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ΕισαγωγήΕισαγωγή

• Το 7ο ΓΕΛ Καλλιθέας 
είναι ένα παλιό κτήριο 
που χρειάζεται 
αισθητική 
αναβάθμηση.



    

Σκοπός Σκοπός 

• Σκοπός της εργασίας 
είναι η αισθητική 
αναβάθμηση

• του σχολικού κτηρίου 
που μου έχει ανατεθεί 
από τον διευθήντη 
του σχολείου 



    

Περιγραφή......Περιγραφή......
• Οι αλλαγές που θα γίνουν στο σχολικό κτήριο ειναι οι εξής: 
• Χρώματα(Χρωματολόγιο VECHRO): Οι εξωτερικοί τοίχοι του 

σχολείου θα βαφτούν σε χρώμα παπάγια 42, ενώ οι εξετερικές 
λεπτομέριες θα βαφτούν σε χρώμα ακούαριουμ 67. Οι τοίχοι στις 
τάξεις θα βαφτούν ροδάκινο Α21, ενώ οι λεπτομέρειες θα βαφτούν 
χλόη 87. Τα ταβάνια των τάξεων θα βαφτούν μαστίχα Α24.Το 
γραφείο του διευθηντή καθώς και η αίθουσα των καθηγητών θα 
βαφτούν αχλάδι Α23, ενώ το ταβάνι θα βαφτεί φυστίκι Α17. Οι τοίχοι 
από την αίθουσα της πληροφορικής θα βαφτούν άνοιξη C9, ενώ το 
ταβάνι ανανάς C4. Οι τουαλέτες εξωτερικά θα βαφτούν αμέθυστος 
67, ενώ εσωτερικά θα βαφτούν ρόδο 51. Τα παράθυρα θα βαφτούν 
αμυγδαλιά 22. Τα παγκάκια θα βαφτούν Οι πόρτες θα βαφτούν θα 
αγιόκλημα 24. Τέλος τα κάγκελα θα βαφτούν αλκυόνη 81. 



    

• Αλλες αλλαγες:Οι πίνακες θα 
αντικατασταθούν απο 
καινούργιους. Οι κουρτίνες θα 
είναι χρώματος ώχρας.Επίσης 
όλα τα θρανία, οι καρέκλες και 
οι έδρες θα αντικατασαθούν 
από καινούργια. Η μπασκέτα 
που ύπαρχει στην πίσω αυλή 
θα φύγει και θα αντικατασταθει 
από μία μεγάλη ελιά. Τα 
δέντρα που υπάρχουν στην 
αυλή θα παραμείνουν, αλλά θα 
προστεθούν κι άλλα. 



    

• Εργα τέχνης: Οι πίνακες 
που θα προστεθούν στις 
τάξεις αλλα και στο 
γραφείο του διευθυντή και 
στο γραφείο των 
καθηγητών βρίσκονται 
στις επόμενες σελίδες. Το 
θέμα των πινάκων θα 
είναι από: Την μάθηση, 
την φύση και την Ελλάδα.



    

Συμπεράσματα....Συμπεράσματα....

• Μέσα από αυτή την εργασία το 7ο ΓΕΛ 
Καλλιθέας μπόρει ν’ αναβαθμιστεί ώστε να 
είναι ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, 
όπου οι μαθητές θα είναι ευχαριστημένοι 



    

Βιβλιογραφία....Βιβλιογραφία....

• Τις πληροφορίες για την ιστορία του 7ου 
ΓΕΛ Καλλιθέας μου τις έδωσε ο καθηγητής 
κος X. Νικολάου.

• Το χρωματολόγιο είναι της εταιρίας 
VECHRO.

• Ενώ για την ανεύρεση εικόνων 
χρησιμοποίησα την εφαρμογή Google 
Images.
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