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سیاه

نیمه تاریک وجود

نشده افراد طراحی شده است .طی این برنامه شرکت کنندگان در مواجهه با موقعیت های شبیه
سازی شده  ،به سطح جدیدی از خود آگاهی و تحلیل سبک شخصی خود در زمینه مدیریت
هیجان شان دست پیدا می کنند.
برنامه نارنجی به تکنیک های حل مساله و فرار از تفکر منطقی (با هدف شکستن پارادایم های
ذهنی) می پردازد .رویکرد این برنامه فراهم ساختن موقعیت هایی برای بروز خالقیت و هوش
هیجانی افراد است.
این برنامه سعی بر این دارد تا ما را با ویژگیهای یک رهبر موثر آشنا سازد ،ویژگیهایی که هر
شخص در هر مقام و منصبی ،به عنوان یک مدیر الیق و توانا به انها نیاز دارد تا بتواند حداکثر
توانمندی های خود را بروز داده و تاثیر گذاری خود را زندگی کند.
کارگاه "سبز" نمادی است از انعطاف پذیری  ،پذیرش طرف مقابل و راههای برقراری ارتباط موفق
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ارتباط موثر و صمیمیت و موثر با دیگران .این جلسه شامل بازی هایی است که به ارتباط موفق و موثر شخص با دیگران
می پردازد.

(برنامه رنگین کمان)

پکیج " آبی" نمادی است از پذیرش دیگران و تفکر برنده  -برنده (سود مشترک)  .این برنامه
شامل بازی هایی است که نحوه تعامل ما با دیگران را در یازی زندگی به ما نشان می دهد .
کارگاه "نیلی" نمادی از اهمیت همراهی با گروه و کار گروهی می باشد .بازیکنان کالس در این
کارگاه عالوه بر آشنایی با مباحث تئوری کار گروهی ،در فضایی صمیمی و غیر رسمی شیوه های
ارتباطی در گروه را تجربه خواهند نمود و در پایان توانایی برقراری ارتباطات اثربخش در گروه را
کسب می نمایند.
بنفش ،رنگ هماهنگی بین عقل و احساسات و هم چنین بین معنویات و مادیات است.در این
کارگاه که آخرین رنگ از مجموعه رنگین کمان است به بازی هایی با مفاهیمی نظیر ثمربخش
بودن،جشن و سرور و ایثار و بخشش پرداخته می شود.
رنگ سفید مجموعه ای از تمامی رنگ هاست  .این برنامه گرد هم آیی شرکت کنندگان برنامه
رنگین کمان برای تجدید مالقات با هم گروهی ها و ارائه فیدبک آموزه های کالس در زندگی
واقعی آنها پس از پایان دوره است .
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برنامه سیاه به آشنایی و کشف مفهومی به نام سایه در شرکت کنندگان می پردازد.سایه بخشی از
وجود ماست که به منزله مانعی ناخودآگاه برای رسیدن فرد به خواسته ها و آرزوهای وی است.
اگر شناسنامه تان را ورق بزنید چهار واقعه زندگی در آن آمده است :تولد ،ازدواج ،طالق و فوت که

(برنامه های تک رنگ)
2

صورتی

عشق و ازدواج

ظاهرا فقط در ازدواج و طالق مختاریم .برنامه صورتی به بازی هایی برای بازشناسی ظرفیت ها و
درک درونی شرکت کنندگان از مفاهیمی نظیر عشق  ،ازدواج و روابط عاطفی می پردازد.

پکیج  3کوکولوژی
(برنامه های مناسبتی)

جشن مشعل
1

و آیین
شکرگذاری

یلدا به معنای تولدی دوباره است .در این مراسم ضمن معرفی نمادهای روانشناختی شب یلدا
شب یلدا

گردهم آیی شاد و متنوع و مفرحی خواهیم داشت.مهمترین برنامه های این مراسم عبارتند از پرواز
بالون آرزوها،جشن مشعل,آیین شکرگزاری،انارخوران و ...است.

