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Formarea de terapeuți Padovan 
 
 

 
Ca și parte din procesul de formare și instruire a profesioniștilor din domeniul sănătății umane în 
aplicarea Metodei Padovan de Reorganizare Neurofuncțională, Pro Sinapse vă prizintă documentul 
cu etapele și condițiile procesului de ”Formare a Terapeuților”. 
 
 

DESPRE FORMARE 
 
 
În momentul actual, formarea în Metoda Padovan este compusă din: 
05 (cinci) Module secvențiale, identificate de la I la V, cu o durată de 04 (patru) zile fiecare modul. 

02 (două) Module de Revizuire Practică a Modulelor I și II, cu o durată de 02 (două) zile fiecare 
modul. 

❖ Participanții trebuie să realizeze ambele Module de Revizuire Practică înainte de 
Modulul V. 
 

Practică Observativă: Realizarea unui minim de 10 (zece) zile de sesiune de practică observativă 
de terapie într-o Clinică Padovan sau cu un Terapeut autorizat. 

 

Experiență terapeutică: Primirea unui minim de 10 (zece) terapii ca și pacient într-o Clinică 
Padovan sau cu un Terapeut autorizat. 

❖ Participantul trebuie să realizeze sesiunile de Practică Observativă și de Experiență 
Terapeutică după Modulul II, dar înainte de Modulul V. 

 

Video pentru Evaluare:  Înregistrarea trebuie să conțină o terapie completă pe un pacient și video-
ul nu trebuie să fie editat. Va fi necesară trimiterea descrierii cazului clinic referiotoare la pacientul 
înregistrat în video și autorizația folosirii și reproducerii imaginilor, semnată în mod corespunzător, 
în scop academic. 

❖ Video: În Modulul V, studentul trebuie să predea un video cu înregistrarea completă 
a aplicării  unei terapii pentru a putea fi evaluat. Nucleul de supraveghere al Pro 
Sinapse va face evaluarea video-ului cerând un nivel minim, referitor la aplicarea 
terapiei. În cazul în care va fi necesar, i se va indica studentului refacerea anumitor 
etape din procesul de formare, și refacerea video-ului pentru a evolua și a ajunge la 
cunoștințele tehnice minime cerute, înainte de a completa formarea. 
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1. CERINȚE 

• să fiți profesioniști formați într-o arie a sănătății cu autorizație în îngrijirea clinică. 

• Să fiți student universitar într-o arie a sănătății, în proces de formare academică, 
absolvind  minim 50% din totalul studiilor. 

În cazul în care studentul nu trimite diploma acreditată cu calificarea cerută, Pro Sinapse va avea 
dreptul să nu autorizeze participarea studentului la curs. 

 

2. ETAPE 
 

Modulul I: Bazele teoretice ale Metodei Padovan și învățarea exerciților corporale. 

Revizuirea Practică a Modulului I: Revizuirea și aprofundarea exercițiilor corporale. 

 

Modulul II: Funcțiile orale și recuperarea lor. Teorie și practică. 

Revizuirea Practică a Modulului II: Revizuirea și aprofundarea exercițiilor orale. 

 

Modulul III: Exerciții specifice pentru tulburările ocluzale și de articulare a sunetelor. Teorie și 
practică. 

 

Modulul IV: Studierea simțurilor, integrarea senzo-motorie, dificultăți de învățare și tulburări 
generalizate în dezvoltare. 

 

Modulul V: Aprofundarea aspectelor neurologice și practice ale Metodei Padovan. 

Practică Observativă: Asistarea la minim 10 sesiuni. 

Experiență Terapeutică: Primirea unui minim de 10 sesiuni. 

 

Video pentru Evaluare: Video-ul trebuie să fie predat înainte de Modulul V pentru evaluarea 
terapiei aplicată de către terapeutul în formare. 
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3. CALIFICARE 

După realizarea etapelor menționate mai sus, terapeutul va fi format în Metoda Padovan și va fi 
calificat pentru: 

• Îngrijirea pacienților într-o formă integrală. 

• Facerea dezvăluirilor cu privire la aplicarea  Metodei, ca și Terapeut Padovan: 
❖ Nu este permisă divulgarea formală de aplicare a metodei ca și Terapeut Padovan 

pănă nu este încheiată întreaga formare. 
❖ În timpul formării, studentul trebuie să aplice exercițiile în conformitate cu etapele 

încheiate, și are obligația să-și infromeze toți pacienții că el lucrează într-o formă 
parțială până când nu termină tot procesul de formare. 

 
 

4. DOCUMENTAȚIA 
 

•  Studentul va primi o diplomă acreditată în urma participării la fiecare modul/ etapă terminată. 

• După încheierea tuturor etapelor, și având video-ul de la Modulul V aprobat, studentul va primi 
un certificat de terminare a formării în Metoda Padovan. 

• Studenții formați vor avea numele afișate pe lista de terapeuți formați în Metoda Padovan. 
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