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Descriere

A fi formator în domeniul limbajulului trupului, e mai mult decât o provocare, e o
responsabilitate căreia merită să-i dai curs.
Un domeniu atât de fascinant, de captivant, de complex are nevoie de oameni
fascinanți, deosebiți care să-l reprezinte eficient. Poți fi tu acela! Noi te învățăm
cum să descoperi cea mai bună versiune aptitudinală a ta și te ajutăm săți formezi competențele necesare pentru a deveni un excelent formator.

Cine poate fi formator în domeniul limbajului trupului?

Dacă ești licențiat în psihologie, științele educației, psihopedagogie, sociologie,
științele comunicării sau domenii conexe, poți să devii formator în domeniul
comunicării nonverbale.

Prin ce se finalizează programul de formare în domeniul
limbajului trupului?
După finalizarea procesului de formare și absolvirea evaluării finale, obții
acreditarea de formator din partea Asociației Internaționale de Psihologia
Comunicării.

Avantajele formării cu Aidoma
Suntem alături de tine pas cu pas, respectiv:
1. în procesul de formare.
2. în activitatea de formator.
3. în procesul de acreditare IACPS a propriilor programe de formare.
4. în procesul de promovare.

Instruirea de specialitate:

32 lecții video
28 instrumente de evaluare formativă

Evaluarea :

9

instrumente de simulare a evaluării
Testarea IACPS

Material didactic

14
14
14
14

scenarii didactice
prezentări powerpoint
fascicule suport curs
exerciții de consolidare

Materiale didactice auxiliare

14 instrumente de evaluare formativă

Acreditare IACPS pentru
propriile programe de formare prin:
Obținerea documentației IACPS
Întocmirea documentației
Depunerea dosarului de acreditare

Curriculum
Interpretarea gesturilor între știință și pseudoștiință
Creierul- guvernatorul gesturilor
Variabile universale în interpretarea gesturilor
Schema universală a interpretării gesturilor
Semnificații psihoanatomice
Brațele- exprimarea libertății
Gesturile brațelor- exprimarea gândirii și simțirii
Gesturile brațelor- decizie și asumare
Mișcarea mâinilor- carismă și dispreț
Mâinile ce fac diferența- satisfacție sau carență
Mâinile ce fac diferența- discreție, exaltare, aroganță
Mâini afective- mâini cognitive
Mâini trădătoare- mâini protectoare
Mișcările degetelor
Mișcările degetelor – Te provoc! Te resping!
Mișcarea degetelor- amănuntele fac diferența
Miscările degetelor- Eu contez!
Mișcările degetelor- încrucișarea emoțiilor și judecăților
Mișcările bazinului- fecunditate, senzualitate, vanitate
Mișcările picioarelor- exprimarea sincerității
Mișcările picioarelor- dezertarea în fața frustrărilor
Mișcările picioarelor- perseverență, rezistență, combativitate
Mișcările picioarelor- respect sau supunere
Gesturile de atingere- simbolul relaționării
Distanțele între parteneri
Pozițiile
Mersul - variabile de interpretare
Mersul - Asta sunt! Asta transmit!
Mersul - Asta simt! Asta transmit!
Mișcările capului și întregirea exprimării gestuale
Mișcările capului- tablou complex al exprimării gestuale
Privirea și oglindirea intențiilor

Program acreditat IACPS

Obține certificat de acreditare trainer IACPS

Ce oferă programul de formare?
Limbajul trupului- programul de formare a formatorilor, vine în întâmpinarea
tuturor nevoilor informaționale și didactice ale viitorului formator.
În structura sa se regăsesc:

I. Partea de instruire de specialitate ce conține:
• cursul video cu prezentarea tuturor informațiilor științifice, împărțit
pe module și lecții;
• suport de curs prezentat pe fascicule;
• exerciții de consolidare menite să faciliteze înțelegerea informațiilor;
• evaluări formative și sumative.

II. Evaluarea IACPS
• instrumente de simulare evaluare și consolidare conținut;
• testarea IACPS

III. Materiale necesare desfășurării ulterioare a activității de formare:
•
•
•
•
•
•

scenarii didactice;
suport de curs pentru viitorii cursanți;
prezentări PowerPoint;
materiale auxiliare;
exerciții de consolidare;
teste.

IV. Opțional, acreditarea IACPS prin:
- conceperea documentației necesare obținerii acreditării IACPS pentru

programele proprii.

Mod organizare

Lecțiile sunt interactive, cursantul fiind un partener activ și implicat.
Mizăm pe transmiterea unui conținut complex, susținut științific, într-o
manieră accesibilă care să valorifice învățarea vizuală, auditivă, kinestezică.
Principala metodă de transmitere a conținutului: exemplificarea grafică.
Orice informație este susținută de exemple grafice relevante, care facilitează
înțelegerea și formarea de abilități.

Accesibilitate

Lecțiile pot fi accesate
de pe orice tip de device.
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Cursul poate fi accesat
de un cursant
de pe un număr de maxim device-uri.

Marketing curat
Toate cursurile Aidoma sunt promovate sub
eticheta de marketing curat.
Cum fac asta?

- îți ofer toate detaliile legate de curs, de acreditare și documentul
primit la finalizarea cursului.
- îți pun la dispoziție curriculum întreg.
- îți pun la dispoziție extrase din mai multe lecții.

Toate acestea te vor ajuta să decizi dacă un curs
Aidoma răspunde așteptărilor și nevoilor tale, dacă este
o oportunitate de care este bine să profiți acum, dacă e
o treaptă utilă în evoluția ta personală și profesională.

Mioara Țârulescu
Formator

Curriculum- Formare:
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
(2002), din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași.
Programul de master „Educație interculturală”
- Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
(2004) din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași,
susținând lucrarea de dizertație: „Comunicareainstrument de îndocrinare”.

Formator în cadrul Edu Zece Plus și Asociației Educaționale
Zece Plus pentru următoarele programe educaționale:
•
•
•
•
•
•
•

Formarea formatorilor
Limbajul trupului- interpretarea gesturilor
Psihologia minciunii
Minciuna la copii
Vestimentația- dimensiune a comunicării nonverbale
Agresivitatea în comunicare
Managementul stresului în context educațional
În perioada 2008- 2018, peste 25000 de persoane m-au girat
cu încrederea lor și mi-au oferit onoarea de a-mi fi cursanți.

Contact

Tel: +40752365505
fax: +40368452473
aidoma@aidoma.com
www.aidoma.com

