Zielona Góra, 05.06.2019r.

OFERTA WARSZTATÓW Z MEDIACJI
dla członków OIRP w Zielonej Górze
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na dwudniowe warsztaty z mediacji organizowane w
naszej Izbie dla Radców Prawnych oraz Aplikantów.
Warsztaty poprowadzą trenerzy-mediatorzy:
Pani Dorota Fedorowska- Psycholog, mediator od 2003r, wpisana a na listę stałych
mediatorów przy Sadzie Okręgowym we Wrocławiu. Współautorka i wykładowca
Podyplomowego Studium Zawodu Mediatora na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Profil zawodowy: http://www.mediacje.sotiko.pl/
Pani Magdalena Cetera- mediator od 2003r, wpisana a na listę stałych mediatorów
przy Sadzie Okręgowym we Wrocławiu. Współautorka i wykładowca Podyplomowego
Studium

Zawodu

Mediatora

na

Wydziale

Nauk

Społecznych

Uniwersytetu

Wrocławskiego.
Profil zawodowy: http://mediacje-cetera.pl/
Termin warsztatów:
październik

2019.

Dokładny

termin

podany

zainteresowanych warsztatami osób.
Miejsce: OIRP w Zielonej Górze.
Cena: 890 zł netto= 1094,70 zł brutto za osobę

zostanie

po

ustaleniu

liczby

Program warsztatów
1 dzień szkoleniowy
1. Wprowadzenie teoretyczne (wykład- 5 godzin)
a) Zasady i przebieg procesu mediacji.
b) Warunki i skuteczność mediacji.
c) „Koncepcja

Harwardzka”

-

zasady

rokowań

ukierunkowanych

na

konsensus.
d) Umiejętności mediacyjne w procesie pozyskiwania konsensusu.
2. Metodyka mediacji (praktyczne ćwiczenia- 5 godzin)
Komunikacja w mediacji- parafraza, odzwierciedlanie uczuć, podsumowanie,
klaryfikacja, dowartościowanie, przeformułowanie, pytania w mediacji.
2 dzień szkoleniowy
Doskonalenie technik mediacyjnych- warsztaty 10 godzin.
1. Efektywność w mediacji
a) Budowanie zrozumienia
b) Przełamywanie impasu
c) Rozmowy na osobności
d) Rozpoznanie potrzeb
e) Sytuacje trudne- praca z oporem, wentylacja, poszukiwanie wspólnego
stanowiska.
2. Symulacje i studia przypadków.

Korzyści:
1. Poznanie technik mediacyjnych w praktyce. Warsztat mediatora.
2. Uzyskanie certyfikatu, umożlwiającego wpisanie się na:
a) listę mediatorów Lubuskiego Centrum Mediacji przy OIRP w Zielonej
Górze,
b) listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym.
3. Warsztaty odbędą się w ramach doskonalenia zawodowego, co umożliwi
otrzymanie punktów szkoleniowych- zgodnie z regulaminem.

Uprzejmie proszę osoby zainteresowane udziałem w warsztatach o zgłaszanie się
drogą e-maile na adres: mediacje@zielonagora.oirp.pl do 30.06.2019r.
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt na w/w e-mail lub kontakt telefoniczny
pod nr tel. 506186760.

Dobrochna Niezgoda
Kierownik Lubuskiego Centrum Mediacji przy OIRP w Zielonej Górze

