
• Τν «Φξώκα ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνύ» είλαη έλα εξγαζηήξην πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εκπινπηίζεη ην έξγν 
ζαο κε ηα παηδηά. Τν έξγν πνπ παξάγεηε γίλεηε κέζα από ζπλερή αλαδήηεζε, θαη εμέιημε, κηα θαη ηίπνηα δελ 
είλαη ζηαηηθό αθνύ κηιάκε γηα παηδηά, γηα λένπο αλζξώπνπο γεκάηνπο ελέξγεηα. Ο ξόινο ζαο ινηπόλ 
πνιιαπιόο, πέξαλ από ην λα δηδάμεηε απαξαίηεηεο γλώζεηο, λα βνεζήζεηε ην  θάζε παηδί λα δηακνξθώζεη θαη 
λα εμειίμεη ηνλ κνλαδηθό ηνπ εαπηό.

• Πνιινί νη ηξόπνη, νη ηερληθέο πνπ αμηνπνηείηε, βάδνληαο πάληα ην δηθό ζαο κνλαδηθό ζηνηρείν ζηε δηδαζθαιία 
ζαο. Τν Φξώκα, είλαη έλα κέζν, έλαο ηξόπνο πνπ κπνξεί λα ζπλδέζεη όια απηά κε ηνλ πνην απνηειεζκαηηθό 
ηξόπν. Τν ρξώκα, νη αζθήζεη, νη ηερληθέο ζηηο νπνίεο ζα εθπαηδεπηείηε, ζα ζαο βνεζήζνπλ λα είζηε αθόκε 
πνην απνηειεζκαηηθνί, ζε όζα εξγάδεζηε γηα λα πεηύρεηε κε ηα παηδηά, κε ζύληνκν , επράξηζην θαη 
απνηειεζκαηηθό ηξόπν, ζα είζηε ζε ζέζεη λα ζπλδέζεηε ηα εξγαιεία πνπ είδε έρεηε ζηα ρέξηα ζαο, καδί κε όζα 
ζα κάζεηε γηα ην ρξώκα, θαη ζα ηα θαηαλνήζεηε αθόκε θαιύηεξα, (ζπλδπαζκόο θαη θαιύηεξε θαηαλόεζε 
κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη κε κεζόδνπο όπσο είλαη ην ζεαηξηθό παηρλίδη θαη πνιιά άιια). 

• Τν μερσξηζηό απηό εξγαζηήξη ζα ζαο βνεζήζεη επίζεο ζηε δηθή ζαο εμέιημε, θαη ζην λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα 
θξαηήζεηε αθόκε πνην θαιέο ηζνξξνπίεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ζαο, λα θαηαλνήζεηε αθόκε πνην πνιύ 
ην ξόιν ζαο ζαλ εθπαηδεπηηθνί (θάηη πνπ ζεσξώ πνιύ ζεκαληηθό, θαη ζα ην αλαιύζνπκε κέζα από πνιύ 
ελδηαθέξνπζεο αζθήζεηο ζην εξγαζηήξη)

• Τν εξγαζηήξη κπνξνύλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ θαη λεπηαγσγνί, ςπρνιόγνη, θαη άιιεο εηδηθόηεηεο πνπ 
εξγάδνληαη κε παηδηά.

• Τν εμεηδηθεπκέλν απηό εξγαζηήξη έρεη ρξεκαηνδνηεζεί από ηελ Αξρή  Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ γηα 
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Ιδησηηθώλ Σρνιείσλ, από ην Υπνπξγείν Παηδείαο ην 2009 γηα Καζεγεηέο Μέζεο 
Εθπαίδεπζεο, θαη έρεη νξγαλσζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα κεγάιεο νκάδεο εθπαηδεπηηθώλ ζε όιν ην λεζί. 

• Γηα λα κάζεηε πεξηζζόηεξα γηα ηηο επηζηήκεο πνπ αμηνπνηνύληαη ζε απηά ηα εξγαζηήξηα αιιά θαη ηελ 
δεκηνπξγό Κα Έιελα Φαηδεγεσξγίνπ κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα www.purecolour.eu

• Επίζεο κπνξείηε λα δείηε αλαθνξέο από αληίζηνηρα εξγαζηήξηα, όπνπ νη ζπκκεηέρνληεο εθθξάδνπλ ηελ 
άπνςε ηνπο γηα ην ηη έρνπλ βηώζεη θαη ηη έρνπλ απνθνκίζεη, ζηνλ ζύλδεζκν 
http://www.purecolour.eu/reports.html

«Το Χρώμα ςτην Εξζλιξη του Παιδιοφ»
Διήμερο Εργαςτήρι Εκπαιδευτικών
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«Το Χρώμα ςτην Εξζλιξη του Παιδιοφ»
Διήμερο Εργαςτήρι Εκπαιδευτικών

Σην  εξγαζηήξην ζα κάζεηε:

Τη είλαη ην ρξώκα, πνηα ε ζεκαζία, θαη ε επίδξαζε ηνπ 

Πσο ηα παηδηά καο κηιάλε κέζα από ηα ρξώκαηα.

Τερληθέο θαη παηρλίδηα πνπ εύθνια θαη γξήγνξα λα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηελ ηάμε.

Τερληθέο πνπ ζα αμηνπνηήζεηε εζείο γηα ηε δηθή ζαο εμέιημε θαη ζηήξημε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα.

Πωο κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ην ηδαληθό πεξηβάιινλ  γηα ζαο θαη ηα παηδηά (ρξώκαηα, ήρνπο, 

αξώκαηα…)

Πωο κέζα από απηή ηελ επηζηήκε κπνξείηε λα θαηαλνήζεηε θαη λα ζηεξίμεηε ηα παηδηά πην 

απνηειεζκαηηθά θαη εύθνια.

Πωο ζα θάλεηε ηε δηθή ζαο μερωξηζηή δνπιεηά πην επράξηζηε, δεκηνπξγηθή θαη νινθιεξωκέλε.

Πνηνο είλαη ν δηθόο ζαο κνλαδηθόο ξόινο ζαο εθπαηδεπηηθνί

Με ζηόρν

Να κάζεηε ηα παηδηά λα ρεηξίδνληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, θόβνπο, ζηξεο. 

Να είλαη πην δεκηνπξγηθά, αιιά θαη ηθαλά λα είλαη πνην ζπγθεληξωκέλα ζε απηά πνπ θάλνπλ

Να αλαπηύμνπλ ηα δηθά ηνπο κνλαδηθά ραξίζκαηα

Να είλαη πνηό ραξνύκελα 

Να λνηώζνπλ όκνξθα κε ηνλ εαπηό ηνπο

Να εθθξάδνληαη θαη λα επηθνηλωλνύλ κε πην πνιιή άλεζε

Να έρνπλ απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηνπο

Να κπνξείηε λα θηίζεηε θαιύηεξεο ζρέζεηο καδί ηνπο

Να λνηώζνπλ ηε δύλακε ηνπο θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα επηηύρνπλ

*Με ηε δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόζεηε όιεο ηηο αζθήζεηο /παηρλίδηα/ηερληθέο, αλάινγα κε ηνπο 

ζηόρνπο ζαο θαη ζε έλα ππέξνρν ζπλδπαζκό κε όζα είδε μέξεηε θαη εθαξκόδεηε.

Σαββάην 23/10 /2010 & 

Κπξηαθή24/10/2010, 

Χώρος:
Neapolis University Paphos
Αίθουσα G3,
Λεωφ. Δανάης 2, Πάφος

Ώξα

9.00-5.30κκ. 

Εθπαηδεπηήο

Έιελα Φαηδεγεσξγίνπ
Colour Life Coach TM, Colour 

Counselor and Healer,

Licensed NLP Master Practitioner, 

MPIWOC

Επέλδπζε €120

Γηα πιεξνθνξίεο θαη 

ζπκκεηνρέο:

info@purecoloru.eu,

+35799616773

Σπκκεηνρέο κέρξη 17/10 /10
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Όλνκα:

Δηεύζπλζε:

Email:

Τειέθσλν:

Πνζό Πξνθαηαβνιήο:

(πνζό πξνθαηαβνιήο €50 ην νπνίν ζε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο ζπκκεηνρήο δελ επηζηξέθεηαη.)

Δειώζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη …….17 Οθησβξίνπ 2010

Υπάξρεη θάπνην πξόβιεκα πγείαο γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα είκαζηε ελήκεξνη?

Απηό ην εξγαζηήξη δελ απνηειεί αληηθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο ζεξαπείαο. Πξνζθέξεηε γηα ζθνπνύο 

εθπαίδεπζεο θαη πξνζσπηθήο εμέιημεο 

Το Πιζηοποιηηικό Σσμμεηοτής  θα δοθεί ζηοσς ζσμμεηέτονηες ποσ έτοσν ολοκληρώζει ηη διήμερη 

εκπαίδεσζη και παροσζιάζοσν μία περίπηωζη (case study),ζηην οποία έτοσν εθαρμόζει ηη γνώζη 

ποσ αποκόμιζαν ζε ζσνάνηηζη ποσ θα έτοσμε 3 βδομάδες μεηά ηην ολοκλήρωζη ηοσ εργαζηηρίοσ (η 

ζσνάνηηζη θα καθοριζηεί από ηα μέλη ηης ομάδας με ηην ολοκλήρωζη ηοσ εργαζηηρίοσ).

Υπνγξαθή:

H αίηεζε κπνξεί λα ζηαιεί κε courier κε ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Έιελα Χαηδεγεωξγίνπ 99616773 Λάξλαθα 

Αίηεζε Σπκκεηνρήο – “Τν Φξώκα ζηελ εμέιημε ηνπ Παηδηνύ”


