
PRZEŁĄCZ SIĘ 

KURS Z MEDIACJI TERAZ ON-LINE
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NOWY WYMIAR EDUKACJI ZDALNEJ

Akademia Profesjonalnego Mediatora® przygotowuje uczestnika do pełnienia roli mediatora
poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności oraz warsztatu z zakresu

skutecznej komunikacji interpersonalnej, budowania porozumienia, konstruktywnego zarządzania
konfliktami, radzenia sobie ze stresem i sztuką negocjacji opartej na współpracy. 

Zaufaj Firmie, która jest już od 10 lat na rynku szkoleniowym i edukacyjnym, ma 20 tysięcy
przeprowadzonych godzin szkoleniowych i przeszkoliła ponad 2 tysiące uczestników kursów z

mediacji i kompetencji społecznych.
 

KORZYSTAJ Z NOWYCH
ROZWIĄZAŃ

POTWIERDŹ SWOJE
KWALIFIKACJE

ZDOBĄDŹ NOWY ZAWÓD
MEDIATORA

Szkolenie odbywa się z trenerem w
formule LIVE i e-learningowej z użyciem

metod interaktywnych z pełnym
wsparciem technicznym.

Wybierz dopasowany do Twoich
potrzeb system certyfikacji:

certyfikacja APM®, VCC lub ZSK.
Przygotujemy Cię do egzaminu.

Zostań mediatorem i wybierz dla siebie
odpowiednią specjalizację: rodzinną, cywilną,

gospodarczą, pracowniczą, szkolną.
Wprowadź kulturę mediacji w biznesie.



AKADEMIA BLIŻEJ TO SZKOLENIA 
Z JAKOŚCIĄ TWORZONE PRZEZ
TRENERÓW Z PASJĄ

KIM JESTEŚMY? DLACZEGO WARTO?
Akademia Bliżej prowadzi
kursy i szkolenia rozwijające
potencjał i kompetencje
mediatorów, trenerów,
coachów, mentorów,
managerów oraz skutecznie
przygotowuje uczestników do
potwierdzenia kwalifikacji
zawodowych. Wysoką jakość
naszych szkoleń potwierdza
państwowy znak jakości
MSUES. Jest on gwarancją
wysokiej jakości usług.
Prowadzimy superwizję i
mentoring. 

BĄDŹ ON-LINE

PROFESJONALIZM

DOŚWIADCZENIE

Gdziekolwiek jesteś. Połacz
się z nami.

Wysoka jakość szkoleń
potwierdzona przez MSUES.

Nasza kadra to trenerzy z
wieloletnim doświadczeniem.
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DOFINANSOWANIE
Do 80% dofinansowanie kursu 
dla Twojej Firmy w BUR

Kompleksowo zadbamy o
Twój rozwój jako mediatora.
Kurs spełnia wymogi
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wyróżniamy się autorskimi
narzędziami rozwojowymi
skutecznymi w mediacjach i
negocjacjach: Coaching
konfliktu - budowanie
porozumienia®, bazując
modelu PBI™, umożliwiamy
badania potencjału osobistego
i zawodowego mediatora
metodologii: MTQ48, DISC3,
ip121.



KURS ON-LINE PROWADZONY JEST NA PLATFORMIE ZOOM ORAZ 
E-LEARNINGU POZWALAJĄC ZDOBYĆ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE
PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU MEDIATORA SĄDOWEGO I POZASĄDOWEGO

JEDEN KURS. DWIE MOŻLIWOŚCI. DOPASUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB.

Program Akademia Profesjonalnego Mediatora jest realizowany w 100% zdalnie.
Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i w jakich godzinach możesz pracować.
Dostęp do platformy kursowej jest 24 godziny na dobę. Wystarczy, że masz dostęp do Internetu.
Możesz korzystać z kursu za pośrednictwem komputera, tabletu, czy smartfona.
Na platformie znajdziesz materiały do czytania, ćwiczenia do wykonania, przykłady technik i nagrania.
Zapoznajesz się z nimi w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

KURS W TRYBIE MIESZANYM: E-LEARNING I DWIE SESJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM
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Szkolenie odbywa się na żywo, pozwalając na interakcję z trenerem z wykorzystaniem kamery,
mikrofonu, czatu oraz na zadawanie pytań w czasie rzeczywistym.
Po zapisaniu się na szkolenie otrzymasz: link z zaproszeniem na kurs na platformie ZOOM i do innych
form interaktywnych, materiały szkoleniowe, prezentacje, zeszyty ćwiczeń.
Nigdy wcześniej nie korzystałeś ze szkoleń on-line live? Nie martw się - zapewniamy pełne wsparcie
techniczne
Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy i mentorzy, eksperci mediacji, prawa i kompetencji
społecznych

KURS W FORMULE LIVE 40h NA PLATFORMIE ZOOM Z TRENEREM
 

AKADEMIA PROFESJONALNEGO MEDIATORA® ON-LINE


