
 

 

    

 

 

 

Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος 

 

                                   VIP Master Programme 

(Certified Bodylanguage And Lie Detection Master ) 

 

 

Ένα υπερόπλο στα χέρια σας 

 

Διάρκεια:  12 εβδομάδες 

Κόστος 1400 ευρώ 

 

 

Είδος πιστοποιητικού 

✓ Πιστοποίηση από τον Βρετανικό φορέα nocn ( προαιρετικά) 

✓ Βεβαίωση παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος ( standard) 

 

 

 

         www.bodylanguageinstitute.gr                             liesdetection@gmail.com 



 

 

 

  

Αναλυτικά το περιεχόμενο του προγράμματος 

 

Ενότητα 1 - (1η εβδομάδα)  

Εισαγωγή και επεξήγηση του προγράμματος .                                                                              

Αναλυτική επεξήγηση και οδηγίες για το πρόγραμμα, τις ασκήσεις, τη τελική εργασία, την 

επικοινωνία σας με τον εκπαιδευτή, τη διαδικασία πιστοποίησης κτλ .Tips παρακολούθησης. 

D.A.R. Γνωρίστε το σύστημα που ακολουθούμε για τον εντοπισμό, την αναγνώριση και την 

αντίδραση στα μη λεκτικά μηνύματα. Ποια είναι η διαδικασία. 

Εισαγωγή στη γλώσσα του σώματος. 

Ανακαλύψτε τί ακριβώς είναι η γλώσσα του σώματος και τον ακριβή ορισμό της. 

Εισαγωγή στις μικροεκφράσεις του προσώπου. Μάθετε τι είναι, τι σημαίνουν, γιατί έχουν 

διάρκεια λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο, γιατί είναι σημαντική η αναγνώριση τους και 

πώς η γνώση αυτή μπορεί να σας βοηθήσει να φτάνετε κάθε φορά στην επιτυχία.  

Η σημαντικότητα της γλώσσας του σώματος Ι. Κατανοήστε τη σημαντικότητα της γλώσσας 

του σώματος και με ποιο τρόπο μπορεί η συγκεκριμένη γνώση να γίνει υπερόπλο στα χέρια 

σας. Η περίπτωση Κένεντυ – Νίξον 

Η επιστημονική τεκμηρίωση. Μάθετε πως τεκμηριώνεται επιστημονικά η αξιοπιστία της 

αποκωδικοποίησης της γλώσσας του σώματος, των μικροεκφράσεων του προσώπου και 

γιατί το σώμα δε μπορεί να πει ψέματα.  

Μοντέλο συμβατότητας. Μάθετε πώς να ανακαλύπτετε ψέματα και ανακρίβειες που 

ακούτε καθημερινά, χρησιμοποιώντας το μοντέλο συμβατότητας λεκτικών και μη λεκτικών 

μηνυμάτων. 

Πρακτική άσκηση. Εξοικειωθείτε με όλα τα παραπάνω μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων 

παραδειγμάτων. 

Άσκηση 1ης ενότητας. 

 

 

 

 

 



 

 

Ενότητα 2 - (2η εβδομάδα)  

Τα 7 βασικά συναισθήματα. Μάθετε ποιες είναι οι 7 ομάδες συναισθημάτων. Δείτε τί 

σημαίνει κάθε μία, από που προέρχεται και με ποιόν τρόπο μπορείτε να απαντάτε σε κάθε 

μία από αυτές. 

Γλώσσα σώματος Ι. Ανακαλύψτε τις πρώτες 25 από τις 77 βασικές στάσεις σώματος που θα 

εξετάσουμε. Μάθετε τί σημαίνουν, πώς να τις αποκωδικοποιείτε και πώς να αντιδράτε σε 

κάθε μία από αυτές. 

Πρακτική άσκηση. Εξοικειωθείτε με όλα τα παραπάνω μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων 

παραδειγμάτων. 

Άσκηση 2ης ενότητας. 

 

 

Ενότητα 3 – 3η εβδομάδα 

 

Μικροεκφράσεις I . Ανακαλύψτε πώς αποτυπώνονται στο πρόσωπο τα 4 από τα 7 βασικά 

συναισθήματα. 

Βασικοί κανόνες και tips αποκωδικοποίησης Ι 

Πρακτική άσκηση. Εξοικειωθείτε με όλα τα παραπάνω μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων 

παραδειγμάτων – case study. 

Άσκηση 3ης ενότητας. 

 

 

Ενότητα 4 – 4η εβδομάδα 

Οn line ατομική συνάντηση. Πραγματοποιείται on line συνάντηση διάρκειας μίας ώρας, 

στην οποία θα αναλυθεί  το πρόγραμμα που έχετε παρακολουθήσει έως τώρα, θα γίνουν 

διευκρινήσεις, θα συζητηθούν οι ασκήσεις σας, η πορεία της εκπαίδευσης κτλ.  

Η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής της συνάντησης ( εντός της 4ης εβδομάδας) καθορίζεται σε 

συνεννόηση με τον εκπαιδευτή. 

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να αντικατασταθεί με συμπλήρωση ερωτηματολογίου και 

επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν για οποιονδήποτε λόγο ο 

εκπαιδευόμενος δεν επιθυμεί τη διαδικασία της online συνάντησης. 

 

 



 

 

Ενότητα 5- (5η εβδομάδα)  

Γλώσσα σώματος ΙΙ. Ανακαλύψτε τις επόμενες 25 από τις 77 βασικές στάσεις σώματος που 

θα εξετάσουμε. Μάθετε τί σημαίνουν, πώς να τις αποκωδικοποιείτε και πώς να αντιδράτε 

σε κάθε μία από αυτές. 

Η σημαντικότητα της γλώσσας του σώματος ΙΙ. Η υπόθεση Κλίντον - Λεβίνσκι 

Πρακτική άσκηση. Εξοικειωθείτε με όλα τα παραπάνω μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων 

παραδειγμάτων  

– case study. 

Άσκηση 5ης ενότητας. 

 

 

Ενότητα 6 - (6η εβδομάδα)  

Μικροεκφράσεις ΙΙ . Ανακαλύψτε πώς αποτυπώνονται στο πρόσωπο τα υπόλοιπα 3  από τα 

7 βασικά συναισθήματα. 

Βασικοί κανόνες και tips αποκωδικοποίησης II 

Ανίχνευση Ψεύδους Ι Μάθετε τι είναι το ψεύδος και ποια η θεωρία πίσω από αυτό. Είδη 

ψεύδους. Η φύση του ψεύδους. Βασικές τεχνικές ανίχνευσης ψεύδους.\Πρακτική άσκηση. 

Εξοικειωθείτε με όλα τα παραπάνω μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων παραδειγμάτων. 

Άσκηση 6ης ενότητας. 

 

 

Ενότητα 7 - (7η εβδομάδα)  

Γλώσσα σώματος ΙΙΙ . Ανακαλύψτε τις τελευταίες 27 από τις 77 βασικές  

στάσεις σώματος . Μάθετε τί σημαίνουν, πώς να τις αποκωδικοποιείτε και πώς να αντιδράτε 

σε κάθε μία από αυτές. 

Πρακτική άσκηση. Εξοικειωθείτε με όλα τα παραπάνω μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων 

ασκήσεων. 

Άσκηση 7ης ενότητας. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Ενότητα 8 - (8η εβδομάδα)  

Συνδυασμός μικροεκφράσεων προσώπου Τι συμβαίνει όταν παρουσιάζονται συνδυασμοί 

μικροεκφράσεων ( διαδοχικές μικροεκφράσεις) και πώς αποκωδικοποιούνται .Ποιοι είναι οι 

πιθανότεροι συνδυασμοί. 

Ανίχνευση Ψεύδους ΙΙ 

Εμβαθύνετε στη κατανόηση του ψεύδους και μάθετε προχωρημένες τεχνικές ανίχνευσης 

ψεύδους. 

Πρακτική άσκηση. Εξοικειωθείτε με όλα τα παραπάνω μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων 

παραδειγμάτων – case study. 

Άσκηση 8ης ενότητας. 

 

 

 

 

Ενότητα 9η  – (9η εβδομάδα)  

Οn line ατομική συνάντηση. Πραγματοποιείται on line συνάντηση διάρκειας μίας ώρας 

στην οποία θα αναλυθεί  το πρόγραμμα που έχετε παρακολουθήσει έως τώρα, θα γίνουν 

διευκρινήσεις, θα συζητηθούν οι ασκήσεις σας, η πορεία της εκπαίδευσης κτλ.  

Η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής της συνάντησης ( εντός της 9ης εβδομάδας) καθορίζεται σε 

συνεννόηση με τον εκπαιδευτή. 

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να αντικατασταθεί με συμπλήρωση ερωτηματολογίου και 

επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν για οποιονδήποτε λόγο ο 

εκπαιδευόμενος δεν επιθυμεί τη διαδικασία της online συνάντησης. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ενότητα 10  – 10η εβδομάδα 

Δομημένες συζητήσεις I. Μάθετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προετοιμάζετε και να 

δομείτε μία οποιαδήποτε συζήτηση, με τέτοιο τρόπο ώστε να ερεθίζετε το συναίσθημα του 

συνομιλητή σας προκαλώντας αντιδράσεις και με αυτόν το τρόπο να ανακαλύπτετε την αλήθεια. 

Τεχνική εκμαίευσης πληροφοριών Ι . Ανακαλύψτε τα βασικά στοιχεία της τεχνικής 

διαλόγου, η οποία σας επιτρέπει να έχετε τις απαντήσεις που θέλετε χωρίς καν να 

ρωτήσετε.  

Πρακτική άσκηση. Εξοικειωθείτε με όλα τα παραπάνω μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων 

παραδειγμάτων. 

Άσκηση 10ης ενότητας. 

 

 

Ενότητα 11 - (11η εβδομάδα)  

Δομημένες συζητήσεις II  

Εμβαθύνετε στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση δομημένων συζητήσεων. Δείτε λεπτομέρειες, 

τεχνικές και μέσα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα.  

Τεχνική εκμαίευσης πληροφοριών ΙΙ . Εξοικειωθείτε και εμβαθύνετε στη  τεχνική διαλόγου 

η οποία σας επιτρέπει να έχετε τις απαντήσεις που θέλετε χωρίς καν να ρωτήσετε. Μάθετε 

πώς να χρησιμοποιείτε την τεχνική και να αποκτάτε σημαντικό προβάδισμα σε 

διαπραγματεύσεις, παρουσιάσεις και πωλήσεις. 

Deja vu. Ανακαλύψτε τη τεχνική για να οδηγείτε τον συνομιλητή σας να επαναλαμβάνει τα 

μη λεκτικά μηνύματα στη περίπτωση που δεν καταφέρατε να τα παρατηρήσετε ή δεν είστε 

σίγουρος για αυτά. 

Παράδοση Τελικής εργασίας στον εκπαιδευόμενο. 

Θα ζητηθεί από τον εκπαιδευόμενο μια μικρής κλίμακας εργασία σχετικά με τα περιεχόμενα 

των ενοτήτων που παρακολούθησε. 

Διάφορα είδη εργασιών περιέχονται στην εργαλειοθήκη. 

Αναλύσεις περιπτώσεων ( case study), ανάπτυξη θέματος, διεξαγωγή έρευνας και συλλογή 

πληροφοριών για θέμα συγκεκριμένης ενότητας  κτλ. Η εργασία θα πρέπει να αποσταλεί 

στον εκπαιδευτή εντός 2-3 εβδομάδων από τη παράδοση της. Το χρονικό όριο μπορεί να 

τροποποιηθεί κατόπιν συνεννόησης.  

  



 

 

 

 

 

Ενότητα 12 

Οn line ατομική συνάντηση. Πραγματοποιείται on line συνάντηση διάρκειας μίας ώρας 

στην οποία θα αναλυθεί συνολικά το πρόγραμμα που έχετε παρακολουθήσει, θα γίνουν 

διευκρινήσεις, θα συζητηθούν οι ασκήσεις καθώς και η τελική εργασία σας. 

Η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής της συνάντησης καθορίζεται σε συνεννόηση με τον 

εκπαιδευτή και φυσικά προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί η εργασία και να έχει σταλεί 

προς αξιολόγηση. 

Η διαδικασία της ατομικής συνάντησης  μπορεί να αντικατασταθεί με συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν για οποιονδήποτε 

λόγο ο εκπαιδευόμενος δεν επιθυμεί τη διαδικασία της online συνάντηση. 

 

To your success  

Βογιατζής Μάριος 

Ινστιτούτο Γλώσσας Σώματος 

 

 

 

 


