
                                           
                                         Η Δημιουργικότητα μου στο κάθε μου Λεπτό

                                                          ….γιατι στο δικό μου ρολόι ζωής, 
                                                   το κάθε μου λεπτό κτυπά Δημιουργικά!                                   
                         
                                                         Εργαστήρι για παιδιά 7-12 χρόνων
                                                       27 Απριλίου 2011      
                                                                 Spyra Art studio 

                                                                                                      28 Απριλίου    2011 
                                                                                                       Λεμεσός   Art Home -art and craft studio

                                                                         ώρες : 8:30- 1:00 μ.μ.
                                                              Επένδυση: €30 
                                                                                      (συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή στο εργαστήριο, 
                                                                                                                υλικά και σνακς για το διάλειμμα)

           Λάρνακα

                                                      
                                             Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 20 Απριλίου 2011
                                             επικοινωνήστε μαζί μας  στα τηλ: 99616773 και 96587809

   Έλενα Χατζηγεωργίου                                          Χριστιάνα Ιντζιέγιαννη
                                                         

  Life & Business Coach                                                                                                                                                             
                                                               Licensed NLP Master Practitioner                                
                                                               Colour Life Coach                                                         artist
                                                               Colour Counselor and Healer
                                                               www.purecolour.eu
                          

                                                                 
                                             εκπαιδευτές:
                                           

                                                                                       
art and craft teacher



                           Η Δημιουργική έκφραση κάθε ανθρώπου και κάθε παιδιού, είναι αναπόσπαστο                      
μέρος της μοναδικής του προσωπικότητας, στην κάθε στιγμή της ζωής του, σε κάθε του δραστηριότητα. 
Η δημιουργικότητα αφορά τον τρόπο έκφρασης, τις δημιουργικές λύσεις που χρειάζεται για να φτάσει 
στην υλοποίηση του κάθε του στόχου, τον τρόπο επικοινωνίας, τον τρόπο προσέγγισης των μαθημάτων...
Έτσι έχουμε δημιουργήσει αυτό το εργαστήρι Ουσιαστικής Δημιουργικότητας μια και  είναι σημαντικό 
το κάθε παιδί να αναγνωρίσει  και να εμπιστευτεί τη μοναδική δημιουργικότητα του, και αυτό μέσα 
από τεχνολογίες χρωματοθεραπείας, NLP,  Τέχνης, παιχνίδι, κατασκευές, θετική σκέψη, χιούμορ…και 
μεγάλες δόσεις δημιουργικής έκφρασης!
 
 Έμπνευση του εργαστηρίου

…ξέρετε ότι ένα από τα ποιο μεγάλα όπλα των επιτυχημένων ανά τον κόσμο ανθρώπων, είναι η 
δημιουργικότητα τους…η ικανότητα τους να έχουν εκπαιδεύσει μυαλό τους, για να μπορεί να εστιάζει 
στο πώς να βρίσκει συνεχώς δημιουργικές λύσεις σε κάθε δραστηριότητα. 
Αυτή τη δημιουργικότητα, που τα παιδιά σας διαθέτουν..έχουμε παρατηρήσει ότι δεν έχουν μάθει να 
την αξιοποιούν στο βαθμό που θα μπορέσει ουσιαστικά να του βοηθήσει στην κάθε τους μέρα… και 
λανθασμένα έχουμε συνδυάσει την δημιουργικότητα με ένα έργο τέχνης, ένα πίνακα, που αυτό σίγουρα 
απαιτεί δημιουργικότητα…όπως δημιουργικότητα απαιτεί και κάθε τι που κάνουμε στη ζωή…
           
          Ξέρουμε ότι όταν τα παιδιά σας καταφέρουν να μεταφέρουν όλη τους τη δημιουργικότητα σε 
κάθε τι που κάνουν τότε θα έχετε πιο χαρούμενα, και επιτυχημένα παιδιά. 
Στο εργαστήριο τα παιδιά θα μπορέσουν να δημιουργήσουν

-Αυτοπεποίθηση
-

-
-

Συντονισμό με θετικά συναισθήματα
-Συνθήκες έκφρασης της δικής τους μοναδικής Δημιουργικότητας
Μεταφορά της δημιουργικότητας τους σε κάθε τομέα της ζωής τους.
Μοναδικές κατασκευές που θα τους θυμίζουν πόσο δημιουργικά είναι

 -Ενδυνάμωση της μοναδικής τους προσωπικότητας
- Κατανόηση για όσα μπορούν να πετυχαίνουν δημιουργώντας και  κρατώντας στο μυαλό τους τις δημιουργικές τους λύσεις
 -Γνωριμία με τις πραγματικες τους δυνατότητες
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