KRAJOWE STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW

Szkoła Mediacji KSM – zawód mediator

50 godzinny kurs kwalifikacyjny
„Szkoła Mediacji KSM – zawód mediator”,
przygotowujący do zawodu MEDIATORA, tj. osoby wspierającej w
rozwiązywaniu wszelkiego typu konfliktów
Jeżeli chcecie Państwo poszerzyć swoje kwalifikacje – nauczyć się zawodu mediatora, to
zapraszamy na szkolenie pt.: „ Szkoła Mediacji KSM- zawód mediator”. Nasze Stowarzyszenie
ma wieloletnie doświadczenie (w zakresie szkoleń negocjacyjnych i mediacyjnych) oraz
doświadczonych trenerów - praktyków: psychologów, mediatorów sądowych, sędziów, kuratorów
sądowych, edukatorów.
Szkolenie adresowane jest do osób pełnoletnich. Przygotowuje do wszystkich typów
mediacji: rodzinnych, cywilnych, karnych, nieletnich, prawa pracy, gospodarczych itd.
Szkoła Mediacji trwa 50 godzin. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi –
warsztaty, ćwiczenia praktyczne, symulacje negocjacji i mediacji.
Program Szkoły Mediacji jest zgodny z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z
28 lipca 2005 roku, obejmuje zakres tematyczny określony w „standardach szkolenia
mediatorów”, w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku (Dz.U. Nr 56
poz. 591) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr
108 poz. 1020):
I. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych
Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych. Międzynarodowe standardy
postępowania mediacyjnego. Prawa i obowiązki mediatora, etyka zawodowa. Organizacja
postępowania mediacyjnego, prowadzenie dokumentacji. Współpraca z organami wymiaru
sprawiedliwości.
II. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów. Umiejętność
analizy i diagnozy konfliktu.
Procedury rozwiązywania konfliktów – podobieństwa i różnice. Różne modele mediacji.
Etapy mediacji- wiedza o procesie mediacji
III. Trening umiejętności mediacyjnych:
Spotkania wstępne ze stronami i wypowiedzi otwierające. Prowadzenie sesji mediacyjnych
i spotkań na osobności (z wykorzystaniem technik mediacyjnych). Umiejętność
komunikowania się z uczestnikami mediacji,
z wykorzystaniem technik mediacyjnych i negocjacyjnych. Pomoc w doprowadzeniu do
satysfakcjonującej strony ugody. Opanowanie terminologii umożliwiającej współpracę i
wymianę doświadczeń.
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Miejsce szkolenia i data szkolenia:
1.
2.
3.

POZNAŃ: od 27 czerwca 2018r. do 1 lipca 2018r.
SZCZECIN: od 15 sierpnia do 19 sierpnia 2018r.
POZNAŃ: 15 sierpnia do 19 sierpnia 2018r..
Koszt kursu – 1500zł/ os. Uczestnicy otrzymują wyczerpujące materiały szkoleniowe.
Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu mediatora.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres: szkoleniaksm@tlen.pl (w
załączeniu karta zgłoszenia).
Pytania proszę kierować do wiceprezesa KSM Izabeli Zajączkowskiej tel. 693 261 062 lub
pisemnie szkoleniaksm@tlen.pl, www.mediacjeksm.pl

