Ośrodek Kształcenia 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, odk.atena@poczta.fm
(wpis do ewidencji Kuratora Oświaty Nr 1/03 KO-I4013/2/03/JG)

Uprzejmie zaprasza Państwa na:

Szkolenie dla Mediatorów
Adresat: nauczyciele, pedagodzy, socjolodzy, psychologowie, prawnicy, kuratorzy sądowi,
specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy samorządowi, pracownicy
socjalni, inspektorzy w samorządowych wydziałach oświaty, samodzielni menadżerowie, kadra
kierownicza zakładów pracy, samodzielni pracownicy ds. kadrowych (inni mający kontakt
z klientem), przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby zainteresowane nabyciem nowej wiedzy
i umiejętności
Cele:
 uzyskanie wiedzy w zakresie podstaw teoretycznych potrzebnych w prowadzeniu sesji
mediacyjnych, ćwiczenie umiejętności praktycznych w zakresie rozwiązywania
konfliktów poprzez umiejętne stosowanie technik komunikacyjnych, negocjacyjnych
i mediacyjnych sporach o różnym charakterze (mediacje szkolne, karne w tym
nieletnich sprawców czynów karalnych, cywilne, gospodarcze, prawa pracy, rodzinne,
inne wynikające ze specyfiki pracy uczestników szkolenia.),
 nabycie umiejętności radzenia sobie z konfliktami w życiu codziennym, pracy, urzędzie,
szkole, grupie rówieśniczej.
 przygotowanie do wykonywania zawodu (sprawowania funkcji) mediatora
sądowego.
Program kursu jest zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod
Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości i obejmuje niezbędne zagadnienia
związane z prowadzeniem mediacji w sprawach karnych, nieletnich (w tym szkolnych) rodzinnych i
cywilnych oraz gospodarczych.

Zakres treści objętych szkoleniem:
1. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego. Procedury mediacyjne.
2. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w tym
konstruowanie ugód mediacyjnych.
3. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
4. Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:
• dokonywania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją
• prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi
otwierających mediację,
• komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu
(aktywne słuchanie, zadawanie pytań, parafraza, przeformułowania, itp).
• prowadzenia spotkań na osobności i sesji mediacyjnych z uczestnikami
postępowania mediacyjnego (opanowania technik mediacyjnych),
• pomocy w doprowadzaniu stron do satysfakcjonującej obie strony ugody,
• opanowania terminologii umożliwiającej współpracę z organami wymiaru
sprawiedliwości oraz i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.

Czas trwania kursu: 60 godz. dydaktycznych. (4 spotkania piątkowo - sobotnie
lub piątkowo - niedzielne wg harmonogramu)
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Uwaga – w godz.13,00-14,00 w soboty, niedziele - przerwa godzinna na obiad
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia
po wcześniejszym poinformowaniu kandydatów.

Koszt: 1400 zł– przy płatności jednorazowej – min. tydzień przed rozpoczęciem kursu
1500 zł – przy płatności w ratach (I rata –400 zł, II rata –400 zł, III rata – 400 zł,
IV rata – 300 zł. (płatne: każda rata min.. 2 tyg. przed szkoleniem,
(płatne w siedzibie placówki lub na konto bankowe Nr 50 1020 5558 1111 1203 5350 0064
z dopiskiem „Szkolenie dla Mediatorów” + swoje dane)
Kurs kończy się pisemnym i ustnym egzaminem!
(jest to warunek konieczny, jeżeli chcesz być mediatorem w sprawach nieletnich)
Udzielamy również wszelkich informacji i wsparcia
przy wpisywaniu się na listę mediatorów sądowych.
Szkolenie prowadzą czynni mediatorzy sądowi oraz sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku
DYREKTORZE, NAUCZYCIELU !
Istnieje również możliwość przeprowadzenia tego szkolenia w Waszym miejscu pracy.
Przyjedziemy do Was i zrealizujemy kurs w dogodnych dla Was terminach. Zadzwoń
i umów się już dzisiaj!
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