
 
 

 

Wyprzedź okazję ! Bądź przygotowana/y na  wyjazdy z dziećmi i młodzieżą ! 

Ośrodek Doskonalenia Kadr „Atena” w Słupsku 
ul. Filmowa 2/6/A, 76-200 Słupsk 
tel./fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 
www.atena-szkolenia.pl 
e-mail: okkatena@poczta.fm 
(wpis do ewidencji Kuratora Oświaty Nr 1/03 KO-I4013/2/03/JG) 

 

           
 
 

 
Zapraszamy Państwa na kurs z zakresu: 

 

Mediacje rówieśnicze i szkolne 
 

Adresat: 
pedagodzy szkolni, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół i 
placówek, zainteresowani rodzice 
 
Cel - Przygotowanie kadry pedagogicznej i wychowawczej do wprowadzenia 
słuchaczy w metodologię wprowadzenia mediacji do szkół, prowadzenia 
skutecznej rozmowy przy rozwiązywaniu konfliktów uczniowskich oraz przygotowanie 
do sprawowania funkcji opiekuna mediacji rówieśniczych w szkole/placówce.  
kurs ten: 

• będzie prowadzony metodą: mini wykładu w oraz warsztatową z 
wykorzystaniem metod i technik aktywizujących uczestnika, z wykorzystaniem 
symulacji mediacji i analizy przypadków. Kurs kończy się egzaminem w formie 
testu 

 
Zakres realizowanych treści/ Moduły: 
 

1. Konflikty w szkole - spektrum spraw do mediacji rówieśniczych i szkolnych. 
2. Komunikacja - techniki komunikacyjne charakterystyczne dla mediacji 

rówieśniczych. 
3. Mediacja rówieśnicza i szkolna - procedury, przebieg i dokumentowanie. 
4. Brief Mediation - krótka interwencja mediacyjna.  

 

Czas trwania kursu: 40 godz.  dydaktycznych 

Cena: 1050,00 zł/osoby  – przy płatności jednorazowej – min. tydzień przed  
                                            rozpoczęciem kursu 

1150,00/osoby - przy płatności w 2  ratach (I rata –575  zł, II rata –575 zł,  
                            każda rata min.. 2 tyg. przed szkoleniem,  

 
Termin : informacja zamieszczona w zakładce aktualności na stronie WWW. 
 
UWAGA! Zgłoszenia na kurs przyjmujemy pod nr telefonu: 59 841 38 55 w 
godz. 8:00 – 16:00  lub na adres mailowy:   odk.atena@poczta.fm  
 
Opłata za kurs nie ulega zwrotowi, kiedy wszystkie formalności ze strony Ośrodka 
zostały dopełnione, a nieobecność słuchacza wynika z przyczyn leżących po jego 
stronie. 

Opłaty należy dokonać w kasie Ośrodka lub przelewem na rachunek bankowy 

PKP BP SA Nr 50 1020 5558 1111 1203 5350 0064 

Miejsce: Ośrodek Doskonalenia Kadr „Atena” w Słupsku, ul. Filmowa 2/6/A       


