
Το Παγκύπριο Γυμνάσιο στον Οργανισμό Νεολαίας 8 Μαρτίου 2010 

Στις  8 Μαρτίου 2010, στα πλαίσια δραστηριοτήτων που έγιναν στο 

Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσία όσο αφορά το Θέμα του Κοινωνικού 

Αποκλεισμού, τα τμήματα Β8 και Γ9 του σχολείου είχαν επισκεφθεί το 

Κέντρο Πληροφόρησης Οργανισμού 

Νεολαίας Κύπρου, στη Λευκωσία, όπου 

είχαν την ευκαιρία να 

παρακολούθησαν ένα ξεχωριστό 

εργαστήρι με τίτλο «Η Φωτεινή Ύπαρξη 

του Εφήβου – Μοναδικότητα». Αυτό το 

εργαστήρι εντάσσετε σε μια σειρά 

εργαστηρίων που έχει δημιουργήσει η 

Έλενα Χατζηγεωργίου - Colour Life 

Coach TM, Colour Counselor and 

Healer, Licensed NLP Master Practitioner, MPIWOC - με θέματα που 

αφορούν τους εφήβους, αξιοποιώντας καινούριες, και πολύ 

αποτελεσματικές μεθόδους όπως είναι 

η Χρωματοθεραπεία και NLP.  

Την πρωτοβουλία για την διοργάνωση 

αυτού του σεμιναρίου είχαν οι 

Καθηγήτριες του Κλάδου Τέχνης, 

Μαρίνα Καφούρη Μαλακούνα και 

Φαίδρα Παλλαρή, οι οποίες είχαν 

παρακολουθήσει τον Δεκέμβριο του 

2009 ειδική διήμερη εκπαίδευση, «Το 

Χρώμα στην Εξέλιξη του Εφήβου», που 

αφορούσε  στο πως εφαρμόζετε η 

Χρωματοθεραπεία μέσα από τη διδασκαλία. 

Οι μαθητές σε ερωτηματολόγια που απάντησαν με την ολοκλήρωση του 

εργαστηρίου είπαν:  

«Με έχει βοηθήσει αυτό το εργαστήρι 

γιατί έμαθα να βρίσκω αυτά που με 

απασχολούν και ακολούθως να τα 

δέχομαι και να τα αξιοποιώ σαν 

εμπειρία.  Στο ξεκίνημα υπήρχε μια 

ένταση, αγωνία, αλλά με την 

ολοκλήρωση του εργαστηρίου 

επικράτησαν η χαρά, η ευτυχία, 

ανακούφιση στα αισθήματα. Πιο πολύ 

είχε ενδιαφέρον η συσχέτιση των 



χρωμάτων και των συναισθημάτων, και οι ασκήσεις για να 

ανακαλύψουμε το χρώμα μας. 

«Έχω βοηθηθεί περισσότερο στον 

τρόπο σκέψεις και ξεκούρασης. 

Νοιώθω ποιο ήρεμη και δυνατή. Τα 

χρώματα με του κύκλους μου 

άρεσαν πιο πολύ. Χρειάζεται 

περισσότερος χρόνος. Μου άρεσαν 

αυτά που έμαθα, και θα ήθελα να 

ξαναέρθω καν να μάθω περισσότερα.»  

«Περισσότερο βοήθησε η επίδραση 

των χρωμάτων επάνω στην ψυχολογία μου. Τα αρνητικά μου 

συναισθήματα μεταλλάχθηκαν σε εμπειρίες και άλλαξαν προς το 

καλύτερο. Μου άρεσε πολύ το πείραμα με τις σταγόνες του νερού, και η 

επίδραση που έχει η μουσική και το χρώμα στο νερό και μετέπειτα στο 

σώμα μας. Πολύ ωραία παρουσίαση.» 

«Με βοήθησε αρκετά. Όταν ξεκίνησα δεν 

ένοιωθα τίποτα. Μετά ήμουν πολύ 

χαρούμενος από τις διάφορες σκέψεις που 

μου έφεραν τα χρώματα. Κατάλαβα πως 

χρειάζεται βελτίωση ο τρόπος σκέψης μου. 

Η παρουσίαση ήταν εντυπωσιακή» 

«Με βοήθησε πάρα πολύ. Με βοήθησε να 

οργανώσω και να διαχωρίζω τα αρνητικά με 

τα θετικά συναισθήματα και να τα τακτοποιώ με χρώμα. Στο ξεκίνημα 

ένοιωθα κενό, μετά όταν ξεκίνησε η παρουσίαση ένοιωσα ότι μπήκα σε 

ένα δρόμο. Όλη η παρουσίαση ήταν ενδιαφέρον , δεν είχα ξανακούσει 

για αυτή τη θεραπεία.» 

«Με βοήθησε το κλείσιμο των ματιών, 

και η ηρεμία που επικρατούσε εκείνη 

τη στιγμή στον χώρο. Τώρα μπορώ να 

αντιμετωπίζω τις άσχημες στιγμές σαν 

εμπειρίες. Μου άρεσε πολύ όταν 

ζωγραφίζαμε το χρώμα που νοιώθαμε 

πάνω στο χαρτί. Μου άρεσε πολύ και 

θα ήθελα να το ξαναζήσω.» 

«Με βοήθησε στην ηρεμία. Νοιώθω 

πιο ήρεμος. Μου άρεσε η όλη εμπειρία γενικά. Πολύ καλή παρουσίαση!» 



«Έχω βοηθηθεί αρκετά, αλλά πιο 

πολύ με έχει βοηθήσει η απαλλαγή 

από το αρνητικό συναίσθημα. Έχει 

αλλάξει η διάθεση μου, ο τρόπος 

χαλάρωσης, σκέψης και λογικής μου. 

Η άσκηση με τον κύκλο με 

ενθουσίασε. Είμαι πολύ 

ευχαριστημένη από τη γενική 

παρουσίαση. Είναι αρκετά βοηθητικό 

πρόγραμμα.» 

«Με βοήθησε στο να αντιμετωπίζω το κάθε τι με δύναμη και ηρεμία. Στην 

αρχή ένιωσα πολύ νευρική, συγχυσμένη, και στην συνέχεια βγήκε η 

ηρεμία από μέσα μου, η οποία με χαλάρωσε πολύ. Μου άρεσε η 

ερμηνεία του κύκλου. Όλα είναι τέλεια. Εντυπωσιάστηκα αρκετά. Δεν 

περίμενα να έχει τόσο μεγάλο αποτέλεσμα.» 

«Με βοήθησε που αποβάλαμε το αρνητικό συναίσθημα από μέσα μας. 

Νοιώθω λίγο πιο χαρούμενος. Μου άρεσε πιο πολύ η ερμηνεία των 

χρωμάτων που σχεδιάσαμε στους κύκλους και στο αστέρι. Πολύ ωραία 

παρουσίαση που μας βοήθησε να καταλάβουμε καλύτερα την 

προσωπικότητα μας.» 

«Κατάλαβα ότι αν θέλουμε να 

πραγματοποιήσουμε τα όνειρα μας, 

μπορούμε να το καταφέρουμε.» 

Σημαντικά τα σχόλια των μαθητών, 

και οι δυνατότητες εξέλιξης τους. 

Όπως σημαντική και η συμβολή του 

Οργανισμού Νεολαίας στην 

διοργάνωση τόσο βοηθητικών και 

υποστηρικτικών εργαστηρίων για 

τους νέους.  

 


