
dimensiune a comunicării nonverbale
VESTIMENTAȚIA



Vestimentația- dimensiune a comunicării 
nonverbale este cursul care o să te 

răscolească în cel mai plăcut mod 
cu putință, lăsând să se elibereze 
din inconștientul tău un amalgam 
de amintiri, stări, să le dai o altă 
semnificație, un plus valoare, să te 
poți folosi eficient de ele. Exclamații 
precum „Aaaa... asta înseamnă!”, 
„Știam că am dreptate!”, „Așa 
era bine să fac!”, „Nu m-a înșelat 
intuiția!” sau pur și simplu un 
meditativ „hm...!” o să- ți brăzdeze 
mentalul, în mod susținut, când 
vei parcurge lecțiile acestui curs.

Descriere



    Scopul principal al cursului Vestimentația- 
dimensiune a comunicării nonverbale este 
să te învațe să nu lași nimic la întâmplare 
și astfel ajungi să deții controlul asupra Ta, 
asupra propriei tale vieți. Întregul curs este 
un exercițiu de conștientizare care te ajută 
să te redefinești, îmbogățești ca om, dar și 
să te poziționezi sau repoziționezi în lume 
conform potențialului și proiecțiilor tale.



•Conștientizezi importanța vestimentației ca mijloc  
   de comunicare nonverbală.

•Te folosești de vestimentație, cunoscând rolul  
   culorii și a semnificațiilor psihoanatomice.

•Te autocunoști, să conștientizezi aspecte ce țin de 
  imaginea de sine, stima de sine și identitatea de sine.

•Îți cunoaști stilul vestimentar ca extensie a   personalității.

•Valorifici rolul vestimentației în procesul de  
 adaptare psihosocială, construind relații eficiente, 
  constructive, pozitive, în plan personal,    
  profesional,social.

•Fii percept(ă) de ceilalți ca o persoană atractivă,
  deschisă, pozitivă, credibilă, echilibrată.

   

Sumarizând, 
la final vei ști să interpretezi 
limbajul hainelor, iar avantajele 
le vei simți constant în tot ce faci.

După finalizarea cursului, reușești să:  



Tuturor celor care știu că 
haina are mai mult decât un 
rol funcțional, celor care i-au 
înțeles importanța și vor să 
învețe să o valorifice la maxim.

Cui se adresează?  

După finalizarea cursului, reușești să:  
De ce să alegi acest curs organizat de Aidoma?
    
     • Este cel mai complex și dinamic curs dedicat  
       vestimentației ca dimensiune a 
       comunicării nonverbale.
    • Toate informațiile prezentate sunt 
       probate științific.
    • Toate informațiile sunt susținute 
        de exemple grafice.
    • Tot ce afli și înveți poți aplica, iar efectele 
        le vezi imediat.



Curriculum

Vestimentația- dimensiune a comunicării nonverbale

Culorile și modul de influențare a sferei emoționale

Culorile pure și amprentarea sferei emoționale

Alb si negru

Combinarea culorilor

Specificatii psihoanatomice

Expunerea umerilor și zonelor asociate

Gât, bust, piept- extremismul manifestărilor

Brațele- dualismul exprimării nonverbale

Talia, șoldurile și fesele- transmiterea ambivalenței 
emoționale

Picioarele- vedetele comunicării nonverbale 
prin vestimentație

Autocunoașterea prin vestimentatie- imaginea de sine

Autocunoașterea prin vestimentație- stima de sine

Identitatea de sine și stilul vestimentar

Concluzii: Vestimentația- dimensiune a 
comunicării nonverbale

Informații curs:
   

Program master/perfecționare 
   15 lecții video 

   10  instrumente de evaluare
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Program acreditat IACPS

Obține certificat de absolvire IACPS



Mod organizare  
     Lecțiile sunt video, antrenante, fără a transforma cursantul într-
un simplu spectator. Fiecare lecție are un dinamism bine structurat, 
fiecare informație este susținută de imagini, scopul fiind de a îmbina 
toate cele trei stiluri de învățare: auditiv, vizual, kinestezic. Pașii 
operaționalizați video sunt însoțiți de exerciții care valorifică învățarea 
prin descoperire și de teste care ajută la consolidare și autoevaluare. 
Cursul este un util instrument de învățare, nu doar de informare.

Accesibilitate
Lecțiile pot fi accesate de pe 

orice tip de device.

2device-uri.

       
Cursul poate fi accesat

 de un cursant
de pe un număr de maxim 



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.

Marketing curat

   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.

Toate cursurile Aidoma sunt promovate 
sub eticheta de marketing curat.



Formator

Curriculum- Formare:

Mioara Țârulescu

În perioada 2008- 2018, peste 25000 de persoane m-au girat 
cu încrederea lor și mi-au oferit onoarea de a-mi fi cursanți.

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: “Comunicarea- 

instrument 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



Tel: +40752365505
fax: +40368452473

aidoma@aidoma.com
www.aidoma.com

Contact


