Program Osnovnega usposabljanja za mediatorje – 140 ur
OSNOVNI PROGRAM
Prvi sklop usposabljanja (64 ur): seminarski del
Sklop
Prvi del Osnove mediacije

Vsebina
Konflikt in njegovo ozadje
Model transformacije konflikta
Konkretni primeri konfliktnih situacij
Mediacija - učinkovita strategija za obvladovanje konfliktov
Vrste, prednosti in pomen mediacije
Mediator in njegova vloga
Temeljna načela mediacije
Osnove vodenja mediacije
Mediacija v različnih okoljih
Posebnosti mediacie v različnih vrstah sporov
Mediacija v delovnih sporih
Mediacija v družinskih sporih
Mediacija v gospodarskih sporih
Mediacija v civilnih sporih
Mediacija v šoli
Mediacija v skupnosti
Mediacija med žrtvijo in storilcem
Faze mediacije
Igre vlog in urjenje
Skupaj:

Drugi del Jedrne faze mediacije

Jedrne faze mediacije
Uvod v tehnike v mediaciji
Aktivno poslušanje
Zrcaljenje (reflecting)
Povzemanje (summarizing)
Preverjanje (checking in)
Postavljanje pravih vprašanj
Ločeni sestanek oz. ločeno srečanje
Reframing (Preokvirjanje)
Testiranje realnosti
Razvoj osebnosti (prikaz skozi metodo transakcijske analize)
Izhod iz slepe ulice oz. strategije za premik iz mrtve točke
Kdaj z mediacijo nadaljevati in kdaj jo prekiniti
Igre vlog in urjenje
Skupaj:

Tretji del Občutljivost za proces in sogovornike

Čustva in njihov vpliv na proces mediacije
Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev
Ravnovesje moči– Mediacija na centrih za socialno delo
PosebnosZ mediacije v družinskih sporih
Predpisi s področja družinskih razmerij in mediacije v
družinskih sporih
Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih; prepoved mediacije
v primerih suma nasilja v družini
Pogajanja
Spremljanje dinamike konstrukZvnosZ pogovora
Ohranjanje občutljivosZ
Snemanje in analiza posnetkov
Igre vlog in urjenje
Skupaj:

Četrti del Začetne in zaključne faze mediacije, mediatorska etika in predpisi

Začetne faze mediacije
Kaj če ena od strani noče sodelovati
Uvodni sestanek, uvodni nagovor mediatorja in uvodne
izjave strank
Uvodni pogovor
Povzetek in zaključek srečanja
Pisanje sporazuma
Zaključek neuspešne mediacije
Mediatorska etika
Predpisi o mediaciji
Organizacija mediacije na sodišču
Razlika med mediacijo in sodno poravnavo
Umestitev mediacije v kontekst pomoči s strani tretje osebe
Zaključne faze mediacije
Igre vlog in urjenje
Skupaj:

SKUPAJ:

Število ur

6 ur
10 ur

16 ur

6 ur
10 ur

16 ur

6 ur
10 ur

16 ur

6 ur
10 ur

16 ur
64 UR

Drugi sklop usposabljanja (56 + 20 ur)

Sklop
Peti del - Somediacija, supervizija in delovanje Centra

Vsebina
Somediacija
Supervizija
Mediacija v mediacijskih organizacijah
Napotitev na mediacijo
Premagovanje ovir za mediacijo
Igre vlog in urjenje

Število ur

6 ur
10 ur

Skupaj:

16 ur

Praktični del*

sodelovanje pri mediaciji in samostojno izvajanje formalne ali
neformalne mediacije

20 ur

Utrditveni del

2 utrditvena seminarja (8 ur in 16 ur)
igre vlog in urjenje

24 ur

Izpitni del

dvodnevni izpitni seminar

16 ur

*za izvedbo praktičnega dela so odgovorni udeleženci

SKUPAJ:

76 UR

SKUPAJ:

140 UR

Zavod RAKMO

