
Cuộc sống bình thường mới
trong không gian cũ

Sự thay đổi của cuộc sống sau đại dịch Covid 19

PHỐI CẢNH BÓC MÁI CĂN HỘ:

PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG

Đại dịch Covid-19 có thể ngưng gây hại đến sức khỏe chúng ta, những ca mắc mới có
thể sẽ dần biến mất nhờ sự phát triển của y học và công nghệ. Nhưng Covid-19 sẽ tồn
tại 10 năm, 100 năm, hay thậm chí là mãi mãi trong tư duy, nhận thức của chúng ta...

Những vết thương, những thói quen, những giá trị quan mà đại dịch để lại sẽ sống mãi
với những người đã đi qua thời kỳ này như chúng ta hết cuộc đời.
Vậy nên chúng tôi muốn tạo ra một không gian dành cho cuộc sống bình thường mới
này, 
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Tạo ra không gian  với những ý tưởng đột phá.
Gỡ bỏ những không gian không quá cần thiết,
tạo nên một không gian mở dành cho cả gia
đình.

Không gian này tạo cơ hội cho các cha mẹ
gắn kết hơn với con cái.  Trẻ em có những trải
nghiệm tuyệt vời hơn trong chính ngôi nhà
của mình, thoát ra khỏi màn hình điện tử để
cùng cha mẹ phát triển về tư duy, tình cảm và
các kỹ năng khác.

Đ Ị N H  H Ư Ớ N G  G I Á O  D Ụ C
 V À O  K H Ô N G  G I A N

Chúng tôi định hướng đưa phương pháp
Montessori vào không gian sinh hoạt giúp bé
phát triển tối đa khả năng của mình trong
việc giáo dục bằng việc thiết kế không gian,
các đồ nội thất bằng việc phát triển ý tưởng
dựa trên phương pháp ấy

Mong muốn trẻ có thể có khả năng phát triển
tối ta về tư duy, trí tuệ và tình cảm trong
chính mái ấm của mình.

 

Giường ngủ thông minh kết
hợp hệ tủ và bàn học --> Trẻ 
 học cách tự lập trong việc dọn
dẹp giường ngủ, sắp xếp bàn
ghế một cách ngăn nắp

Lấy ý tưởng từ trò chơi xếp gỗ của trẻ em kết hợp
với vách trang trí cho một mảng tường lớn, mang
đến sự khác biệt trong không gian và giúp trẻ có
cơ hội sáng tạo, vui chơi một cách vui vẻ và thú vị.

Tủ bếp được thiết kế có bàn ăn di động
kéo ra ẩn vào --> Tạo nhiều không gian
chơi nhất có thể cho con trẻ

Kệ sách được cách điệu với
những chỗ ngồi thú vị tạo
cho trẻ 1 không gian tuyệt
vời để đọc sách truyện,...
Hệ tủ bên phải được lắp
bảng phía ngoài, tạo điều
kiện cho trẻ sáng tạo, vẽ
tranh theo trí tưởng tượng
của mình, phát triển tư duy
và vui chơi lành mạnh thep
phương pháp giáo dục
Montessori.


