Eduzměna, ČOSIV a Tym
́ y duševnih
́ o zdraví pro děti zvou na

mezioborové setkání k tématu
MOŽNOSTI VYUŽITÍ MEDIACE
VE ŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ
Kdy:

V pondělí 28. března od 16:00 do 18:00
(s možností následné diskuze)

Kde:

Online na Zoom

Registrace:

Prosim
́ registrujte se na setkan
́ í ZDE

Zveme pracovnik
́ y školnić h poradenskyć h pracovišť, ředitele, učitele a asistenty
pedagoga, pracovnik
́ y sociaĺ nić h, zdravotnić h a dalších podpůrných služeb
a nerformálního vzdělávání a rodiče na online mezioborové setkan
́ i,́ na kterem
́
představim
́ e mediace, jako metodu umožňující efektivně a citlivě řešit konﬂiktní
situace ve školském prostředí.
Zapsaná mediátorka Iva Langer Pikalová ukáže účastníkům na praktických příkladech,
kde může být mediace využita ku prospěchu všech zúčastněných osob a kde naopak její
využití vhodné není. Součástí semináře bude rovněž představení principů, na kterých mediace
funguje, a proč je díky tomu nezastupitelným nástrojem právě v prostředí, kde je důležité
zachovat funkční vztahy a udržet dlouhodobou spolupráci. Po absolvování semináře budou
účastníci schopni zhodnotit, zda je v nejlepším zájmu dítěte přizvat k řešení situace mediátora.
Současně budou seznámeni s některými mediačními technikami, díky jejichž používání se
i jim samotným významně usnadní fungování ve školském kolektivu.

Téma představí advokátka a zapsaná mediátorka Mgr. Iva Langer Pikalová
Praxe od roku 2010
Spolupráce s GPS legal, Mgr. Pavel Kropáček, advokátní kancelář – projekt Právo pro
podnikatele, Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, Liga lidských práv
(práva dětí ve školství, práva osob se zdravotním postižením)
Červen 2017: zkoušky zapsaného mediátora
Červen 2016: advokátní zkoušky
2015: Spoluzakladatelka projektu Mediační poradna, který má za cíl propagovat mediaci
a šířit povědomí o jiných způsobech řešení sporů než pomocí soudu
2010: Absolventka Právnické fakulty University Palackého v Olomouci
Rozsáhlá školící a publikační činnost (lidská práva, GDPR, mediace)

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na adrese: lenka.heckova@cosiv.cz

