
 

 

Δηήκεξν Εξγαζηήξη Εθπαηδεπηηθώλ 

 

 

 

Ηκεξνκελίεο: 

Πξώην Μέξνο: Κπξηαθή 13 Μαξηίνπ 2011 

Δεύηεξν Μέξνο: Σαββάην 26 Μαξηίνπ 2011 

Ώξεο: 9.00πκ. – 17.00κκ. 

Χώξνο: Πνιηηηζηηθό ην Σθαιί – Αίζνπζα Εθζέζεωλ  - Αγιαληδηά 

Απηό ην εξγαζηήξην αλήθεη ζηε ζεηξά εξγαζηεξίωλ ηνπ Pure Colour εηδηθά γηα 

εθπαηδεπηηθνύο, κηα θαη εηδηθεπόκαζηε εδώ θαη ρξόληα ζην Θέκα:  «Παηδί – Σρνιείν  - 

Οηθνγέλεηα», κε γλσζηέο ζπλεξγαζίεο, κεηαμύ άιινλ, κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ, Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ζε όιν ην Νεζί, θαη ηνλ Οξγαληζκό Νενιαίαο. 

Μνλαδηθό ζην είδνο ηνπ κηα θαη ζε απηό ην εξγαζηήξη, όπσο ιέλε κε ελζνπζηαζκό όινη νη 

ζπκκεηέρνληεο, ηίπνηα δελ κνηάδεη κε όηη είραλ κέρξη ζηηγκήο ζαλ εκπεηξία, ηίπνηα ηόζν 

άκεζν, επράξηζην, θαη απνηειεζκαηηθό, κέζα από απιόηεηα. Η απνηειεζκαηηθόηεηα κέζα 

από ηελ απιόηεηα είλαη έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ ηερλνινγηώλ ηεο Φξσκαηνζεξαπείαο 

θαη ηνπ NLP (neuro-linguistic programming) πνπ αμηνπνηνύκε, ζηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο.  

Γη’ απηό εάλ είζηε  εθπαηδεπηηθόο πνπ 

 Η εμέιημε θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα, είλαη ζηνηρεία ζεκαληηθά ζην έξγν ζνπ! 

 Αλαγλσξίδεηο πσο ν ξόινο ζνπ ζηε δηακόξθσζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηαο 

ησλ παηδηώλ είλαη βαζηθό κέξνο ηνπ έξγνπ ζνπ! 

 Η δηθή ζνπ πξνζσπηθή εμέιημε, ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζνπ ζαλ 

εθπαηδεπηηθόο! 

 Δλδηαθέξεζαη λα καζαίλεηο θαηλνύξηεο ηερληθέο πνπ ζα εκπινπηίζνπλ θαη ζα θάλνπλ 

πνην ελδηαθέξνλ ηελ δηδαζθαιία ζνπ! 

 Αλαγλσξίδεηο όηη ρξεηάδεηαη λα έρεηο ην δηθό ζνπ πξνζσπηθό ζηπι δηδαζθαιίαο κε ηνλ 

κνλαδηθό ζπλδπαζκό ησλ ηερληθώλ θαη εξγαιείσλ πνπ έρεηο ζηα ρέξηα ζνπ. 

 

Τόηε απηό ην εξγαζηήξην είλαη ην πνην θαηάιιειν γηα ζέλα! 



Σε απηή ηελ εμειηθηηθή ζαο πνξεία απηό ην εξγαζηήξην ζα είλαη ζηαζκόο, κηα θαη δελ 

ζα εθπαηδεπηείηε κόλν ζε θαηλνύξηεο ηερληθέο, αιιά ζα κπνξέζεηε λα εκπινπηίζεηε θαη 

λα εθαξκόζεηε κε νπζηαζηηθά πνην απνηειεζκαηηθό ηξόπν όζα ήδε μέξεηε. Μπνξείηε 

λα εκπινπηίζεηε, θαη λα εθαξκόζεηε αθόκε πνην απνηειεζκαηηθά ηερληθέο art therapy, 

drama therapy, κνπζηθνζεξαπείαο, ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ… κηα θαη βάζε όισλ ε 

ελέξγεηα ησλ ρξσκάησλ θαη ε ζσζηή αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ κπαινύ! 

 

 

Σην εξγαζηήξην «Χξώκα ε Εμέιημε ζηε Εθπαίδεπζε»  ζα κάζεηε: 

 Τί είλαη ην Φξώκα θαη πνηα ε ζεκαζία ηνπ ζηε εθπαίδεπζε 

 Πσο ηα παηδηά επηθνηλσλνύλ κέζα από Φξώκα 

 Πσο κπνξείηε λα θαηαλνήζεηε θαη λα ζηεξίμεηε ηα παηδηά πνην 

απνηειεζκαηηθά θαη εύθνια. 

 Πώο λα δεκηνπξγήζεηε κε κεγαιύηεξε επθνιία αξκνλία ζην ηκήκα ζαο 

 Σεηξά από Τερληθέο Φξσκαηνζεξαπείαο θαη NLP, πνπ κπνξνύλ λα 

εθαξκνζηνύλ άκεζα, θαη εύθνια ζηελ ηάμε. 

 Πσο κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ην ηδαληθό πεξηβάιινλ κάζεζεο κέζα ζηελ 

ηάμε 

 Πσο κπνξείηε κέζα από κηα ζεηξά από ηερληθέο λα ελδπλακώζεηε ηελ δηθή 

ζαο εμειηθηηθή πνξεία, θαη λα ζηεξίμεηε ηνλ εαπηό ζαο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα. 

 Πσο κπνξείηε λα θάλεηε πνην κνλαδηθή θαη επράξηζηε ηε δηθή ζαο δηδαζθαιία 

 Πνηνο είλαη ν δηθόο ζαο κνλαδηθόο ξόινο ζαλ εθπαηδεπηηθνί. 

 

 

Με ζηόρν 

 Να βνεζήζηε ηα παηδηά λα ρεηξηζηνύλ θαη λα μεπεξάζνπλ ζέκαηα όπσο¨ 

- Φόβν 

- Σηξεο 

- Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

- Θπκό 

- Βίαηε ζπκπεξηθνξά 

- Φακειή απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε 

- Κνηλσληθό απνθιεηζκό 

- Αξλεηηθέο Γηαθξίζεηο 

- Γεκηνπξγηθόηεηα / έκπλεπζε 

- Έθθξαζε 

- Δπηθνηλσλία 

- Δπηδώζεηο  

- Σπγθέληξσζε 

 

 



Σπκβάιινληαο άκεζα, απνηειεζκαηηθά θαη πνιύ ζεηηθά, ζην λα έρνπκε παηδηά πνπ αγαπνύλ 

ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηε κνλαδηθόηεηα ηνπο, ηθαλά λα εθθξαζηνύλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ 

δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο, λα είλαη ηθαλά λα ρεηξηζηνύλ θαη λα απνθνξηίζνπλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο, κε εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπο, παηδηά 

ραξνύκελα κε ρηνύκνξ, πνπ ζα κπνξνύλ λα εληαρζνύλ κε αξκνλία θαη επηηπρία κέζα ζην 

θνηλσληθό ζύλνιν. 

*Θα παξαηεξήζεηε θαηά ηε δηάξθεηα ην εξγαζηεξίνπ ηνλ εαπηό ζαο να μαθαίνει με εςκολία  

καινούπιερ ηεσνικέρ, πος  άμεζα θα είζηε ικανοί να ηιρ εθαπμόζεηε ζηη διδαζκαλία ζαρ 

αλλά και γενικά ζηη δική ζαρ ζυή, πξνζαξκόδνληαο όια όζα μέξεηε θαη όζα ππέξνρα ζα 

κάζεηε, ζην δηθό ζαο κνλαδηθό πξνζσπηθό ζηπι, θαη πάληα βάζε ησλ δηθώλ ζαο ζηόρσλ. 

Μάζεηε Γηαηί? 

Έρσ δεκηνπξγήζεη απηό ην εξγαζηήξην, κεηά από ρξόληα έξεπλαο όζν αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Φξσκαηνζεξαπείαο θαη ηνπ NLP, ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο.  

1. Έρσ θαηαγξάςεη θαη κεηξήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο κνπ κε εθαηνληάδεο 

παηδηά θαη εθήβνπο. Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο είραλ, άκεζα, θαη νπζηαζηηθά βνεζεζεί 

κέζα από ηελ αμηνπνίεζε απιώλ ηερληθώλ κε εληππσζηαθά ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

2. Έρσ αθόκε παξαθνινπζήζεη ηα απνηειέζκαηα από εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ 

εθαξκόζεη ζηε δηδαζθαιία ηνπο όια όζα είραλ κάζεη, ζηελ βαζηθή απηή εθπαίδεπζε, 

θαη είραλ ηα ίδηα εθπιεθηηθά απνηειέζκαηα καδί κε κέλα (πνπ κε πεξεθάληα κνπ είραλ 

παξνπζηάζεη). Η ζπλεξγαζία καο θπζηθά ζπλερίδεηε κε πνιιή ελζνπζηαζκό. 

3.  Σεκαληηθό αθόκε λα αλαθέξσ όηη ηα παηδηά πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο αζθήζεηο πνπ ηνπο δόζεθαλ, θαηάθεξα λα ηηο εληάμνπλ κε επθνιία 

ζην θαζεκεξηλό ηνπο πξόγξακκα, θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαηλνύξηεο ζεηηθέο 

ζπλήζεηεο, ζπλήζεηεο πνπ ζα είλαη εθόδηα θαη ηθαλόηεηεο δσήο. 

Όινο απηόο ν πινύηνο κέζα από γλώζε, εθπαίδεπζε, θαη ζπλερή έξεπλα πξνζθέξεηε ζε ζαο. 

Ξερωξηζηόο Πξνπνλεηήο Ζωήο θαη Επηρεηξήζεωλ γηα ζαο, ζε απηά ηα κνλαδηθά εξγαζηήξηα, ε Έλενα 

Χαηζηγευγπίος ην επίπεδν δνπιεηάο ηεο νπνίαο έρεη αλαγλωξηζζεί ζε Παγθόζκην Επίπεδν, θαη από 

επίζεκνπο θνξείο ζηελ Κύπξν. Αθόκε έρεη εθπαηδεπηεί από ηνπο θαιύηεξνπο εθπαηδεπηέο αλά ηνλ 

θόζκν ζην είδνο ηνπο, νη εθπαηδεύζεηο ηωλ νπνίωλ είλαη εγθεθξηκέλεο από ηνλ ίδην ηνλ Richard 

Bandler.  Τν ηη ραξαθηεξίδεη ηε δνπιεηά ηεο,  εθηόο από ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα , είλαη ε ηθαλόηεηα ηεο 

λα δεκηνπξγεί ην ηδαληθό πεξηβάιινλ όπνπ ν θάζε ζπκκεηέρνληαο εύθνια θαη επράξηζηα, κπνξεί λα 

εθθξαζηεί θαη λα κάζεη, ε ηθαλόηεηα ηεο λα δεκηνπξγεί καδί κε ζαο νπζηαζηηθή εμέιημε, πνπ ζα θέξεη 

κόλν ραξά θαη επηηπρία ζηε επαγγεικαηηθή αιιά θαη ηελ πξνζωπηθή ζαο δωή! 

Πιεξνθνξίεο & Δειώζεηο Σπκκεηνρήο:  
infor@purecolour.eu 

+357 99616773       
Έιελα Χαηδεγεωξγίνπ 
Life & Business Coach 
Licensed NLP Master Practitioner 
Colour Life Coach 
Colour Counselor and Healer 

mailto:infor@purecolour.eu


      

 

 

 

Αίηεζε Σπκκεηνρήο  - «Χξώκα ε  Εμέιημε ζηελ Εθπαίδεπζε» 

Όλνκα:_____________________________________________________________________ 

Email:______________________________________________________________________ 

Γηεύζπλζε:__________________________________________________________________ 

Tειέθσλν:__________________________________________________________________ 

 

Πνζό Πξνθαηαβνιήο €40 

(δελ επηζηξέθεηε ζε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο ζπκκεηνρήο) 

Δειώζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη 7 Μαξηίνπ 2011 

Επέλδπζε €150 

*Σπκπεξηιακβάλεη ηεο ζπκκεηνρή ζην εξγαζηήξην θαη ζηελ ζπλάληεζε παξνπζίαζεο ελόο 

case study κεηά ηελ νινθιήξωζε ηνπ εξγαζηεξίνπ, θαζώο επίζεο όια ηα πιηθά πνπ ζα 

ρξεηαζηείηε, όπωο θαη ηα δηαιείκκαηα γηα θαθέ.  

Εηδηθή ηηκή  €105 γηα όζνπο δειώζνπλ ζπκκεηνρή κέρξη 28 Φεβξνπαξίνπ 2011 

*Αςηό ηο επγαζηήπι είναι καηάλληλο για εκπαιδεςηικούρ Νηπιαγυγείος & Δημοηικού 
Καηάλληλο ακόμη και για τςσολόγοςρ, λογοθεπαπεςηέρ, πος επγάζονηαι με παιδιά. 
(η εκπαίδεςζη για ηοςρ Εκπαιδεςηικούρ Μέζηρ γίνεηε ξεσυπιζηά λόγο ηον διαθοπεηικών 
αναγκών πος έσοςν οι μαθηηέρ ζε ποιο μεγάλερ ηλικίερ) 
Διάρηζηνο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα απαξηίδνπλ ηελ νκάδα ηνπ εξγαζηεξίνπ 10 

*Απηό ην εξγαζηήξη δελ απνηειεί αληηθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο ζεξαπείαο. 

Πξνζθέξεηε γηα ζθνπνύο εθπαίδεπζεο θαη πξνζωπηθήο εμέιημεο  

 

Υπνγξαθή:____________________________________________________________ 

Η αίηεζε κπνξεί λα ζηαιεί κε courier ζηελ Έιελα Φαηδεγεσξγίνπ 99616773 Λάξλαθα 

 


