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Uvodnik
V drugi številki spletnega časopisa Zavoda Rakmo
vam predstavljamo tudi tri knjižne novosti, ki jih
lahko pričakujete v začetku jeseni na policah naše
založbe, mediacijsko konferenco v Parizu, kjer bo
Marko Iršič skupaj z Ireno Borštnar vodil delavnico o
družinski mediaciji.
Veseli nas, da se beseda o mediaciji širi in se ji
pripisuje čedalje večji pomen. Vsekakor velja
reklo,da na mladih svet stoji, saj so se učenci
osnovne šole iz Slovenj Gradca vključili v projekt
Osveščanje o pomembnosti obvladovanja konfliktov
in se preizkusili tudi kot vrstniški mediatorji.

Ne bojte se
napredovati počasi,
bojte se le tega,
da bi se ustavili.
Kitajska modrost

NOVOSTI
Prihajajo tri knjižne uspešnice o mediaciji

Zavod Rakmo je pridobil ekskulzivne pravice za slovenski
prevod treh knjig. Še pred jesenjo bose lahko prebirali:
- Razreševanje
Kenneth Cloke;

osebnih

in

organizacijskih

konfliktov,

- Obljuba mediacije – Transformativni pristop k
obravnavanju konflikta, Robert A. Busha in Joseph Folgler;
- Obljuba mediacije – Odzivanje na konflikte z
opolnomočenjem in s priznavanjem, Robert A. Busha in
Joseph Folgler.
Knjige lahko že zdaj naročite na naši spletni strani:
http://www.mediacija.com/narocilnica.htm.

3. evropska mediacijska konferenca v Parizu

V Parizu bo 27. in 28. maja potekala velika konferenca o
mediaciji, kamor bodo prišli številni mediatorji in
strokovnjaki iz celega sveta in izmenjevali informacije.
Med predavatelji bo tudi Marko Iršič, eden izmed vodilnih
mediatorjev pri nas, ki bo skupaj z Ireno Borštnar vodil
delavnico Proaktivna družinska mediacija — podpora
družinam. Za več informacij o konferenci kliknite na:
http://www.europemediation2010.com.

Utrditveni seminar za mediatorje za nadgradnjo spretnosti
Želite utrditi in nadgraditi svoje mediacijske spretnosti? Potem ste lepo
vabljeni na dvodnevni utrditveni seminar za mediatorje, ki bo potekal v petek
in soboto, 7. in 8. maja, v Portorožu.
Na seminarju bomo izmenjali izkušnje z uporabo mediacije, preigrali nekaj
zahtevnejših primerov in spoznali dodatne tehnike, uporabne v zahtevnejših
primerih mediacije.
Cena: za člane Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov
100 EUR + DDV, ostali 150 EUR + DDV.
Na seminar se lahko prijavite na: http://www.mediacija.com/prij-utr.htm.

SEMINARJI in USPOSABLJANJA
Seminar umetnosti obvladovanja
konfliktov:

Usposabljanje za mediatorje:
Portorož: 23. 4. - 9. 10. 2010

v Ljubljani, 9. in 10. 4.
Seminar umetnosti obvladovanja
jeze:

Usposabljanje za družinske
mediatorje:
Celje: 12. 4. - 22. 6. 2010

v Ljubljani, 23. 4.

Mediacija med učenci na Prvi osnovni šoli v Slovenj Gradcu
V letošnjem šolskem letu je na Prvi osnovni šoli v Slovenj Gradcu potekala
delavnica Obvladovanje konfliktov v okviru projekta Osveščanje o
pomembnosti obvladovanja konfliktov, ki ga izvaja zavod Rakmo.
Učenci so se v delavnico vključili prostovoljno, naučili pa so se spoznavati
pozitivne strani konfliktov, jih prepoznati in obvladati nesoglasja, ki vodijo do
nasilja. Delo v delavnicah je bilo zelo zanimivo, saj je potekalo v aktivnih vlogah
učencev, kjer so se naučili strategij in metod reševanja konfliktnih situacij. 25.
marca so zaključek delavnice proslavili s slavnostno podelitvijo potrdil
udeležencem, medtem ko sta zahvalo za prizadevno mentorstvo dobili tudi
profesorici Marijana Habermut in Milena Svetina.

Vtisi učenk Prve OŠ v Slovenj Gradcu o delavnici Obvladovanje konfliktov

Mediacija je način obvladovanja in reševanja konfliktov. Menim, da jo v današnjem
času še posebej potrebujemo, zato se mi zdi super, da poteka tudi na naši šoli.
Anja, 9. a
Mediacija - zelo zanimiva, saj se v delavnici naučimo marsikaj novega, kar lahko
uporabimo v vsakdanjem življenju.
Zala, 8. b
Menim, da je mediacija za nas vse zelo pomembna, saj se naučimo tehnik
reševanja konfliktov in lahko med konflikti bolj premišljeno ravnamo. Pa tudi ure
mediacije so sestavljene tako, da nam ni nikoli dolgčas.
Anastazija, 8. c

Vabljeni k sodelovanju
Imate vprašanje ali informacije, ki bi jih želeli objaviti v našem ečasopisu? Veseli bomo vašega odziva, zato vas vljudno pozivamo, da nam
pošljete e-pošto na naslov info@rakmo.si.

Možnost odjave
Če elektronskega časopisa e-časopis Zavoda Rakmo v prihodnje ne
želite več prejemati, nam to sporočite na elektronski naslov
odjava-ecasopis@rakmo.si.

Uredniški odbor
Marko Iršič, Maja Černe Tomšič

Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov
Zavod RAKMO
Kuzmičeva ul. 2
1000 Ljubljana
W: www.mediacija.com, www.rakmo.si
T: 01 436 41 17
M: 040 731 431, 064 112 577
Spremljajte nas na facebooku:
http://www.facebook.com/ in
blogu: http://zavodrakmo.blogspot.com/.

POJASNILO: e-časopis Zavoda Rakmo lahko posredujete prijateljem in znancem, ki jih zanima
mediacija. Če želijo se lahko na mesečnik naročijo preko spletne strani www.mediacija.com.

