AKTUÁLNÍ TERMÍN
kurz probíhá ve 3 dvoudenních blocích
25. - 26. 6.; 8. - 9.7.; 22.-23.7. 2015

Česká andragogická společnost o.s. pořádá profesní tréninkový kurz

FIREMNÍ MEDIÁTOR
pro praktický nácvik a zvládnutí technik a způsobů mediace tak, aby byl absolvent schopen v praxi mediátorské dovednosti
uplatnit na pracovišti nejen při řešení vnitropodnikových sporů, ale byl schopen efektivně pomáhat při obchodních sporech, kdy
je účasten zapsaný mediátor

Informace o kurzu
Kurz se tématu mediace intenzivně věnuje ve
třech dvoudenních modulech, které probíhají
formou přednášek, procvičování a praktické
výuky (vedení mediace v simulovaných
situacích):
Poslání, zdroje a principy mediace, role
mediátora, mediační proces

Profil absolventa
orientuje se v mezilidské komunikaci, ovládá
techniky naslouchání, způsoby vyjednávání a
zvládá efektivní způsoby řešení konfliktů,
je seznámen s principy práce s emocemi, je
odborníkem na konflikt,

Konflikt v teorii a praxi

na základě získaných informací umí posoudit a
vyhodnotit, zda je spor (konflikt) vhodný pro
mediaci (správná indikace),

Efektivní komunikace v mediaci

zná výhody a nevýhody mediačního řízení,

Základy práva v oblasti mediace

umí aplikovat mediaci v různých oblastech
společenské praxe (rodinná, rozvodová,
sousedské konflikty, konflikty na pracovišti či
ve škole, atd.),

Manipulace v komunikaci
Nejdůležitější kompetence mediátora
Nejčastější nedostatky, s nimiž začínající
mediátoři bojují
Procvičování klíčových kompetencí

Lektorský tým
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., (odb. garant)
JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M. (zapsaný mediátor)
JUDr. Anna Márová, LL.M. (zapsaný mediátor)
JUDr. Filip Gantner
Olga Lošťáková, M.A.

Pro koho je workshop určen
Je určen primárně pro ty, kteří se chtějí mediaci
na pracovišti věnovat, v mediaci se zdokonalit a/
nebo chtějí prohloubit své znalosti mediace v
rámci přípravy na mediační zkoušku.

Místo konání
Školící centrum LIGS, Dobrovského 40, Praha 7.

umí diagnostikovat vhodnou alternativní
metodu řešení sporu a umí jí aplikovat na daný
spor (konflikt),
umí vést mediační proces, efektivně a
nestranně jej řídí a reguluje, pomáhá hledat
řešení,
zná a ovládá strategie a techniky využitelné
při mediaci,
umí uzavřít mediační dohodu,
zná legislativní opatření vztahující se k oblasti
mediace v ČR a EU

Cena a kontakt
CENA KURZU
Cena kurzu je 17 900 Kč bez DPH.
Členům Vědeckého klubu ČAS poskytujeme
slevu 5%.
KONTAKT
Patricie Vaňáková
+420 722 186 540, vanakova@candrs.cz,
www.candrs.cz

