγγλικά που να παρουσιάζει
συνοπτικά την πρόταση και τις λύσεις (σχεδιαστικτές, παθητικές,
ενεργητικές, κλπ) που υιοθετήθηκαν (σε µορφή Word).
iii. Τα ονόµατα των συµµετεχόντων της οµάδας (περιλ. του γραφείου σας ως
συµβούλου/advisor) µε µια παράγραφο κειµένου για τον καθένα – όλα
στα ελληνικά ΚΑΙ αγγλικά (σε µορφή Word).
iv. Ένα ‘σαλόνι’ Α4Χ2 που θα παρουσιάζει την πρόταση (µε το κείµενο
ελληνικά-αγγλικά), τους συµµετέχοντες (µε σύντοµη παράγραφο για τον
καθένα ελληνικά-αγγλικά), κατόψεις, σχέδια, διαγράµµατα, φωτο,
τρισδιάστατες αναπαραστάσεις σε έγχρωµη µορφή σε φορµάτ ΡΡΤ ή
Photoshop ή Illustrator (µη κλειδωµένο) και επίσης σε φορµάτ PDF.
6. Επικοινωνία
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Φαίδρα Ματζιαράκη στο τηλ. (694) 740-5280 και ηµέιλ
faidramatzic@hotmail.com και Ηλίας Μεσσίνας στο (694) 466-4242 και ηµέιλ
elias@ecoweek.org .
Η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι η www.ecoweek.gr
Καλή επιτυχία!
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