
Αναφορά Εργαστηρίου 

«Το Χρώμα στην εξέλιξη του Παιδιού» - 27&28 Φεβρουαρίου 2010 

 

Ακόμη μια ομάδα εκπαιδευτικών έχει ολοκληρώσει τη βασική 

εκπαίδευση του εργαστηρίου «Το Χρώμα στην εξέλιξη του παιδιού», που 

πραγματοποιήθηκε στις 27 & 27 Φεβρουαρίου 2010, στη Λεμεσό.  Μια 

ομάδα με πολλές δυνατότητες, όπου όλοι οι συμμετέχοντες είναι έτοιμοι 

άμεσα να εφαρμόσουν τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τους στη 

δουλειά τους με τα παιδιά.  

Ένα πρωτοποριακό εργαστήρι σε 

παγκόσμια επίπεδο, δημιουργία της 

Έλενας Χατζηγεωργίου, Colour Life 

Coach TM, Colour Counselor and 

Healer, Licensed NLP Master 

Practitioner, MPIWOC.  

Μέσα από ερωτηματολόγια που 

απάντησαν με την ολοκλήρωση της 

2ήμερης εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες λένε τα εξής: 

«Έχω βοηθηθεί, μια και έμαθα ασκήσεις που θα βοηθήσουν κι εμένα, 

και τους μαθητές μου να δουλέψουμε με τον κόσμο του χρώματος. 

Νοιώθω πιο απελευθερωμένη, και ήρεμη. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι 

πρακτικές ασκήσεις που θα εφαρμόσω στην τάξη.» 

«Βεβαίως έχω βοηθηθεί! Όλες οι 

δραστηριότητες και οι ασκήσεις με 

βοήθησαν να αντιληφθώ πως 

πραγματικά το χρώμα, έχει τόση 

σημασία στη ζωή μας, και δύναμη 

στο να θεραπεύει.  Μέσα από το 

εργαστήριο, άλλαξε η σχέση μου 

με τα χρώματα, και η κατανόηση 

του. Μου άρεσε η άσκηση με την 

κίνηση, χρησιμοποιώντας 

μαντίλια. Εξαιρετικό σεμινάριο. Συγχαρητήρια για το όραμα που 

διαποτίζει όλες τις δραστηριότητες σου Έλενα. Είμαστε μαζί σου για 

θετικές αλλαγές!» 

«Έχω βοηθηθεί και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά μου έδωσε επιπρόσθετη 

γνώση γι το θέμα του σεμιναρίου και έδειξε διάφορους τρόπους για να 

βοηθήσω και να επικοινωνήσω με τα παιδιά. Νοιώθω πιο ελεύθερη, πιο 



δυνατή, πιο ξεκάθαρη πραγματικά 

μέσα μου, και με βάζει σε διάθεση 

να θέλω να δουλέψω με τα παιδιά 

μου. Ο συνδυασμός των διαφόρων 

πραγμάτων που μάθαμε και η 

ελεύθερη επικοινωνία που είχαμε 

όλες σαν ομάδα μου άρεσαν πάρα 

πολύ.» 

«Το εργαστήριο με βοήθησε να 

μάθω τεχνικές τις οποίες μπορώ να εφαρμόσω με τα παιδιά. Με βοήθησε 

το θεραπευτικό χρώμα και η άσκηση με τα συναισθήματα. Νοιώθω 

εξοικειωμένη με τις τεχνικές Χρωματοθεραπείας και πως μπορώ να τις 

εφαρμόσω στην τάξη.» 

«Με βοήθησε πάρα πολύ να τακτοποιήσω καλύτερα τις προτεραιότητες 

μου και τους στόχους μου. Νοιώθω ξεκούραστη, απαλλαγμένη από 

άγχος και σύγχυση. Μου άρεσε η άσκηση με τη γαλάζια σφαίρα. Ήταν 

όλα φανταστικά και υπέροχα.»  

«Με βοήθησε πάρα πολύ! Με βοήθησε να 

ξεκλειδώσω τον εαυτό μου και να βρω τι 

με κρατά πίσω. Τώρα ξέρω τρόπους να 

αντιμετωπίσω αυτά που δεν μου 

ταιριάζουν και με ενοχλούν. Μου άρεσε 

πολύ που ότι εφαρμόσαμε είναι ήδη 

κοντά μας, και μέσα μας, και μας 

ταιριάζει. Τα βρήκα όλα πολύ 

ικανοποιητικά. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο και συνέχεια, κάτι που 

είπαμε ότι θα κάνουμε. Είμαι πολύ τυχερή που είχα αυτή την εμπειρία. 

Μου άλλαξε πολλά πράγματα. Είχε ουσιαστικό νόημα για μένα. Μου 

έδωσε μια νέα αρχή και στη 

δουλειά μου αλλά και στον εαυτό 

μου.» 

«Βοήθησαν οι δραστηριότητες 

πάρα πολύ, και τα σχόλια στο να 

βελτιωθώ ως άτομο, και να 

προσφέρω αυτά που πήρα στους 

μαθητές μου αλλά και σε 

ανθρώπους γύρω μου. Φεύγω με 

πολλή θετική ενέργεια. Σο 

ξεκίνημα ήμουν πιο 

προβληματισμένη αλλά τώρα νοιώθω ηρεμία και πιο σίγουρη για τον 



εαυτό μου και τις δυνατότητες αλλά και τα θέλω μου. Μου άρεσαν οι 

χαλαρωτικές ασκήσεις, και η επικοινωνία που υπήρχε μεταξύ όλων μας. 

Πολύ καλή προσπάθεια που αξίζει να διαδοθεί και να έχει απήχηση σε 

όλο και περισσότερους ανθρώπους.» 

 


