Vzdelávací program Mediátor

FCM
FORUM FOR COMMUNICATION IN MEDIATION

Fraňa Kráľa 38

Predpokladané termíny:
I. modul
20. - 22. 06. 2012 Hlohovec,
25. - 27. 06. 2012 Nové Zámky
Kurz sa otvára pri minimálnom počte
6 účastníkov.
Bližšie informácie:
http://www.fcm.sk
http://www.mediator-novezamky.sk
Minimálne dosiahnuté vzdelanie:
Vysokoškolské I. stupňa (Bc.)
Prihlásenie do kurzu:
Prihlášky môžete zasielať na adresu
info@fcm.sk, alebo vyplnením formulára na
e-stránke www.fcm.sk.
Cena:
Cena kurzu je 450 eur.
Pre študentov je 10% zľava.
Zľava na osobu 30 eur pri spoločnom
prihlásení 2 osôb.

920 01 Hlohovec
Telefon: 0902 214 869
E-mail: info@fcm.sk
bankové spojenie: Vúb, a.s. č. účtu: 2833192958
IČO: 42163030 : info@fcm.sk

Mediátor
PHDR. LADISLAV MACZKÓ
Nové Zámky
Hlavné námestie 7,
II. poschodie, č.d. 210
e-mail: mediator@inMail.sk
skype: mediator-nz
mobil: 0904 678 278

Odborná príprava mediátora
- vzdelávací program
č. 3277/2012/39/1
akreditovaný MŠVVaŠ SR
FCM (Forum for Communication in Mediation)
je zapísané
v Zoznam mediačných vzdelávacích inštitúcií
pod evid. č. 19.

Mediátor - vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Mediácia ako riešenie sporov mimosúdnou
cestou je inteligentná cesta ako vyriešiť svoje
problémy a spory.
Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem
vykonávať činnosť mediátora.
Úspešný absolvent kurzu získa osvedčenie
o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho
programu ďalšieho vzdelávania.
Kurz je rozdelený do troch modulov, ktoré
prebiehajú formou prednášok a praktických
cvičeniach.
Modul 1. : Interpersonálna komunikácia
a psychologické aspekty riešenia
konfliktov
 Osobnostné predpoklady a emocionálna
inteligencia mediátora
 Porozumenie konfliktom v rôznych
kontextoch
 Sociálna komunikácia interaktívna
nevyhnutnosť mediátora
Modul II.: Právne minimum mediátora
 Základy právneho poriadku v kontexte
európskej legislatívy
 Základy právneho poriadku SR
 Právne minimum mediátora z rôznych oblastí
mediácie – právny rámec
Modul III. : Mediácia a mediačný proces
 Proces mediácie a jej špecifické oblasti
pôsobenia
 Obligatórne požiadavky na prax mediátora,
dokumentácia mediácie a jej náležitosti

Zákon 420/2004 Z.z. o mediácii

Absolvent kurzu:

Zákon upravuje výkon mediácie, základné princípy,
organizáciu a účinky mediácie.
Mediátorom podľa tohto zákona môže byť každá fyzická
osoba zapísaná v registri mediátorov, ktorý vedie
Ministerstvo spravodlivosti SR.
Ministerstvo zapíše do registra mediátorov toho, kto:
a) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

Vie efektívne počúvať a orientovať sa na klienta,

b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na
vysokej škole v SR, alebo má uznaný doklad
o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný
zahraničnou vysokou školou,
c) je bezúhonný,
d) má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej
prípravy mediátora.
Cieľom odbornej prípravy mediátora je získanie
osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných
na výkon činnosti podľa tohto zákona.
Odborná príprava trvá sto hodín. Je zameraná na výučbu
o základoch právneho poriadku, interpersonálnej
komunikácie, teórie konfliktov a psychologické aspekty
riešenia konfliktov, ako aj na oblasť pravidiel správania
mediátora.

pozná možnosti a hranice využitia komunikačných
techník v mediačnom procese.
Vie aplikovať mediáciu v rôznych oblastiach
spoločenského života (rodinná mediácia, komunitné
spory, oblasť občianskoprávnych sporov , obchodné
spory, oblasť pracovných sporov, spory týkajúce sa
verejnej politiky, mediácia v oblasti školstva).
Pozná a ovláda mediačné techniky vedúce k uzavretiu
mediačnej dohody. Pozná základné zásady právneho
poriadku SR, smernice a nariadenia EÚ súvisiacich
s problematikou mediácie a súvisiacimi právnymi
predpismi SR, ktoré sa vzťahujú k mediácii
a mediačnému konaniu.

Lektorský tím:
PhDr. Ladislav Maczkó - garant, lektor,
PhDr. Miroslava Kristínova Wieckowska - lektor,
JUDr. František Kutlík, h.prof. - lektor,
Mgr. Lenka Danová - lektor.
FCM (FORUM FOR COMMUNICATION IN MEDIATION)

Odborná príprava sa končí odbornou skúškou, ktorou sa
posudzujú odborné vedomosti a zručnosti mediátora.

Fraňa Kráľa 38Fraňa Kráľa 38

Fyzické osoby, ktoré majú právnické vysokoškolské
vzdelanie najmenej prvého stupňa, nemajú povinnosť
absolvovať odbornú prípravu o základoch právneho
poriadku.
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