Mediátorképzés 2022/23.
A szabadságra és az önmagunkra találás igénye vitákkal, kon iktusokkal jár.
Néha még önmagunkkal is vitában állunk. Ha szélesebb látókörrel tudunk
tekinteni önmagunkra és másokra, az biztonságot ad, és a válságon átvezető
utakat nyit a jobb együ élés és együ működés felé. A mediátori ismeretek és
képességek szükséges elemei minden munkakörnek, minden éle erületen.
• A kon iktusok katalizálják az emberi közösségek fejlődését, legyen az
vállalat, iskola, család, vagy más szervezet. S mulálják a változásokat.
• Csak a kon iktus képes eloldani a szervezetet a korábbi sikerek
bilincséből.
• A kon iktusok megmutatják a dolgok sokrétűségét, amely amúgy észrevétlen maradna.
• A kon iktusban kiderül, hogy valóban mit akar a másik ember. Sokat meg lehet tudni valakiről abból,
hogy mi az, ami annyira fontos neki, hogy kon iktust vállal érte!
• Hogyan lehet a szervezetben kialakuló feszültséget és a benne rejlő energiát fejlődésre fordítani?
A jövő szervezeteinek közös jellemzője, hogy a korábbi főnök-szerepek egy jelentős részét a
kon iktuskezelési eljárások veszik át. A szervezetek fejlődéséhez, jövőbe mutató átalakulásához ezért egyre
nagyobb mértékben van szükség képze belső mediátorokra, és általuk kialakíto és vezete folyamatokra.
A képzésünkön végze mediátorok saját közösségüket szolgálják! Ezért tartjuk fontosnak, hogy maga a
szervezet támogassa a jelöltek részvételét képzésünkön azzal, hogy:
• a képzési napokon gondoskodik a jelölt helye esítéséről,
• gyakorlási lehetőséget biztosít a jelölt számára a szervezeten belül,
• vállalja a részvételi díj jelentős részét (maximum 80% erejéig, hogy a jelölt is hozzon anyagi áldozatot).
A terveze témákból, módszerekből:
• emberkép | egyén és közösség | világkép
• a kon iktusok látható és láthatatlan szereplői | kon iktusok eszkalációja
• a mediáció ősképe | a mediáció fázisai | intervenciók az egyes fázisokban
• a mediátor szerepe | a mediátor készségei
• ismeret | gyakorlat | művésze tevékenység | önismeret | euritmia
A programot a Jövőképző Tanácsadó Egyesület szervezi.
Helyszín:

Rudolf Steiner Ház
1026 Budapest, Riadó utca 2/b.

Időpontok:

16 alkalommal, a hónap 2. és 4. szerdáin, 8–16:30 óráig
2022.09.14. | 2022.09.28. | 2022.10.12. | 2022.10.26.
2022.11.09. | 2022.11.23. | 2022.12.14. | 2023.01.11.
2023.01.25. | 2023.02.08. | 2023.02.22. | 2023.03.08.
2023.03.22. | 2023.04.12. | 2023.04.26. | 2023.05.10.

Részvételi díj:
800 000 Ft (50 000 Ft/nap)
Kedvezményes részvételi díj Waldorf iskolák számára: 20 000 Ft/nap
A képzés vezetői: Kőrösi Ákos és Nagy Tibor
Jelentkezés és további információk a honlapunkon: h ps://jovokepzo.hu/kepzeseink/
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