Stowarzyszenie Mediatorów Polskich
zaprasza na:

SZKOŁĘ MEDIACJI RODZINNYCH
wg standardów ENMA – Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji
Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, prawnicy, pracownicy
sądów.
Liczba miejsc: grupa warsztatowa, 6-10 osób.
Liczba godzin: 60 godzin (6 dni po 10 godzin).
Miejsce: Białystok (do uzgodnienia).
Koszt udziału:
 1300 złotych + VAT – indywidualnie.
 11000 złotych + VAT – grupa do 10 osób.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje i nabyte umiejętności
mediacyjne, spełniające wymogi prawne dla osób ubiegających się o wpis na listy mediatorów sądowych w
sprawach karnych i nieletnich.
Program szkolenia obejmuje zakres tematyczny określony w „standardach szkolenia mediatorów” zawarty w
Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku, w sprawie postępowania mediacyjnego w
sprawach nieletnich oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2013 roku, w sprawie
postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.
Program szkolenia przygotowuje do realizacji zadań wynikających z §23 pkt 6, Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku, w sprawie zasad udzielania organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Zgłoszenia: mszargiej@mediacje.pl
Szczegółowe informacje: Marcin Szargiej, telefon: +48 792 518 315
Zapraszamy na strony internetowe: www.mediacje.org, www.mediacja.bialystok.pl.
Program szkolenia:
1. Prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, nieletnich
i cywilnych – 2 godziny.
2. Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów – diagnoza konfliktu na rzecz
prowadzenia postępowania mediacyjnego (ćwiczenia praktyczne) – 8 godzin.
3. Komunikacja w mediacji oraz wpływ emocji stron konfliktu i mediatora na postępowanie mediacyjne
(ćwiczenia praktyczne) – 5 godzin.
4. Trening umiejętności mediacyjnych oraz symulacje w oparciu o model mediacji klasycznych (wg
standardów Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji) – 35 godzin.
5. Mediacje rodzinne a systemowa terapia rodzin, specyfika konfliktów rodzinnych, genogram jako mapa
rodziny – 8 godzin.
6. Konstruowanie ugód w sporach rodzinnych oraz planów wychowawczych (ćwiczenia praktyczne) – 2
godziny.

Marcin Szargiej
Podlaski Oddział Regionalny
Stowarzyszenia Mediatorów Polskich

Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Mediatorów Polskich.
- Mediacje-Szkolenia-Terapia Marcin Szargiej.

Partnerzy:
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- Podlaski Oddział Regionalny Stowarzyszenia Mediatorów Polskich.

