
 

 

 

 
 

Εργαστήρια Hands for Homes στην Ελλάδα 
 

Εκπαίδευση στη φυσική δόμηση βοηθώντας 
την κοινότητα 

 

Στόχος: Τα εργαστήρια αλληλεγγύης Hands for Homes προσφέρουν εκπαίδευση 
στη χρήση φυσικών υλικών στις κατασκευές, στα πλαίσια τοπικών οικολογικών 
εγχειρημάτων που προορίζονται για αγροτικές κοινότητες. 

 
Ομάδες στόχοι : 
Τα εργαστήρια οργανώνονται σε δύο μέρη: 
Εργαστήριο Μέρος 1: ανοιχτό σε όλους (δωρεάν συμμετοχή) 
Εργαστήριο Μέρος 2: επαγγελματίες και μελλοντικοί επαγγελματίες στον τομέα των 
δομικών έργων (κτίστες, αρχιτέκτονες, μηχανικοί) καθώς και ερασιτέχνες που 
επιθυμούν να μάθουν νέες τεχνικές για προσωπική τους χρήση (συμμετοχή επί 
πληρωμή) 

 
Είδη προσφερόμενων εργαστηρίων: 

 

 Εργαστήριο 1: Οικολογικά επιχρίσματα με βάση τον ασβέστη. 
 

 Εργαστήριο 2: Φυσικά επιχρίσματα με βάση τον άργιλο. 
 

 Εργαστήριο 3: Φούρνος  πηλού 
 

 Εργαστήριο 4: Κατασκευή με αχυροπηλό. 

 

Ιδιαιτερότητες των εργαστηρίων αλληλεγγύης που προσφέρονται: 

 
Τα εργαστήρια Hands for Home στην Ελλάδα αποτελούνται από δύο μέρη στην ίδια 
τοποθεσία: 

 

 
Εργαστήριο 1: – Ανακαλύψτε τη φυσική δόμηση σε εθελοντική βάση 
Διάρκεια: 3 έως 6 ημέρες ανάλογα με την εργασία που πρέπει να γίνει 

 
Ανοιχτό σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη φυσική δόμηση ή / και θέλει να 
βοηθήσει την κοινότητα στο να βελτιώσει τους χώρους υποδοχής κοινού και να 
προωθήσει τα φυσικά υλικά. Το μέρος 1 του εργαστηρίου δεν προσφέρει 
εκπαίδευση καθαυτή, αλλά μια ανακάλυψη τεχνικών μέσω πρακτικής. 



 
 
 

 
Μέθοδος: Η εκπαιδευτική μέθοδος βασίζεται στην πρακτική εκπαίδευση και την 
προσομοίωση. Οι εθελοντές θα περάσουν από όλα τα στάδια που είναι απαραίτητα 
για την καλή πραγματοποίηση της εργασίας (π.χ.: επίχρισμα από πηλό και άχυρο: 
προετοιμασία συνταγών με βάση τον πηλό ή τον ασβέστη, προετοιμασία του 
τοίχου, εφαρμογή. Η εκπαιδεύτρια θα είναι μονίμως παρούσα για να 
καθοδηγήσει, να διορθώσει τους χειρισμούς και να εξασφαλίσει την ορθή 
ολοκλήρωση της εργασίας. 

 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα 

 

 
Εργαστήριο 2: – Εκπαιδευτείτε σε τεχνικές φυσικής δόμησης χρησιμοποιώντας ως 
πρώτες ύλες τον πηλό και την άσβεστο. 
Αυτό το μέρος του εκπαιδευτικού εργαστηρίου προορίζεται για επαγγελματίες του 
κλάδου της δόμησης ή και για αυτο-οικοδόμους που ενδιαφέρονται για πρακτική και 
θεωρητική εκπαίδευση που παρέχεται από εξειδικευμένο επαγγελματία. 

 
Διάρκεια: 3 έως 6 ημέρες (ανάλογα με τα έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν) 

 

Μέθοδος: Η εκπαιδευτική μέθοδος βασίζεται στο συνδυασμό πρακτικής και 
θεωρητικής εκπαίδευσης. Αρχικά, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη θεωρία 
της φυσικής δόμησης και στην ανακάλυψη των υλικών και των συνταγών που 
χρησιμοποιούνται. Σε δεύτερο χρόνο, μια εφαρμογή θα επικυρώσει τις θεωρητικές 
γνώσεις. Αυτή η εφαρμογή θα εξετάσει σε βάθος τα απαραίτητα βήματα για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του έργου: προετοιμασία συνταγών, προετοιμασία του 
τοίχου, εφαρμογή. 
Η εκπαιδεύτρια θα είναι μονίμως παρούσα για να καθοδηγήσει, να διορθώσει τους 
χειρισμούς και να εξασφαλίσει την ορθή ολοκλήρωση της εργασίας. 

 
 

Αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα 
 

Τοποθεσίες: Τα εργαστήρια Hands for Home στην Ελλάδα πραγματοποιούνται στην 
τοποθεσία του κτιρίου ή τόπου δημοσίου ενδιαφέροντος στην επαρχία: πολιτιστικά 
κέντρα, δημόσια πλατεία, σχολεία κ.λπ. Σε κάθε εργαστήριο, ο δικαιούχος 
συμμετέχει στη δράση και προσφέρει ένα κολατσιό το μεσημέρι. 

 
Πιθανές τοποθεσίες: Κρήτη, περιοχή Χανίων 

 
Η εκπαιδεύτριά : Claire Oiry, Αρχιτέκτων, ειδικός στη χρήση χώματος και ασβέστη 
ως οικοδομικών υλικών, ερευνήτρια, εκπαιδεύτρια και χειροτέχνης. Πτυχιούχος της 
Εθνικής Σχολής Αρχιτεκτονικής του Παρισιού La Villette, Πτυχιούχος εξειδικευμένου 
μεταπτυχιακού στη Γήινη Αρχιτεκτονική, του ερευνητικού εργαστηρίου CRAterre. 
Πιστοποιημένη στην προετοιμασία και εφαρμογή του χωμάτινου σοβά με το 



 
 
 

 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση στη Φυσική Δόμηση . 

 
 

Έξοδα συμμετοχής 
 

 
 Εργαστήριο 1: – Ανακαλύψτε βασικές φυσικής δόμησης: 
 Δωρεάν συμμετοχή 

 
 Εργαστήριο 2 - Εκπαιδευτείτε σε τεχνικές φυσικής δόμησης χρησιμοποιώντας  ως 
πρώτες ύλες το χώμα και τον ασβέστη: 55€/ημέρα (υπόκειται σε 
αναπροσαρμογή ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων, τη διάρκεια και 
την τοποθεσία της εκπαίδευσης · θα ανακοινωθεί πλησιέστερα στις ημερομηνίες 
υλοποίησης) 

 
 

Πιστοποίηση: Βεβαίωση συμμετοχής που εκδίδεται από το ΜΚΠ 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: info@medcenv.org, προσδιορίζοντας στο θέμα του 
email σας τον τίτλο της εκπαίδευσης 

mailto:info@medcenv.org

