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SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH AKADEMII
PROFESJONALNEGO MEDIATORA® -  MEDIACJE
SĄDOWE I  POZASĄDOWE

ASPEKTY PRAWNE I  PSYCHOLOGICZNE
W ZAWODZIE  MEDIATORA



Porozumienie Bez Przemocy
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
Racjonalna Terapia Zachowań
psychologia pozytywna 

Kurs z zakresu mediacji rodzinnych
przygotowany jest w oparciu o efekty uczenia
się, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji
włączonych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji. Projekt rozwojowy zawiera także
zmodyfikowany program nawiązujący do
nurtów wzmacniających takich jak: 

opierających się na międzynarodowych
doświadczeniach z zakresu mediacji
rodzinnych- transformatywnych i
humanistycznych. 
Kurs jest zgodny ze standardami szkolenia
mediatorów. Moduł Emocje w
mediacjach rodzinnych zawiera praktyczne rady
jak wykorzystać emocje do przekształcenia
konfliktu - wielkiego lub małego - w sytuacje
korzystną dla obu stron. Kurs dostarcza
praktyczne wskazówki dot. radzenia sobie z
emocjami w najtrudniejszych mediacjach
rodzinnych.

Zostań

MEDIATOREM
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DLACZEGO 
MEDIACJE
RODZINNE?



Zapewniamy przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora rodzinnego poprzez zdobycie
wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji rodzinnych, a w szczególności z
konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami,
asertywności, negocjacji.

Naszą ofertę kierujemy do pedagogów, trenerów, coachów, psychologów, prawników, pracowników
ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, członków interdyscyplinarnych zespołów ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynatorów pieczy zastępczej, menadżerów, pracowników
działów HR oraz innych osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i
sporów oraz zawodem mediatora.
Kurs został opracowany zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds.
Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Ukończenie szkolenia pozwala na  zdobycie nowych  kwalifikacji zawodowych  (zawód
Mediator, PKD 69.10.Z). Szkolenie uprawnia do  ubiegania się o  wpis na  listę Stałych
Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.
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DLA KOGO SZKOLENIE?

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat Akademii Profesjonalnego Mediatora®. 
Mogą także ubiegać się o wpis na listy mediatorów stałych w sądach okręgowych po spełnieniu
wymogów formalnych. Osoby, które ukończyły kurs podstawowy Akademia Profesjonalnego Mediatora
APM® oraz specjalistyczny mogą podejść do certyfikacji kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji, po zaliczeniu szkoleń przygotowującego do walidacji w Akademii Bliżej.

CO PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA?



Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego- procedury mediacyjne

Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów

Podstawy negocjacji i mediacji

Techniki mediacji i komunikacji jak: parafraza, klaryfikacja, podsumowanie, przeformułowanie,

normalizacja

Przeciwwskazania do prowadzenia postępowań mediacyjnych

Specyfika mediacji rodzinnych 

Wymagana dokumentacja w postępowaniach mediacyjnych rodzinnych

Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacji rodzinnych

Standardy, zasady mediacji

Etyka w zawodzie mediatora rodzinnego
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ZGODNY Z
ZINTEGROWANYM
SYSTEMEM
KWALIFIKACJI

PROGRAM
SZKOLENIA

MODUŁ I :  
WPROWADZENIE DO MEDIACJI
RODZINNYCH



Komunikacja konstruktywna i synergiczna w mediacjach rodzinnych

Umiejętność  budowania wzajemnego zrozumienia - praca z potrzebami. 

Zaawansowane techniki pracy z potrzebami wg modelu NVC

Rola emocji i techniki pracy z emocjami

Techniki budowania wzajemnego zrozumienia w trakcie prowadzenia mediacji rodzinnych (m.in.

zamiana ról, podwojenie, pytania cyrkularne)

Blokady w zawarciu porozumienia-( diabelskie koło, poczucie krzywdy, praca z przekonaniami

ograniczającymi

Techniki wspierając kreowanie rozwiązania:analiza  pola sił, analiza SWOT, próbne testowanie)

Metodologia konstruowania  celów i podejmowania decyzji

Techniki pracy, gdy jeden z małżonków chce się rozstać a drugi nie: model autorski Poznawczo-

Behawioralno-Interpersonalny  Zmiany (PBIZ)

Coaching konfliktu - budowanie porozumienia w mediacjach rodzinnych
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nasze
doświadczenie
TWÓJ NOWY
ZAWÓD

MODUŁ I I :  
METODY I  TECHNIKI  ZAAWANSOWANE W
PROCESIE  MEDIACJI  RODZINNYCH



Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby

radzenia sobie z nią

Reakcje dzieci w sytuacji rozstania rodziców

Potrzeby dziecka na różnych etapach rozwoju

Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu

małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej

Modele opieki nad dziećmi po rozstaniu rodziców

Opieka naprzemienna

Sposoby włączania dzieci do mediacji

Przemoc w rodzinie a mediacje

Przyczyny, dla których zaburzenia emocjonalne,

psychiczne, uzależnienia mogą uniemożliwić

prowadzenie mediacji

Różnica pomiędzy mediacją rodzinną a terapią
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MODUŁ I I I :
SPECYFIKA KONFLIKTOW
RODZINNYCH

MODUŁ IV:
PRAWO W MEDIACJI
RODZINNEJ

Kodeks postępowania cywilnego a mediacje

Aktualne przepisy dotyczące mediacji rodzinnych i

obowiązki mediatora wobec sądu

Przepisy prawne dotyczące: rozwodu, alimentów, pieczy

nad dzieckiem i kontaktów z nim, podział majątku,

sposób wykonywania władzy rodzicielskiej

Kiedy ugoda nie jest dopuszczalna w mediacjach

rodzinnych

Konsekwencje wynikające z zawarcia ugody i jej

ewentualnego niewykonania

Sytuacje, w których należy kierować strony do notariusza

Współpraca z notariuszem, adwokatem/radcą prawnym



Przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora rodzinnego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i

praktycznych umiejętności z zakresu mediacji rodzinnych, a w szczególności z konstruktywnej komunikacji

interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji.
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CEL SZKOLENIA

CERTYFIKAT
Wystawiane przez organizatora z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia

zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania

Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości: Mediacje  Rodzinne.

Program specjalistyczny rekomendowany przez Ośrodek Mediacji Instytutu Rozwoju Synergia. Każdy z

Uczestników po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego (test wiedzy) otrzyma Certyfikat APM® Mediator
Rodzinny oraz rekomendację Ośrodka Mediacji MIR Synergia.

METODY PRACY I  MATERIAŁY
Zajęcia prowadzimy poprzez warsztaty i treningi, mini-wykłady, scenki „superwizowane”, testy i autotesty,

Informacja zwrotna podczas symulacji mediacji, "case study", dostęp do platformy e-learningowej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe: przykładowe teksty ugód mediacyjnych, protokoły

mediacyjne, wzory wezwań/zaproszeń na mediacje, dokumenty mediacyjne.

Zapisz się

JUŻ  DZIŚ



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.

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.

Edukacja Kursantów opiera się o system kształcenia Vocational Competence Certificate.

OAKRIDGE HOLDINGS |Kim jesteśmy?
AKADEMIA BLIŻEJ
to szkolenia z jakością tworzone przez
trenerów z pasją

www.akademia-bl izej .eu
www.szkolenia-mediacje .eu

szkolenia.bl izej@wp.pl
530 697 250
531 775 033


