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Colegiul Mediatorilor din Regiunea de Nord-Vest in colaborare cu Centrul de Mediere Craiova
doreşte să vă aducă în atenţie un curs de formare continuă
de actualitate şi cu aplicare imediată - intitulat

„Pregătirea medierii – aspecte legale şi practice”

Având în vedere importanța pe care o prezintă etapa de pregătire a procesului de mediere și în mod special
particularitățile pe care le are fiecare posibil caz de mediere cu care se poate confrunta un mediator, Centrul
de Mediere Craiova îşi propune, prin cursul de faţă, să vină în sprijinul tuturor mediatorilor care sunt interesaţi
de aspecte legate de pregătirea unei medieri.
Cursul are ca principal obiectiv dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a identifica în mod eficient fazele
pe care mediatorul le parcurge în vederea obținerii acordului de a media al părților și de a răspunde diversității
de situații pe care le presupune etapa premedierii.
Printre alte obiective ale cursului se pot menţiona:
prezentarea modalităţii practice de desfăşurare a fazei de premediere şi însuşirea de către
cursanţi a unui model structurat privind activitatea de informare si pregătire a medierii;
clarificarea anumitor aspecte de ordin legal şi dificultăţi de ordin practic ce ţin de pregătirea
şedinţei de mediere;
cunoaşterea şi folosirea în mod adecvat a tipurilor de formulare specifice etapei de premediere.
Cursul pune accent, într-o manieră interactivă, atât pe latura teoretică cât şi pe cea practică.

La

sfârşitul cursului fiecare participant primeşte un certificat de absolvire, suportul de curs şi modelele de formulare
(tiparite si format electronic) folosite în activitatea mediatorului. Cursul este autorizat de Consiliul de Mediere
prin hotărârea nr. 3044/29.06.2013 şi beneficiază de un număr de 16 puncte de formare profesională.
Formatorii care vor asigura activitatea de formare sunt:
Marin Pădeanu
Horaţiu Petria
Sever Lungu

