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Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése

1
UMATHUM Mediátor Akadémia és Mediátor Iskola
1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
info@mediatorakademia.com
FAT, KIM
Tranzakcióanalízis megközelítésű mediáció
(mediációs alapképzés)
Képzés időtartama
4 nap
Célcsoport
diplomával rendelkező felnőttek, akik hivatásszerűen
szeretnének foglalkozni a mediációval, akik új egzisztenciát
keresnek, HR-szakemberek, akik saját területükön
szeretnék hasznosítani a professzionális konfliktuskezelés
előnyeit, vállalkozók, vállalatvezetők
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
nem ismert
Felnőttképzési szolgáltatások Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
Előzetes
tudásszínt
felmérés;
Pályaorientációs
pályakorrekciós tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás;
Álláskeresési technikák
Képző cég bemutatása
Az Umathum Mediátor Akadémia rendszeresen indít gyakorlat és praxis orientált FAT
(Felnőttképzési Akkreditációs Testület) és a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
által akkreditált mediátor-képzéseket. A moduláris rendszer lényege, hogy az alapozó kurzus
után a résztvevő eldöntheti, hogy a haladó modulok közül melyik területtel folytatja
tanulmányait, több haladó modul iránti érdeklődés esetén eldöntheti milyen sorrendben,
milyen tempóban végzi a kurzusokat. Saját fejlesztésű, akkreditált tananyagaink
hangsúlyosan pszichológiai megközelítésűek és gyakorlatorientáltak.
Weblap címe, ahol elérhető
www.mediatorakademia.com
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A képzés során a résztvevő megismerkedik Eric Berne által kidolgozott pszichológia irányzat,
a tranzakció-analízis (TA) alapfogalmaival, melyet a mediációs munkájában készség szinten
fog tudni alkalmazni. Ezáltal rálátása keletkezik a kommunikációs tranzakciókra, átlátja a
konfliktusokban zajló pszichológiai folyamatokat, objektív rálátása marad a vitában álló
felek álláspontjára, így meg tudja őrizni pártatlanságát, semlegességét. A mediáció során a
felek nem tudják bevonni esetleges játszmájukba, így a folyamat irányítása mindvégig a
kezében marad.
A képzés során olyan tréning-blokkok segítik az elméleti ismeretek saját-élményen
keresztüli megértését és a készségfejlesztést, mint a konfliktuskezelés, tárgyalástechnika,
kérdezéstechnika, stb.

2

A képzés elvégzését követően a résztvevő alkalmas lesz különböző területeken
konfliktusban álló felek között közvetítésre (mediációra), közöttük létrejövő egyezség
elkészítésére.
Végzett hallgatóikat mentorálással, szupervízióval, rendszeres műhelymunkával,
workshopokkal segítik az önálló praxis beindításában, valamint folyamatos továbbképzési
lehetőségeket, készségfejlesztő tréningeket biztosítanak.
A résztvevők megismerkednek az alternatív konfliktuskezelési módokkal, részletesen pedig
a mediációval, a mediáció pszichológiai hátterével, technikáival, a különböző mediációs
stílusokkal,
stratégiákkal,
tranzakcióanalízis,
kommunikáció,
tárgyalástechnika,
kérdezéstechnika sok-sok szimulációs esetgyakorlattal
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

2
UMATHUM Mediátor Akadémia és Mediátor Iskola
1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
info@mediatorakademia.com
FAT, KIM
Gazdasági mediáció (haladó modul)
90 óra
vállalkozók, vállalatvezetők
nem ismert
nem ismert
Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
Előzetes tudásszínt felmérés; Pályaorientációs
pályakorrekciós tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás;
Álláskeresési technikák
Képző cég bemutatása
Az Umathum Mediátor Akadémia rendszeresen indít gyakorlat és praxis orientált FAT
(Felnőttképzési Akkreditációs Testület) és a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
által akkreditált mediátor képzéseket. A moduláris rendszer lényege, hogy az alapozó kurzus
után a résztvevő eldöntheti, hogy a haladó modulok közül melyik területtel folytatja
tanulmányait, több haladó modul iránti érdeklődés esetén eldöntheti milyen sorrendben,
milyen tempóban végzi a kurzusokat. Saját fejlesztésű, akkreditált tananyagaink
hangsúlyosan pszichológiai megközelítésűek és gyakorlatorientáltak.
Weblap címe, ahol elérhető
www.mediatorakademia.com
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A modulrendszerű képzésben a tranzakcióanalízis megközelítésű mediáció című
alapmodulra építve végezhető el a gazdasági mediáció modul. A képzés elvégzését
követően a résztvevő alkalmas lesz gazdasági területen konfliktusban álló felek között
közvetítésre (mediációra), közöttük létrejövő egyezség elkészítésére.
A képzés során a résztvevő megismerkedik Eric Berne által kidolgozott pszichológia irányzat,

3

a tranzakció-analízis (TA) alapfogalmaival, melyet a mediációs munkájában készség szinten
fog tudni alkalmazni. Ezáltal rálátása keletkezik a kommunikációs tranzakciókra, átlátja a
konfliktusokban zajló pszichológiai folyamatokat, objektív rálátása marad a vitában álló
felek álláspontjára, így meg tudja őrizni pártatlanságát, semlegességét. A mediáció során a
felek nem tudják bevonni esetleges játszmájukba, így a folyamat irányítása mindvégig a
kezében marad.
A képzés során olyan tréning-blokkok segítik az elméleti ismeretek saját-élményen
keresztüli megértését és a készségfejlesztést, mint a konfliktuskezelés, tárgyalástechnika,
kérdezéstechnika, stb.
A képző cég végzett hallgatóit mentorálással, szupervízióval, rendszeres műhelymunkával,
workshopokkal segíti az önálló praxis beindításában, valamint folyamatos továbbképzési
lehetőségeket, készségfejlesztő tréningeket biztosít.

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások
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UMATHUM Mediátor Akadémia és Mediátor Iskola
1036 Budapest, Lajos utca 118-120.

FAT, KIM
Válási mediáció (haladó modul)
90 óra
nem ismert
nem ismert
nem ismert
Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
Előzetes tudásszínt felmérés; Pályaorientációs
pályakorrekciós tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás;
Álláskeresési technikák
Képző cég bemutatása
Az Umathum Mediátor Akadémia rendszeresen indít gyakorlat és praxis orientált FAT
(Felnőttképzési Akkreditációs Testület) és a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
által akkreditált mediátor képzéseket. A moduláris rendszer lényege, hogy az alapozó kurzus
után a résztvevő eldöntheti, hogy a haladó modulok közül melyik területtel folytatja
tanulmányait, több haladó modul iránti érdeklődés esetén eldöntheti milyen sorrendben,
milyen tempóban végzi a kurzusokat. Saját fejlesztésű, akkreditált tananyagaink
hangsúlyosan pszichológiai megközelítésűek és gyakorlatorientáltak.
Weblap címe, ahol elérhető
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
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Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások
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UMATHUM Mediátor Akadémia és Mediátor Iskola
1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
info@mediatorakademia.com
FAT, KIM
Párkapcsolati, családi mediáció (mester modul)
nem ismert
nem ismert
nem ismert
nem ismert
Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
Előzetes tudásszínt felmérés; Pályaorientációs
pályakorrekciós tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás;
Álláskeresési technikák
Képző cég bemutatása
Az Umathum Mediátor Akadémia rendszeresen indít gyakorlat és praxis orientált FAT
(Felnőttképzési Akkreditációs Testület) és a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
által akkreditált mediátor képzéseket. A moduláris rendszer lényege, hogy az alapozó kurzus
után a résztvevő eldöntheti, hogy a haladó modulok közül melyik területtel folytatja
tanulmányait, több haladó modul iránti érdeklődés esetén eldöntheti milyen sorrendben,
milyen tempóban végzi a kurzusokat. Saját fejlesztésű, akkreditált tananyagaink
hangsúlyosan pszichológiai megközelítésűek és gyakorlatorientáltak.
Weblap címe, ahol elérhető
www.mediatorakademia.com
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások
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UMATHUM Mediátor Akadémia és Mediátor Iskola
1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
info@mediatorakademia.com
FAT, KIM
Tréningek, készségfejlesztő modulok
nem ismert
nem ismert
nem ismert
nem ismert
Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
Előzetes tudásszínt felmérés; Pályaorientációs
pályakorrekciós tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás;
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Álláskeresési technikák
Képző cég bemutatása
Az Umathum Mediátor Akadémia rendszeresen indít gyakorlat és praxis orientált FAT
(Felnőttképzési Akkreditációs Testület) és a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
által akkreditált mediátor képzéseket. A moduláris rendszer lényege, hogy az alapozó kurzus
után a résztvevő eldöntheti, hogy a haladó modulok közül melyik területtel folytatja
tanulmányait, több haladó modul iránti érdeklődés esetén eldöntheti milyen sorrendben,
milyen tempóban végzi a kurzusokat. Saját fejlesztésű, akkreditált tananyagaink
hangsúlyosan pszichológiai megközelítésűek és gyakorlatorientáltak.
Weblap címe, ahol elérhető
www.mediatorakademia.com
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
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UMATHUM Mediátor Akadémia és Mediátor Iskola
1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
info@mediatorakademia.com
FAT, KIM
Tranzakcióanalízis (TA) a mediációban
2 nap
olyan bejegyzett igazságügyi közvetítők, akik már felvételt
nyertek a közvetítői névjegyzékbe és kreditpontos
továbbképzéseket keresnek
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
10
Felnőttképzési szolgáltatások Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
Előzetes tudásszínt felmérés; Pályaorientációs
pályakorrekciós tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás;
Álláskeresési technikák
Képző cég bemutatása
Az Umathum Mediátor Akadémia rendszeresen indít gyakorlat és praxis orientált FAT
(Felnőttképzési Akkreditációs Testület) és a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
által akkreditált mediátor képzéseket. A moduláris rendszer lényege, hogy az alapozó kurzus
után a résztvevő eldöntheti, hogy a haladó modulok közül melyik területtel folytatja
tanulmányait, több haladó modul iránti érdeklődés esetén eldöntheti milyen sorrendben,
milyen tempóban végzi a kurzusokat. Saját fejlesztésű, akkreditált tananyagaink
hangsúlyosan pszichológiai megközelítésűek és gyakorlatorientáltak.
Weblap címe, ahol elérhető
www.mediatorakademia.com
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
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Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
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UMATHUM Mediátor Akadémia és Mediátor Iskola
1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
info@mediatorakademia.com
FAT, KIM
Klasszikus konfliktuskezelési készségfejlesztő tréning
2 nap
olyan bejegyzett igazságügyi közvetítők, akik már felvételt
nyertek a közvetítői névjegyzékbe és kreditpontos
továbbképzéseket keresnek
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
10
Felnőttképzési szolgáltatások Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
Előzetes tudásszínt felmérés; Pályaorientációs
pályakorrekciós tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás;
Álláskeresési technikák
Képző cég bemutatása
Az Umathum Mediátor Akadémia rendszeresen indít gyakorlat és praxis orientált FAT
(Felnőttképzési Akkreditációs Testület) és a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
által akkreditált mediátor képzéseket. A moduláris rendszer lényege, hogy az alapozó kurzus
után a résztvevő eldöntheti, hogy a haladó modulok közül melyik területtel folytatja
tanulmányait, több haladó modul iránti érdeklődés esetén eldöntheti milyen sorrendben,
milyen tempóban végzi a kurzusokat. Saját fejlesztésű, akkreditált tananyagaink
hangsúlyosan pszichológiai megközelítésűek és gyakorlatorientáltak.
Weblap címe, ahol elérhető
www.mediatorakademia.com
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport

Ár
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UMATHUM Mediátor Akadémia és Mediátor Iskola
1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
info@mediatorakademia.com
FAT, KIM
Alternatív konfliktuskezelési technikák tréning
2 nap
olyan bejegyzett igazságügyi közvetítők, akik már felvételt
nyertek a közvetítői névjegyzékbe és kreditpontos
továbbképzéseket keresnek
nem ismert
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Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

10
Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
Előzetes tudásszínt felmérés; Pályaorientációs
pályakorrekciós tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás;
Álláskeresési technikák
Képző cég bemutatása
Az Umathum Mediátor Akadémia rendszeresen indít gyakorlat és praxis orientált FAT
(Felnőttképzési Akkreditációs Testület) és a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
által akkreditált mediátor képzéseket. A moduláris rendszer lényege, hogy az alapozó kurzus
után a résztvevő eldöntheti, hogy a haladó modulok közül melyik területtel folytatja
tanulmányait, több haladó modul iránti érdeklődés esetén eldöntheti milyen sorrendben,
milyen tempóban végzi a kurzusokat. Saját fejlesztésű, akkreditált tananyagaink
hangsúlyosan pszichológiai megközelítésűek és gyakorlatorientáltak.
Weblap címe, ahol elérhető
www.mediatorakademia.com
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport

9
UMATHUM Mediátor Akadémia és Mediátor Iskola
1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
info@mediatorakademia.com
FAT, KIM
Klasszikus kommunikációs készségfejlesztő tréning
2 nap
olyan bejegyzett igazságügyi közvetítők, akik már felvételt
nyertek a közvetítői névjegyzékbe és kreditpontos
továbbképzéseket keresnek
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
10
Felnőttképzési szolgáltatások Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
Előzetes tudásszínt felmérés; Pályaorientációs
pályakorrekciós tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás;
Álláskeresési technikák
Képző cég bemutatása
Az Umathum Mediátor Akadémia rendszeresen indít gyakorlat és praxis orientált FAT
(Felnőttképzési Akkreditációs Testület) és a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
által akkreditált mediátor képzéseket. A moduláris rendszer lényege, hogy az alapozó kurzus
után a résztvevő eldöntheti, hogy a haladó modulok közül melyik területtel folytatja
tanulmányait, több haladó modul iránti érdeklődés esetén eldöntheti milyen sorrendben,
milyen tempóban végzi a kurzusokat. Saját fejlesztésű, akkreditált tananyagaink
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hangsúlyosan pszichológiai megközelítésűek és gyakorlatorientáltak.
Weblap címe, ahol elérhető
www.mediatorakademia.com
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
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UMATHUM Mediátor Akadémia és Mediátor Iskola
1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
info@mediatorakademia.com
FAT, KIM
TA szemléletű kommunikációs tréning
2 nap
olyan bejegyzett igazságügyi közvetítők, akik már felvételt
nyertek a közvetítői névjegyzékbe és kreditpontos
továbbképzéseket keresnek
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
10
Felnőttképzési szolgáltatások Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
Előzetes tudásszínt felmérés; Pályaorientációs
pályakorrekciós tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás;
Álláskeresési technikák
Képző cég bemutatása
Az Umathum Mediátor Akadémia rendszeresen indít gyakorlat és praxis orientált FAT
(Felnőttképzési Akkreditációs Testület) és a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
által akkreditált mediátor képzéseket. A moduláris rendszer lényege, hogy az alapozó kurzus
után a résztvevő eldöntheti, hogy a haladó modulok közül melyik területtel folytatja
tanulmányait, több haladó modul iránti érdeklődés esetén eldöntheti milyen sorrendben,
milyen tempóban végzi a kurzusokat. Saját fejlesztésű, akkreditált tananyagaink
hangsúlyosan pszichológiai megközelítésűek és gyakorlatorientáltak.
Weblap címe, ahol elérhető
www.mediatorakademia.com
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
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UMATHUM Mediátor Akadémia és Mediátor Iskola
1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
info@mediatorakademia.com
FAT, KIM
Retorika tréning
2 nap
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Célcsoport

olyan bejegyzett igazságügyi közvetítők, akik már felvételt
nyertek a közvetítői névjegyzékbe és kreditpontos
továbbképzéseket keresnek
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
10
Felnőttképzési szolgáltatások Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
Előzetes tudásszínt felmérés; Pályaorientációs
pályakorrekciós tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás;
Álláskeresési technikák
Képző cég bemutatása
Az Umathum Mediátor Akadémia rendszeresen indít gyakorlat és praxis orientált FAT
(Felnőttképzési Akkreditációs Testület) és a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
által akkreditált mediátor képzéseket. A moduláris rendszer lényege, hogy az alapozó kurzus
után a résztvevő eldöntheti, hogy a haladó modulok közül melyik területtel folytatja
tanulmányait, több haladó modul iránti érdeklődés esetén eldöntheti milyen sorrendben,
milyen tempóban végzi a kurzusokat. Saját fejlesztésű, akkreditált tananyagaink
hangsúlyosan pszichológiai megközelítésűek és gyakorlatorientáltak.
Weblap címe, ahol elérhető
www.mediatorakademia.com
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
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UMATHUM Mediátor Akadémia és Mediátor Iskola
1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
info@mediatorakademia.com
FAT, KIM
Tárgyalástechnika tréning
2 nap
olyan bejegyzett igazságügyi közvetítők, akik már felvételt
nyertek a közvetítői névjegyzékbe és kreditpontos
továbbképzéseket keresnek
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
10
Felnőttképzési szolgáltatások Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
Előzetes tudásszínt felmérés; Pályaorientációs
pályakorrekciós tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás;
Álláskeresési technikák
Képző cég bemutatása
Az Umathum Mediátor Akadémia rendszeresen indít gyakorlat és praxis orientált FAT
(Felnőttképzési Akkreditációs Testület) és a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
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által akkreditált mediátor képzéseket. A moduláris rendszer lényege, hogy az alapozó
kurzus után a résztvevő eldöntheti, hogy a haladó modulok közül melyik területtel folytatja
tanulmányait, több haladó modul iránti érdeklődés esetén eldöntheti milyen sorrendben,
milyen tempóban végzi a kurzusokat. Saját fejlesztésű, akkreditált tananyagaink
hangsúlyosan pszichológiai megközelítésűek és gyakorlatorientáltak.
Weblap címe, ahol elérhető
www.mediatorakademia.com
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
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UMATHUM Mediátor Akadémia és Mediátor Iskola
1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
info@mediatorakademia.com
FAT, KIM
Kérdezéstechnika tréning
1 vagy 2 nap
olyan bejegyzett igazságügyi közvetítők, akik már felvételt
nyertek a közvetítői névjegyzékbe és kreditpontos
továbbképzéseket keresnek
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
nem ismert
Felnőttképzési szolgáltatások Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
Előzetes tudásszínt felmérés; Pályaorientációs
pályakorrekciós tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás;
Álláskeresési technikák
Képző cég bemutatása
Az Umathum Mediátor Akadémia rendszeresen indít gyakorlat és praxis orientált FAT
(Felnőttképzési Akkreditációs Testület) és a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
által akkreditált mediátor képzéseket. A moduláris rendszer lényege, hogy az alapozó
kurzus után a résztvevő eldöntheti, hogy a haladó modulok közül melyik területtel folytatja
tanulmányait, több haladó modul iránti érdeklődés esetén eldöntheti milyen sorrendben,
milyen tempóban végzi a kurzusokat. Saját fejlesztésű, akkreditált tananyagaink
hangsúlyosan pszichológiai megközelítésűek és gyakorlatorientáltak.
Weblap címe, ahol elérhető
www.mediatorakademia.com
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
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UMATHUM Mediátor Akadémia és Mediátor Iskola
1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
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E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

info@mediatorakademia.com
FAT, KIM
Trénerképzés
nem ismert
leendő trénerek
nem ismert
nem ismert
Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás;
Előzetes tudásszínt felmérés; Pályaorientációs
pályakorrekciós tanácsadás; Elhelyezkedési tanácsadás;
Álláskeresési technikák
Képző cég bemutatása
Az Umathum Mediátor Akadémia rendszeresen indít gyakorlat és praxis orientált FAT
(Felnőttképzési Akkreditációs Testület) és a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)
által akkreditált mediátor képzéseket. A moduláris rendszer lényege, hogy az alapozó
kurzus után a résztvevő eldöntheti, hogy a haladó modulok közül melyik területtel folytatja
tanulmányait, több haladó modul iránti érdeklődés esetén eldöntheti milyen sorrendben,
milyen tempóban végzi a kurzusokat. Saját fejlesztésű, akkreditált tananyagaink
hangsúlyosan pszichológiai megközelítésűek és gyakorlatorientáltak.
Weblap címe, ahol elérhető
www.mediatorakademia.com
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció

Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
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Kapcsolat 2000 Pszichológiai Bt.
1039 Budapest, Iszap u. 31.
kapcsolat2000bt@gmail.com
Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és
Szakvizsga Bizottság által minősített képzés; pedagógus
továbbképzési akkreditációs testület.
Gyermekközpontú közvetítés (Ifjúsági és családi mediációs
készségfejlesztő tréning)
60 óra
A jelentkezés feltétele főiskolai , vagy egyetemi diploma.
(Mediátori előképzettség nem szükséges.) Elsősorban
családokkal foglalkozó szakemberek, szociális munkások,
pedagógusok, pszichológusok, lelkészek, népművelők,
közösségszervezők, orvosok, gyámhivatali előadók
számára nagy segítség, de hasznos lehet
intézményvezetők, ifjúsági klub vezetők, táborvezetők,
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túravezetők, edzők, családi ügyekkel foglalkozó jogászok
számára is.
Ár
90.000 Ft
Kreditérték pont
30
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
A Kapcsolat 2000 Pszichológiai Betéti Társaság AKKREDITÁLT KÉPZÉSRE JOGOSULT
szervezet, több mint 10 éve végez közvetítői tevékenységet, és mediációs képzést.
A BT vezetője dr. Kardos Ferenc, 2001-től vezeti a Kapcsolat Alapítvány akkreditált
képzéseit. Az Országban több mint 600-an dolgoznak már a tőle tanult módszerrel.
Weblap címe, ahol elérhető
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A képzés programjának első része a 40 órás alapképzés (A közvetítés technikája), a további
20 óra foglalkozik a családi mediáció specialitásaival. A résztvevők olyan gyakorlati képzést
kapnak, amely képessé tesz eredményes közvetítésre gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt,
szülő-szülő, gyerekcsoport-felnőtt csoport, család és intézmény, illetve családtagok vagy
intézetlakók, gyermekcsoportok közötti konfliktusok esetén. Ezen kívül olyan speciális
tudásra is szert tesznek, amely képessé teszi őket a mediáció alkalmazására a gyermek- és
ifjúságvédelem különböző területein is, kiemelten a válási és szülő-gyermek kapcsolattartási
konfliktusok eseteiben. A képzés tanúsítványával rendelkező képes felmérni a közvetítéssel
megoldható szituációkat, meg tudja választani az éppen szükséges mediációs módszert, a
vitát kézben tartva a konfliktusban érintettek számára elfogadható megoldáshoz tudja
juttatni a feleket. A közvetítői munka során a mediátor szerepet külön tudja választani az
alapképzettségének megfelelő szerepviselkedéstől. A képzésben a szituációs játékok és
azok videóra való felvétele, visszajátszása,elemzése áll a középpontban. Arra törekszem,
hogy minden résztvevő szerezzen saját élményt a mediáció minden formájának,
szakaszának a megoldásában, és élje át a kliensek szerepéből is a közvetítés folyamatát. Az
ebből a szerepből adott visszajelzések, a "nézők" reflexiói és a videó által nyújtott tükör
rendkívüli módon felgyorsítja a tanulási folyamatot. Játékról - játékra érzékelhető a
fejlődés. A tréner által adott élő demonstráció is segíti ezt a folyamatot.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár

16
Lineo International Consulting Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
office@coaching-mediation.hu
FAT, KIM
Mediátor képzés
60 óra
nem ismert
190.000 Ft
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Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

nem ismert
nem ismert
Képző cég bemutatása
Lineo International Consulting Kft egy nemzetközi csoport részeként jött létre. Kollégái több
nyelven beszélő, jól képzett, profi szakemberek. Legfőbb szándékuk az, hogy tanácsaikkal,
coaching módszereikkel segítsék mindazoknak, akik elakadtak, válaszút vagy nehéz döntés
előtt állnak, válási vagy egyéb családi problémákkal küszködnek, pályakezdők vagy pályát
módosítanának. Csapatuk mediátorok, személyes (life) és szakmai (business, executive)
coachok, trainerek, ügyvédek és tanárokból tevődik össze. A közös bennük az, hogy
mindenki a pozitív gondolkodást és az összetartást vallja a legfontosabb lépésnek a jövő
felé. A mediáció területén szintén jártasak. Úgy tapasztalják, hogy a perek rengeteg
energiát és pénzt emésztenek fel, ezenkívül sajnos áldozatokkal is járnak. Az egyik fél
mindig veszít, de gyakran előfordul, hogy mindkettő. A békés út a legrövidebb és kevesebb
fájdalommal, méreggel járó megoldás a vitás, konfliktusos helyzetekre. A cég szakemberei
segítik ezt az utat megtalálni, és minden fél számára kielégítő egyezséget kötni.
Weblap címe, ahol elérhető
http://coaching-mediation.hu
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Az akkreditált mediátor képzés programja 60%-ban elméletet és 40%-ban pedig gyakorlatot
tartalmaz végighaladva a mediáció minden típusán. Az itt végzett hallgatók az élet minden
területén (párkapcsolati, gazdasági, oktatási, büntetőügyi, egészségügyi) alkalmazható
érvényes közvetítői, konfliktusrendezési technikákkal rendelkeznek majd. Konfliktuselméleti
alapismeretek, mediáció (elmélet, gyakorlat) jogi ismeretek, mediáció kérdezői-, tárgyalásiés közvetítői készségek, módszerek és technikák, esettanulmányok, önismeret.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások
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Lineo International Consulting Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
office@coaching-mediation.hu
FAT, KIM
Mediáció/Békéltető képzés
60 óra
nem ismert
190.000 Ft
nem ismert
nem ismert
Képző cég bemutatása
Lineo International Consulting Kft egy nemzetközi csoport részeként jött létre. Kollégái több
nyelven beszélő, jól képzett, profi szakemberek. Legfőbb szándékuk az, hogy tanácsaikkal,
coaching módszereikkel segítsék mindazoknak, akik elakadtak, válaszút vagy nehéz döntés
előtt állnak, válási vagy egyéb családi problémákkal küszködnek, pályakezdők vagy pályát
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módosítanának. Csapatuk mediátorok, személyes (life) és szakmai (business, executive)
coachok, trainerek, ügyvédek és tanárokból tevődik össze. A közös bennük az, hogy
mindenki a pozitív gondolkodást és az összetartást vallja a legfontosabb lépésnek a jövő
felé. A mediáció területén szintén jártasak. Úgy tapasztalják, hogy a perek rengeteg
energiát és pénzt emésztenek fel, ezenkívül sajnos áldozatokkal is járnak. Az egyik fél
mindig veszít, de gyakran előfordul, hogy mindkettő. A békés út a legrövidebb és kevesebb
fájdalommal, méreggel járó megoldás a vitás, konfliktusos helyzetekre. A cég szakemberei
segítik ezt az utat megtalálni, és minden fél számára kielégítő egyezséget kötni.
Weblap címe, ahol elérhető
http://coaching-mediation.hu
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
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Lineo International Consulting Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
office@coaching-mediation.hu
FAT, KIM
Személyi és személyközi kapcsolatok válságmenedzser
60 óra
közép-, és felsővezetőknek,
közalkalmazottak és rendőrségi munkatársak részére
Ár
190.000 Ft
Kreditérték pont
nem ismert
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
Lineo International Consulting Kft egy nemzetközi csoport részeként jött létre. Kollégái több
nyelven beszélő, jól képzett, profi szakemberek. Legfőbb szándékuk az, hogy tanácsaikkal,
coaching módszereikkel segítsék mindazoknak, akik elakadtak, válaszút vagy nehéz döntés
előtt állnak, válási vagy egyéb családi problémákkal küszködnek, pályakezdők vagy pályát
módosítanának. Csapatuk mediátorok, személyes (life) és szakmai (business, executive)
coachok, trainerek, ügyvédek és tanárokból tevődik össze. A közös bennük az, hogy
mindenki a pozitív gondolkodást és az összetartást vallja a legfontosabb lépésnek a jövő
felé. A mediáció területén szintén jártasak. Úgy tapasztalják, hogy a perek rengeteg
energiát és pénzt emésztenek fel, ezenkívül sajnos áldozatokkal is járnak. Az egyik fél
mindig veszít, de gyakran előfordul, hogy mindkettő. A békés út a legrövidebb és kevesebb
fájdalommal, méreggel járó megoldás a vitás, konfliktusos helyzetekre. A cég szakemberei
segítik ezt az utat megtalálni, és minden fél számára kielégítő egyezséget kötni.
Weblap címe, ahol elérhető
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
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Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

19
Lineo International Consulting Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 11.

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

20
Lineo International Consulting Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 11.

FAT, KIM
Párkapcsolati menedzser
60 óra
nem ismert
190.000 Ft
nem ismert
nem ismert
Képző cég bemutatása
Lineo International Consulting Kft egy nemzetközi csoport részeként jött létre. Kollégái több
nyelven beszélő, jól képzett, profi szakemberek. Legfőbb szándékuk az, hogy tanácsaikkal,
coaching módszereikkel segítsék mindazoknak, akik elakadtak, válaszút vagy nehéz döntés
előtt állnak, válási vagy egyéb családi problémákkal küszködnek, pályakezdők vagy pályát
módosítanának. Csapatuk mediátorok, személyes (life) és szakmai (business, executive)
coachok, trainerek, ügyvédek és tanárokból tevődik össze. A közös bennük az, hogy
mindenki a pozitív gondolkodást és az összetartást vallja a legfontosabb lépésnek a jövő
felé. A mediáció területén szintén jártasak. Úgy tapasztalják, hogy a perek rengeteg
energiát és pénzt emésztenek fel, ezenkívül sajnos áldozatokkal is járnak. Az egyik fél
mindig veszít, de gyakran előfordul, hogy mindkettő. A békés út a legrövidebb és kevesebb
fájdalommal, méreggel járó megoldás a vitás, konfliktusos helyzetekre. A cég szakemberei
segítik ezt az utat megtalálni, és minden fél számára kielégítő egyezséget kötni.
Weblap címe, ahol elérhető
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

FAT, KIM
Gazdasági mediáció
20 óra
nem ismert
48.000 Ft
nem ismert
nem ismert
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Képző cég bemutatása
Lineo International Consulting Kft egy nemzetközi csoport részeként jött létre. Kollégái több
nyelven beszélő, jól képzett, profi szakemberek. Legfőbb szándékuk az, hogy tanácsaikkal,
coaching módszereikkel segítsék mindazoknak, akik elakadtak, válaszút vagy nehéz döntés
előtt állnak, válási vagy egyéb családi problémákkal küszködnek, pályakezdők vagy pályát
módosítanának. Csapatuk mediátorok, személyes (life) és szakmai (business, executive)
coachok, trainerek, ügyvédek és tanárokból tevődik össze. A közös bennük az, hogy
mindenki a pozitív gondolkodást és az összetartást vallja a legfontosabb lépésnek a jövő
felé. A mediáció területén szintén jártasak. Úgy tapasztalják, hogy a perek rengeteg
energiát és pénzt emésztenek fel, ezenkívül sajnos áldozatokkal is járnak. Az egyik fél
mindig veszít, de gyakran előfordul, hogy mindkettő. A békés út a legrövidebb és kevesebb
fájdalommal, méreggel járó megoldás a vitás, konfliktusos helyzetekre. A cég szakemberei
segítik ezt az utat megtalálni, és minden fél számára kielégítő egyezséget kötni.
Weblap címe, ahol elérhető
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

21
Lineo International Consulting Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 11.

FAT, KIM
Párkapcsolati és válási mediáció
30 óra
nem ismert
48.000 Ft
nem ismert
nem ismert
Képző cég bemutatása
Lineo International Consulting Kft egy nemzetközi csoport részeként jött létre. Kollégái több
nyelven beszélő, jól képzett, profi szakemberek. Legfőbb szándékuk az, hogy tanácsaikkal,
coaching módszereikkel segítsék mindazoknak, akik elakadtak, válaszút vagy nehéz döntés
előtt állnak, válási vagy egyéb családi problémákkal küszködnek, pályakezdők vagy pályát
módosítanának. Csapatuk mediátorok, személyes (life) és szakmai (business, executive)
coachok, trainerek, ügyvédek és tanárokból tevődik össze. A közös bennük az, hogy
mindenki a pozitív gondolkodást és az összetartást vallja a legfontosabb lépésnek a jövő
felé. A mediáció területén szintén jártasak. Úgy tapasztalják, hogy a perek rengeteg
energiát és pénzt emésztenek fel, ezenkívül sajnos áldozatokkal is járnak. Az egyik fél
mindig veszít, de gyakran előfordul, hogy mindkettő. A békés út a legrövidebb és kevesebb
fájdalommal, méreggel járó megoldás a vitás, konfliktusos helyzetekre. A cég szakemberei
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segítik ezt az utat megtalálni, és minden fél számára kielégítő egyezséget kötni.
Weblap címe, ahol elérhető
http://coaching-mediation.hu
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

22
Lineo International Consulting Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
office@coaching-mediation.hu
FAT, KIM
Közoktatási mediáció (tanár-diák, tanár-szülő, tanár-tanár)
30 óra
nem ismert
45.000 Ft
nem ismert
nem ismert
Képző cég bemutatása
Lineo International Consulting Kft egy nemzetközi csoport részeként jött létre. Kollégái több
nyelven beszélő, jól képzett, profi szakemberek. Legfőbb szándékuk az, hogy tanácsaikkal,
coaching módszereikkel segítsék mindazoknak, akik elakadtak, válaszút vagy nehéz döntés
előtt állnak, válási vagy egyéb családi problémákkal küszködnek, pályakezdők vagy pályát
módosítanának. Csapatuk mediátorok, személyes (life) és szakmai (business, executive)
coachok, trainerek, ügyvédek és tanárokból tevődik össze. A közös bennük az, hogy
mindenki a pozitív gondolkodást és az összetartást vallja a legfontosabb lépésnek a jövő
felé. A mediáció területén szintén jártasak. Úgy tapasztalják, hogy a perek rengeteg
energiát és pénzt emésztenek fel, ezenkívül sajnos áldozatokkal is járnak. Az egyik fél
mindig veszít, de gyakran előfordul, hogy mindkettő. A békés út a legrövidebb és kevesebb
fájdalommal, méreggel járó megoldás a vitás, konfliktusos helyzetekre. A cég szakemberei
segítik ezt az utat megtalálni, és minden fél számára kielégítő egyezséget kötni.
Weblap címe, ahol elérhető
http://coaching-mediation.hu
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama

23
Lineo International Consulting Kft.
1068 Budapest, Benczúr utca 11.
office@coaching-mediation.hu
FAT, KIM
Mediáció közalkalmazottaknak
30 óra
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Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

nem ismert
45.000 Ft
nem ismert
nem ismert
Képző cég bemutatása
Lineo International Consulting Kft egy nemzetközi csoport részeként jött létre. Kollégái több
nyelven beszélő, jól képzett, profi szakemberek. Legfőbb szándékuk az, hogy tanácsaikkal,
coaching módszereikkel segítsék mindazoknak, akik elakadtak, válaszút vagy nehéz döntés
előtt állnak, válási vagy egyéb családi problémákkal küszködnek, pályakezdők vagy pályát
módosítanának. Csapatuk mediátorok, személyes (life) és szakmai (business, executive)
coachok, trainerek, ügyvédek és tanárokból tevődik össze. A közös bennük az, hogy
mindenki a pozitív gondolkodást és az összetartást vallja a legfontosabb lépésnek a jövő
felé. A mediáció területén szintén jártasak. Úgy tapasztalják, hogy a perek rengeteg
energiát és pénzt emésztenek fel, ezenkívül sajnos áldozatokkal is járnak. Az egyik fél
mindig veszít, de gyakran előfordul, hogy mindkettő. A békés út a legrövidebb és kevesebb
fájdalommal, méreggel járó megoldás a vitás, konfliktusos helyzetekre. A cég szakemberei
segítik ezt az utat megtalálni, és minden fél számára kielégítő egyezséget kötni.
Weblap címe, ahol elérhető
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport

24
Miskolci Egyetem ÁJK
3515 Miskolc - Egyetemváros

MAB
Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő)
2 félév + záróvizsga-időszak
Részvétel feltétele -főiskolai/egyetemi szintű diploma vagy
-főiskolán/egyetemen alap-, master- képzésben szerzett
oklevél;
Ár
180.000 Ft/félév + 50.000 Ft záróvizsga-időszak
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központjának fő feladata felnőttképzési
oktatásszervezés egyéni és vállalati, közösségi megkeresések alapján. Az országban
egyedülálló képzési profiljuk magába foglalja a legkorszerűbb földtudományi,
bányamérnöki, anyag- és kohómérnöki, gépészeti szakmai át- és továbbképzési
programokat, idegen nyelvi és informatikai kompetencia-képzéseket, speciális
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bűnmegelőzési programokat, és további számos általános és szakmai felnőttképzési
lehetőséget
a
legkorszerűbb
tanulás-módszertani
környezetben.
Szerencsés
infrastrukturális feltételeiknek köszönhetően rendezvények – konferenciák, tanácskozások,
találkozók, előadások – szervezését és lebonyolítását is vállalják.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.felnottkepzes.uni-miskolc.hu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a mediációs, facilitációs illetve
konfliktuskezelő és –feloldó tevékenység folytatásához szükséges jogi alapismereteket, a
legfontosabb konfliktuskezelési módszerek és modellek elméleti kérdéseit (pl.:
beszélőkörök, konferencia-modellek, ..), a mediáció elméleti alapjait, alapvető
ismeretekhez jussanak a személyiség-lélektan és az önismeret területéről, begyakorolják a
különféle mediációs és facilitációs technikákat, konfliktus-feloldási és kezelési
Sorszám
Képző cég
Cím

25
Dr Kollár Coaching Iskolacsoport
1051 Budapest, Váci utca (Nyári Pál u. és a Váci u. sarkán):
Nyári P. u. 4.

E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése

FAT, KIM, PAT
Mediátor alapképzés és mester fokozat (+igazságügyi
fokozat is)
Képzés időtartama
2X60 óra 3 sajátélményű esetszimulációs gyakorlat (12
gyakorlatintenzív képzési nap + esetszimulációs gyakorlat)
Célcsoport
az államigazgatásban foglalkoztatottak, humándiplomások,
profitszféra felsővezetői, illetve tanácsadói, non-profit és
civil szervezetek vezetői, tanácsadói, a média területén
dolgozók, kommunikációs szakemberek
Ár
alapképzés: 100.000, folytatható mester képzés: 150.000
Kreditérték pont
10
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
Az iskola saját elmondás szerint azért különleges, mert rengeteg időt és pénzt, szeretetet és
figyelmet fordít arra, hogy hallgatóit összetartse, hűséges szakmai közösséget hozzon létre,
állandó, nagyon magas szakmai színvonalú továbbképzési lehetőséget biztosítsanak
mindenkinek, olyan találkozási alkalmakat (pl Coaching színház, amit máshol nem találnak
meg. Céljuk a legtehetségesebbek helyzetbe hozása: bemutatkozási lehetőséget kínálnak a
konferenciáikon, tanítási alkalmakra hívják őket tanárként, trénerként, közös publikációkkal
nyújtanak számukra referenciát.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.drkollarcoaching.hu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
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A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átlátják az információs társadalom
struktúráját és működését, képesek a logikatudomány és döntésmenedzsment-elmélet
elsajátítása révén tanácsot nyújtani és megoldani a felsővezetés szintjén felmerülő
problémákat éppúgy, mint az egyéni krízishelyzeteket. Az oktatás során elsajátított tudás
alkalmassá teszi a hallgatókat arra, hogy szerződések, társadalmi rendszerek minden
szintjén hatékonyan avatkozzanak be a konfliktusok megoldásába.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport

26
Vista Oktatási Központ (Vista Verde Bt)
1052 Budapest, Semmelweis u. 17. 3. emelet 2/B.
info@vistaverde.hu
FAT, KIM
Mediátor képzés
60 óra
közép-és felsővezetőknek, jogászoknak, bíróknak, szociális
szférában dolgozóknak, pedagógusoknak,
pszichológusoknak.
Ár
180.000 Ft
Kreditérték pont
nem ismert
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
A 15 éves múltra visszatekintő cégcsoport tagjaként működő Vista Verde olyan egyedi
megoldásokat kínál a piacon, amelyek segítségével ügyfeleik nemcsak a magánéletükben,
de a karrierjük tekintetében is remek eredményeket érhetnek el. A 2008-as év kezdetétől
beköszöntő válság számos vállalkozás, ezáltal cégvezető és alkalmazott életét tette
nehezebbé. A környezetükben végbemenő folyamatos változások és az ennek
köszönhetően egyre jellemzőbb nemzetközi ijedelem gyors és eredményfókuszált
válaszreakciót kívánt meg. Erre reflektálva állították össze profi szakértői hátterünket és
széleskörű képzési palettánkat, amelynek minőségbiztosítási alapjául szolgál, a kollégáik
mögött álló sokéves szakmai tapasztalat és az etikai kódexükhöz való töretlen hűség és
elkötelezettség. Magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt szívesen állnak a
rendelkezésére szolgáltatásaikkal.
Weblap címe, ahol elérhető
www.vistaverde.hu
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK A MEDIÁCIÓS KÉPZÉSÜKÖN:
• Önismeret (az egyik legfontosabb a tudás, az önbecsülés alapja)
• Testbeszéd (felismerni apró jelek összességéből, hogy kézben tartom -e a beszélgetést)
• Megfelelés az etikai irányelveknek és a szakmai normáknak
• Jogi háttérismeretek
• Bizalom kialakítása az ügyféllel
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• A mediátor jelenléte (pszichológiai alapismeretek)
• Aktív hallgatás (mikor kell figyelni, segíteni hallgatásunkal az ügyet)
• Hatásos kérdezéstechnika (nyitott, és megfelelő kérdések feltevését, több alkalommal is
gyakoroljuk a képzés során)
• Közvetlen kapcsolatteremtés (stresszkezelési, konfliktuskezelési ismeretek)
• Tervezés és célkitűzés
• Adminisztratív háttér
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció

27
Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,
sz.bobe@upcmail.hu, mbarcy@upcmail.hu
Akkreditált képzés pszichológusok, orvosok számára
(Semmelweis Egyetem Továbbképzési és Akkreditációs
Bizottság)
Képzés megnevezése
A mediációs konfliktuskezelési eljárás alapelvei, gyakorlata
és techniká
Képzés időtartama
60 órás, 2 blokkból álló tréning
Célcsoport
Pszichológusok, orvosok
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
50
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
A KISEBBSÉGI MEDIÁCIÓS (korábbi nevén BAR KOCHBA) Oktatási, Kutatási, Kulturális
Tanácsadó INTÉZET 1993-ban alakult Budapesten, öt magánszemély kezdeményezésére
azzal a céllal, hogy tréningcsoportos képzéseket, fejlesztéseket és alkalmazott tudományos
kutatásokat folytassanak. Az Intézet működési profilja
- képzés és fejlesztés
- kutatás
- konzultáció, tanácsadás
- szupervízió
- mediáció, békéltetés
- kisebbségi konfliktusok kezelése
Az elmúlt években dolgoztunk a köz- és a felsőoktatásban, az államigazgatásban, a civil
szférában és az üzleti életben, itthon és külföldön. Eredményeinket nemzetközi fórumokon
is elismerik. Az Intézet számos oktatási, személyiség- és készségfejlesztési, valamint kutatási
programot dolgozott ki, tervezett meg és bonyolított le.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.mediare.hu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
-
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Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció

28
Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,
sz.bobe@upcmail.hu, mbarcy@upcmail.hu
Akkreditált képzés pszichológusok, orvosok számára
(Semmelweis Egyetem Továbbképzési és Akkreditációs
Bizottság)
Képzés megnevezése
Családi és közösségi (interkulturális) mediáció
Képzés időtartama
60 órás, 2 blokkból álló tréning
Célcsoport
Pszichológusok, orvosok
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
50
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
A KISEBBSÉGI MEDIÁCIÓS (korábbi nevén BAR KOCHBA) Oktatási, Kutatási, Kulturális
Tanácsadó INTÉZET 1993-ban alakult Budapesten, öt magánszemély kezdeményezésére
azzal a céllal, hogy tréningcsoportos képzéseket, fejlesztéseket és alkalmazott tudományos
kutatásokat folytassanak. Az Intézet működési profilja
- képzés és fejlesztés
- kutatás
- konzultáció, tanácsadás
- szupervízió
- mediáció, békéltetés
- kisebbségi konfliktusok kezelése
Az elmúlt években dolgoztunk a köz- és a felsőoktatásban, az államigazgatásban, a civil
szférában és az üzleti életben, itthon és külföldön. Eredményeinket nemzetközi fórumokon
is elismerik. Az Intézet számos oktatási, személyiség- és készségfejlesztési, valamint kutatási
programot dolgozott ki, tervezett meg és bonyolított le.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.mediare.hu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció

29
Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,
sz.bobe@upcmail.hu, mbarcy@upcmail.hu
Akkreditált képzés személyes gondoskodást végző, szociális
területen dolgozó szakemberek számára (Országos Szociális
és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság)
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Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport

A mediáció, közvetítéses konfliktuskezelés alapjai I
30 óra
ápoló-gondozó, családgondozó, szociális segítő, szociális
munkások, pedagógus, óvoda- gyógy- és szociálpedagógus,
gyermekvédelmi felelősök, intézményvezető, klubvezető,
szakvezetők
klinikai, pedagógiai, munkalélektani területen dolgozó
pszichológusok
családterapeuta, családi konzultánsok
gyermekvédelemben, gyermekjóléti vagy családsegítő
szolgálatoknál, nevelési tanácsadóban dolgozó,
nevelőszülői, gyámi stb. tanácsadó, pártfogó felügyelők
iskolapszichológiával, ill. serdülőkori problémákkal
foglalkozók
bentlakásos otthonokban, fejlesztési intézményekben
dolgozók
csoportokkal, speciális csoportokkal (fogyatékosok,
kisebbségi, egyéb speciális vagy hátrányos helyzetűekkel)
dolgozók
ügyvéd, közjegyző, büntető- és polgári ügyekben
tevékenykedő jogászok
vezetők, önkormányzatoknál dolgozók stb.
Ár
58.000 Ft
Kreditérték pont
25
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
A KISEBBSÉGI MEDIÁCIÓS (korábbi nevén BAR KOCHBA) Oktatási, Kutatási, Kulturális
Tanácsadó INTÉZET 1993-ban alakult Budapesten, öt magánszemély kezdeményezésére
azzal a céllal, hogy tréningcsoportos képzéseket, fejlesztéseket és alkalmazott tudományos
kutatásokat folytassanak. Az Intézet működési profilja
- képzés és fejlesztés
- kutatás
- konzultáció, tanácsadás
- szupervízió
- mediáció, békéltetés
- kisebbségi konfliktusok kezelése
Az elmúlt években dolgoztunk a köz- és a felsőoktatásban, az államigazgatásban, a civil
szférában és az üzleti életben, itthon és külföldön. Eredményeinket nemzetközi fórumokon
is elismerik. Az Intézet számos oktatási, személyiség- és készségfejlesztési, valamint kutatási
programot dolgozott ki, tervezett meg és bonyolított le.
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Weblap címe, ahol elérhető
http://www.mediare.hu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A mediáció aktív hídépítési stratégia. E speciális "közbenjárói" tevékenységet olyan
esetekben célszerű alkalmazni, amikor a felek közötti nyílt érdekellentéteket a felek nem
tudják konstruktívan vagy belátható időn belül kezelni. A módszer elsajátításával a
résztvevők maguk is végezhetnek mediációt. A képzés jellege: intenzív, elméleti és
gyakorlati ismereteket nyújtó, sajátélményű csoportos készségfejlesztés
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció

Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport

Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

30
Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,
sz.bobe@upcmail.hu, mbarcy@upcmail.hu
Akkreditált képzés személyes gondoskodást végző, szociális
területen dolgozó szakemberek számára (Országos Szociális
és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság)
Mediáció II. - haladóknak (Mediáció a gyakorlatban)
30 óra
ápoló-gondozó, családgondozó, szociális segítő, szociális
munkások, pedagógus, óvoda- gyógy- és szociálpedagógus,
gyermekvédelmi felelősök, intézményvezető, klubvezető,
szakvezetők,
klinikai, pedagógiai, munkalélektani területen dolgozó
pszichológusok
családterapeuta, családi konzultánsok
gyermekvédelemben, gyermekjóléti vagy családsegítő
szolgálatoknál, nevelési tanácsadóban dolgozó,
nevelőszülői, gyámi stb. tanácsadó, pártfogó felügyelők
iskolapszichológiával, ill. serdülőkori problémákkal
foglalkozók
bentlakásos otthonokban, fejlesztési intézményekben
dolgozók
csoportokkal, speciális csoportokkal (fogyatékosok,
kisebbségi, egyéb speciális vagy hátrányos helyzetűekkel)
dolgozók
ügyvéd, közjegyző, büntető- és polgári ügyekben
tevékenykedő jogászok
vezetők, önkormányzatoknál dolgozók stb.
58.000 Ft
25
nem ismert
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Képző cég bemutatása
A KISEBBSÉGI MEDIÁCIÓS (korábbi nevén BAR KOCHBA) Oktatási, Kutatási, Kulturális
Tanácsadó INTÉZET 1993-ban alakult Budapesten, öt magánszemély kezdeményezésére
azzal a céllal, hogy tréningcsoportos képzéseket, fejlesztéseket és alkalmazott tudományos
kutatásokat folytassanak. Az Intézet működési profilja
- képzés és fejlesztés
- kutatás
- konzultáció, tanácsadás
- szupervízió
- mediáció, békéltetés
- kisebbségi konfliktusok kezelése
Az elmúlt években dolgoztunk a köz- és a felsőoktatásban, az államigazgatásban, a civil
szférában és az üzleti életben, itthon és külföldön. Eredményeinket nemzetközi fórumokon
is elismerik. Az Intézet számos oktatási, személyiség- és készségfejlesztési, valamint kutatási
programot dolgozott ki, tervezett meg és bonyolított le.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.mediare.hu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Tréningprogram a módszer gyakorlati alkalmazására készülőknek, ill. azoknak, akik már
végeznek mediációt, és ehhez szupervíziót, szakmai támogatást és technikai megerősítést
szeretnének. A mediációs eljárás számos olyan, elsősorban kommunikációs technika
begyakorlását feltételezi, amelyet készségszinten kell tudni alkalmazni. Tapasztalataink
szerint szükség van az alapfokú képzés során elsajátított készségek és ismeretek
elmélyítésére. A haladó mediátori kurzus jelentősen növeli a leendő mediátorok
biztonságérzetét és szakmai eszközeinek tudatosságát. A képzés jellege: intenzív, elméleti
és gyakorlati ismereteket nyújtó, sajátélményű csoportos készségfejlesztés. A képzés során
a résztvevők páros és csoportos szinten gyakorolhatják az eljárás lényegi elemeit.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció

Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások
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Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,
sz.bobe@upcmail.hu, mbarcy@upcmail.hu
Akkreditált képzés személyes gondoskodást végző, szociális
területen dolgozó szakemberek számára (Országos Szociális
és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság)
Családi konfliktusok mediációja
30 óra
nem ismert
nem ismert
nem ismert
nem ismert
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Képző cég bemutatása
A KISEBBSÉGI MEDIÁCIÓS (korábbi nevén BAR KOCHBA) Oktatási, Kutatási, Kulturális
Tanácsadó INTÉZET 1993-ban alakult Budapesten, öt magánszemély kezdeményezésére
azzal a céllal, hogy tréningcsoportos képzéseket, fejlesztéseket és alkalmazott tudományos
kutatásokat folytassanak. Az Intézet működési profilja
- képzés és fejlesztés
- kutatás
- konzultáció, tanácsadás
- szupervízió
- mediáció, békéltetés
- kisebbségi konfliktusok kezelése
Az elmúlt években dolgoztunk a köz- és a felsőoktatásban, az államigazgatásban, a civil
szférában és az üzleti életben, itthon és külföldön. Eredményeinket nemzetközi fórumokon
is elismerik. Az Intézet számos oktatási, személyiség- és készségfejlesztési, valamint kutatási
programot dolgozott ki, tervezett meg és bonyolított le.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.mediare.hu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
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Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,
sz.bobe@upcmail.hu, mbarcy@upcmail.hu
Akkreditált képzés személyes gondoskodást végző, szociális
területen dolgozó szakemberek számára (Országos Szociális
és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság)
Képzés megnevezése
Közösségi konfliktusok mediációja
Képzés időtartama
30 óra
Célcsoport
nem ismert
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
nem ismert
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
A KISEBBSÉGI MEDIÁCIÓS (korábbi nevén BAR KOCHBA) Oktatási, Kutatási, Kulturális
Tanácsadó INTÉZET 1993-ban alakult Budapesten, öt magánszemély kezdeményezésére
azzal a céllal, hogy tréningcsoportos képzéseket, fejlesztéseket és alkalmazott tudományos
kutatásokat folytassanak. Az Intézet működési profilja
- képzés és fejlesztés
- kutatás
- konzultáció, tanácsadás
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- szupervízió
- mediáció, békéltetés
- kisebbségi konfliktusok kezelése
Az elmúlt években dolgoztunk a köz- és a felsőoktatásban, az államigazgatásban, a civil
szférában és az üzleti életben, itthon és külföldön. Eredményeinket nemzetközi fórumokon
is elismerik. Az Intézet számos oktatási, személyiség- és készségfejlesztési, valamint kutatási
programot dolgozott ki, tervezett meg és bonyolított le.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.mediare.hu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése

33
Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,
sz.bobe@upcmail.hu, mbarcy@upcmail.hu
MÁSSÁGKEZELÉS - az eltérő kultúrákból fakadó súrlódások,
az interkulturális konfliktusok kezelése I.
Képzés időtartama
30 óra
Célcsoport
klinikai, pedagógiai, munkalélektani, gyámügyi,
gyermekvédelmi területen, speciális csoport okkal
(kisebbségi, fogyatékkal élő, mentális, szenvedély-, egyéb
beteg, szociálisan hátrányos helyzetű, megváltozott
munkaképességű), oktatási, bentlakásos, fejlesztő stb.
intézményben dolgozók
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
nem ismert
Felnőttképzési szolgáltatások Képző cég bemutatása
A KISEBBSÉGI MEDIÁCIÓS (korábbi nevén BAR KOCHBA) Oktatási, Kutatási, Kulturális
Tanácsadó INTÉZET 1993-ban alakult Budapesten, öt magánszemély kezdeményezésére
azzal a céllal, hogy tréningcsoportos képzéseket, fejlesztéseket és alkalmazott tudományos
kutatásokat folytassanak. Az Intézet működési profilja
- képzés és fejlesztés
- kutatás
- konzultáció, tanácsadás
- szupervízió
- mediáció, békéltetés
- kisebbségi konfliktusok kezelése
Az elmúlt években dolgoztunk a köz- és a felsőoktatásban, az államigazgatásban, a civil
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szférában és az üzleti életben, itthon és külföldön. Eredményeinket nemzetközi fórumokon
is elismerik. Az Intézet számos oktatási, személyiség- és készségfejlesztési, valamint kutatási
programot dolgozott ki, tervezett meg és bonyolított le.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.mediare.hu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A képzés célja: felkészítés a másságból, az eltérő kultúrák ütközéséből származó
konfliktusok hatékony kezelésére: a másságkezelés alapelveinek és alaptechnikáinak
elsajátítása felismerni a kulturális gyökerek szerepét, feltárni és megelőzni az ebből fakadó
problémákat, mind más egyéneknél és közösségeknél, mind önmaguknál
sikeresen boldogulni saját és mások indulatainak kezelésében
megismerni és begyakorolni azokat a speciális kommunikációs technikákat, amelyek
segítségével hatékonyan lehet kezelni az interkulturális konfliktusokat
megismerkedni a kisebbségek, devianciák, a hétköznapi élet másságainak jellemzőivel, a
társadalmi, csoport - és egyéni szintű előítéletesség sajátos formáival
az ismeretbővítésen túl eszközöket adni ahhoz, hogy a résztvevők hosszabb távon kezelni
tudják saját és mások feszültségeit, képesek legyenek a hatékony problémamegoldásra, s
alkalmazni tudják saját munkájukban az elsajátított szemléletet és módszereket.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
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Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,
sz.bobe@upcmail.hu, mbarcy@upcmail.hu
MÁSSÁGKEZELÉS II - kulturális súrlódások megelőzése és
feloldása
Képzés időtartama
30 óra
Célcsoport
klinikai, pedagógiai, munkalélektani, gyámügyi,
gyermekvédelmi területen, speciális csoport okkal
(kisebbségi, fogyatékkal élő, mentális, szenvedély-, egyéb
beteg, szociálisan hátrányos helyzetű, megváltozott
munkaképességű), oktatási, bentlakásos, fejlesztő stb.
intézményben dolgozók
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
nincs adat
Felnőttképzési szolgáltatások Képző cég bemutatása
A KISEBBSÉGI MEDIÁCIÓS (korábbi nevén BAR KOCHBA) Oktatási, Kutatási, Kulturális
Tanácsadó INTÉZET 1993-ban alakult Budapesten, öt magánszemély kezdeményezésére
azzal a céllal, hogy tréningcsoportos képzéseket, fejlesztéseket és alkalmazott tudományos
kutatásokat folytassanak. Az Intézet működési profilja
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- képzés és fejlesztés
- kutatás
- konzultáció, tanácsadás
- szupervízió
- mediáció, békéltetés
- kisebbségi konfliktusok kezelése
Az elmúlt években dolgoztunk a köz- és a felsőoktatásban, az államigazgatásban, a civil
szférában és az üzleti életben, itthon és külföldön. Eredményeinket nemzetközi fórumokon
is elismerik. Az Intézet számos oktatási, személyiség- és készségfejlesztési, valamint kutatási
programot dolgozott ki, tervezett meg és bonyolított le.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.mediare.hu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A képzés célja: az eltérő kultúrákból adódó súrlódások, a mássággal kapcsolatos
konfliktusok természetének és okainak mélyebb megismerése.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
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Kisebbségi Mediációs Intézet
1113 Budapest, Badacsonyi u. 17,
sz.bobe@upcmail.hu, mbarcy@upcmail.hu
Család- és kisebbségcentrikus mediáció - postgraduális
képzés
Képzés időtartama
150 óra
Célcsoport
klinikai, pedagógiai, munkalélektani, gyámügyi,
gyermekvédelmi területen, speciális csoport okkal
(kisebbségi, fogyatékkal élő, mentális, szenvedély-, egyéb
beteg, szociálisan hátrányos helyzetű, megváltozott
munkaképességű), oktatási, bentlakásos, fejlesztő stb.
intézményben dolgozók
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
nem ismert
Felnőttképzési szolgáltatások Képző cég bemutatása
A KISEBBSÉGI MEDIÁCIÓS (korábbi nevén BAR KOCHBA) Oktatási, Kutatási, Kulturális
Tanácsadó INTÉZET 1993-ban alakult Budapesten, öt magánszemély kezdeményezésére
azzal a céllal, hogy tréningcsoportos képzéseket, fejlesztéseket és alkalmazott tudományos
kutatásokat folytassanak. Az Intézet működési profilja
- képzés és fejlesztés
- kutatás
- konzultáció, tanácsadás
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- szupervízió
- mediáció, békéltetés
- kisebbségi konfliktusok kezelése
Az elmúlt években dolgoztunk a köz- és a felsőoktatásban, az államigazgatásban, a civil
szférában és az üzleti életben, itthon és külföldön. Eredményeinket nemzetközi fórumokon
is elismerik. Az Intézet számos oktatási, személyiség- és készségfejlesztési, valamint kutatási
programot dolgozott ki, tervezett meg és bonyolított le.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.mediare.hu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A képzés célja (általános célok):
- felkészítés önálló mediációs tevékenységre, melynek segítségével hatékonyan
kezelhetők a résztvevők betegeik/klienseik családi, munkahelyi, életvezetési
konfliktusai
- olyan
készségek
és
ismeretek
elsajátítása,
mellyel
a
terápiás/konzultációs/esetmunka
kiegészülhet,
lerövidülhet,
operatív
beavatkozásokra nyílik mód (a problémák elmérgesedésének megelőzése, az
indulatok megoldásokba való átfordítása, a családi/munkahelyi emberi viszonyok
javítása stb.)
- - olyan technikák begyakorlása, amelyekkel változik a konfliktusokhoz való viszony
(azok természetének megértése és kezelése, a megegyezési lehetőségek feltárása).
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
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LEGE ARTIS Akkreditált Felnőttképzési Intézmény
1125 Budapest, Diós árok 32/b.
info@legeartis.hu
FAT
Mediátor alapképzés
30 óra
Felső- és középvezetőknek
Humánerőforrás munkatársaknak
Vállalati jogászoknak
Projektmenedzsereknek
Szociális területen dolgozóknak
Pedagógusoknak
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
nem ismert
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
A Lege Artis közel húsz éves tanácsadói tapasztalattal rendelkező, a kísérleti pszichológia, a
személyiség lélektan és a szervezet pszichológia eredményeit a HR területén sikerrel
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alkalmazó cég. Munkatársaik a szakma szabályai és legmagasabb követelményei szerint
végzik feladatukat, jól képzett, elismert szakemberek.
Szakterületeik: szervezeti tanácsadás, a viselkedéses alapú kompetencia-szemlélet HRMalkalmazási lehetőségének kutatása és megvalósítása, outplacement, coaching, off-site,
konfliktuskezelés, mediáció. Az együttműködés formája a téma és a megrendelő igényei
szerint leggyakrabban tréning és konzultáció. A HR rendszer bevezetésekor azonban
tevékenységi körük kiegészül workshopok, illetve közös projekt szervezésével.
A Lege Artis célja, hogy ügyfeleit olyan szervezet kialakításában támogassa, amely a
dolgozók kompetenciájára, motivációjára, lojalitására és együttműködésére építve növeli
eredményességüket és stabilitásukat, javítja piaci pozíciójukat és dolgozóik elégedettségét.
Tevékenységük között szerepel a kiválasztás, személyiségtesztek felvétele és értékelése,
teljesítményértékelési skálák kialakítása és teljesítményértékelési folyamatok lebonyolítása.
Hazai nagyvállalatoknál végzett outplacement munkáik során a cégek vezetőivel közösen
egy olyan kritériumrendszert dolgoztak ki, amelyben a vezetők egységes elvek alapján
dönthettek az elbocsátásra kerülő dolgozók személyéről. Ügyfeleik között megtalálhatók a
dinamikusan fejlődő magánvállalkozások és eltérő profilú nagyvállalatok, kereskedelmi
cégek, bankok és államigazgatási szervek valamint szociális intézmények.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.legeartis.hu/index.php
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A mediációs módszer az üzleti életben, a szociális és privát szférában is egyaránt
alkalmazható. A mediációs alapképzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a
mediáció folyamatával, a mediátor feladataival, és a mediátor legfontosabb eszközeivel,
technikáival. A tréningen, az elmélet megismerésén túl, lehetőség nyílik a technikák
szituatív játékokban történő gyakorlására is.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások
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LEGE ARTIS Akkreditált Felnőttképzési Intézmény
1125 Budapest, Diós árok 32/b.
info@legeartis.hu
FAT
Haladó mediátor képzés
30 óra
nem ismert
nem ismert
nem ismert
nem ismert
Képző cég bemutatása
A Lege Artis közel húsz éves tanácsadói tapasztalattal rendelkező, a kísérleti pszichológia, a
személyiség lélektan és a szervezet pszichológia eredményeit a HR területén sikerrel
alkalmazó cég. Munkatársaik a szakma szabályai és legmagasabb követelményei szerint
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végzik feladatukat, jól képzett, elismert szakemberek.
Szakterületeik: szervezeti tanácsadás, a viselkedéses alapú kompetencia-szemlélet HRMalkalmazási lehetőségének kutatása és megvalósítása, outplacement, coaching, off-site,
konfliktuskezelés, mediáció. Az együttműködés formája a téma és a megrendelő igényei
szerint leggyakrabban tréning és konzultáció. A HR rendszer bevezetésekor azonban
tevékenységi körük kiegészül workshopok, illetve közös projekt szervezésével.
A Lege Artis célja, hogy ügyfeleit olyan szervezet kialakításában támogassa, amely a
dolgozók kompetenciájára, motivációjára, lojalitására és együttműködésére építve növeli
eredményességüket és stabilitásukat, javítja piaci pozíciójukat és dolgozóik elégedettségét.
Tevékenységük között szerepel a kiválasztás, személyiségtesztek felvétele és értékelése,
teljesítményértékelési skálák kialakítása és teljesítményértékelési folyamatok lebonyolítása.
Hazai nagyvállalatoknál végzett outplacement munkáik során a cégek vezetőivel közösen
egy olyan kritériumrendszert dolgoztak ki, amelyben a vezetők egységes elvek alapján
dönthettek az elbocsátásra kerülő dolgozók személyéről. Ügyfeleik között megtalálhatók a
dinamikusan fejlődő magánvállalkozások és eltérő profilú nagyvállalatok, kereskedelmi
cégek, bankok és államigazgatási szervek valamint szociális intézmények.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.legeartis.hu/index.php
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Haladó tréningünket azokra a mediáció iránt elkötelezett érdeklődőkre terveztük, akik már
részt vettek alapképzésen. Célunk, hogy a résztvevők még jobban elmélyedjenek a
mediációban, még több fogást és technikát sajátítsanak el a területen. A haladó képzés
nemcsak tematikájában, hanem módszertanában is eltér az alapképzéstől. A mediációs és
kommunikációs ismeretek egyoldalú átadása helyett nagyobb hangsúlyt helyezünk az
interaktív együttműködésre. Képzésünket a résztvevők tudásbázisára, tapasztalataira
kívánjuk felépíteni. Ezáltal több lehetőség nyílik a kérdések megvitatására és a csoport
tagjai számára nehézséget jelentő mediátori feladatok célzott erősítésére.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások
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LEGE ARTIS Akkreditált Felnőttképzési Intézmény
1125 Budapest, Diós árok 32/b.
info@legeartis.hu
Az Oktatási Hivatal Közoktatási Akkreditációs Osztálya
akkreditálta a képzést
Mediáció avagy a fájdalommentes konfliktuskezelés
30 óra
nem ismert
nem ismert
30
nem ismert
Képző cég bemutatása

33

A Lege Artis közel húsz éves tanácsadói tapasztalattal rendelkező, a kísérleti pszichológia, a
személyiség lélektan és a szervezet pszichológia eredményeit a HR területén sikerrel
alkalmazó cég. Munkatársaik a szakma szabályai és legmagasabb követelményei szerint
végzik feladatukat, jól képzett, elismert szakemberek.
Szakterületeik: szervezeti tanácsadás, a viselkedéses alapú kompetencia-szemlélet HRMalkalmazási lehetőségének kutatása és megvalósítása, outplacement, coaching, off-site,
konfliktuskezelés, mediáció. Az együttműködés formája a téma és a megrendelő igényei
szerint leggyakrabban tréning és konzultáció. A HR rendszer bevezetésekor azonban
tevékenységi körük kiegészül workshopok, illetve közös projekt szervezésével.
A Lege Artis célja, hogy ügyfeleit olyan szervezet kialakításában támogassa, amely a
dolgozók kompetenciájára, motivációjára, lojalitására és együttműködésére építve növeli
eredményességüket és stabilitásukat, javítja piaci pozíciójukat és dolgozóik elégedettségét.
Tevékenységük között szerepel a kiválasztás, személyiségtesztek felvétele és értékelése,
teljesítményértékelési skálák kialakítása és teljesítményértékelési folyamatok lebonyolítása.
Hazai nagyvállalatoknál végzett outplacement munkáik során a cégek vezetőivel közösen
egy olyan kritériumrendszert dolgoztak ki, amelyben a vezetők egységes elvek alapján
dönthettek az elbocsátásra kerülő dolgozók személyéről. Ügyfeleik között megtalálhatók a
dinamikusan fejlődő magánvállalkozások és eltérő profilú nagyvállalatok, kereskedelmi
cégek, bankok és államigazgatási szervek valamint szociális intézmények.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.legeartis.hu/index.php
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
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LEGE ARTIS Akkreditált Felnőttképzési Intézmény
1125 Budapest, Diós árok 32/b.
info@legeartis.hu
A Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és
Szakvizsga Bizottság minősítette a programot
Képzés megnevezése
A gyermekvédelmi/családi mediáció
Képzés időtartama
30 óra
Célcsoport
nem ismert
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
35
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
A Lege Artis közel húsz éves tanácsadói tapasztalattal rendelkező, a kísérleti pszichológia, a
személyiség lélektan és a szervezet pszichológia eredményeit a HR területén sikerrel
alkalmazó cég. Munkatársaik a szakma szabályai és legmagasabb követelményei szerint
végzik feladatukat, jól képzett, elismert szakemberek.
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Szakterületeik: szervezeti tanácsadás, a viselkedéses alapú kompetencia-szemlélet HRMalkalmazási lehetőségének kutatása és megvalósítása, outplacement, coaching, off-site,
konfliktuskezelés, mediáció. Az együttműködés formája a téma és a megrendelő igényei
szerint leggyakrabban tréning és konzultáció. A HR rendszer bevezetésekor azonban
tevékenységi körük kiegészül workshopok, illetve közös projekt szervezésével.
A Lege Artis célja, hogy ügyfeleit olyan szervezet kialakításában támogassa, amely a
dolgozók kompetenciájára, motivációjára, lojalitására és együttműködésére építve növeli
eredményességüket és stabilitásukat, javítja piaci pozíciójukat és dolgozóik elégedettségét.
Tevékenységük között szerepel a kiválasztás, személyiségtesztek felvétele és értékelése,
teljesítményértékelési skálák kialakítása és teljesítményértékelési folyamatok lebonyolítása.
Hazai nagyvállalatoknál végzett outplacement munkáik során a cégek vezetőivel közösen
egy olyan kritériumrendszert dolgoztak ki, amelyben a vezetők egységes elvek alapján
dönthettek az elbocsátásra kerülő dolgozók személyéről. Ügyfeleik között megtalálhatók a
dinamikusan fejlődő magánvállalkozások és eltérő profilú nagyvállalatok, kereskedelmi
cégek, bankok és államigazgatási szervek valamint szociális intézmények.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.legeartis.hu/index.php
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
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LEGE ARTIS Akkreditált Felnőttképzési Intézmény
1125 Budapest, Diós árok 32/b.
info@legeartis.hu
A Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és
Szakvizsga Bizottság minősítette a programot
Képzés megnevezése
Haladó gyermekvédelmi/családi mediáció
Képzés időtartama
30 óra
Célcsoport
nem ismert
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
35
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
A Lege Artis közel húsz éves tanácsadói tapasztalattal rendelkező, a kísérleti pszichológia, a
személyiség lélektan és a szervezet pszichológia eredményeit a HR területén sikerrel
alkalmazó cég. Munkatársaik a szakma szabályai és legmagasabb követelményei szerint
végzik feladatukat, jól képzett, elismert szakemberek.
Szakterületeik: szervezeti tanácsadás, a viselkedéses alapú kompetencia-szemlélet HRMalkalmazási lehetőségének kutatása és megvalósítása, outplacement, coaching, off-site,
konfliktuskezelés, mediáció. Az együttműködés formája a téma és a megrendelő igényei
szerint leggyakrabban tréning és konzultáció. A HR rendszer bevezetésekor azonban
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tevékenységi körük kiegészül workshopok, illetve közös projekt szervezésével.
A Lege Artis célja, hogy ügyfeleit olyan szervezet kialakításában támogassa, amely a
dolgozók kompetenciájára, motivációjára, lojalitására és együttműködésére építve növeli
eredményességüket és stabilitásukat, javítja piaci pozíciójukat és dolgozóik elégedettségét.
Tevékenységük között szerepel a kiválasztás, személyiségtesztek felvétele és értékelése,
teljesítményértékelési skálák kialakítása és teljesítményértékelési folyamatok lebonyolítása.
Hazai nagyvállalatoknál végzett outplacement munkáik során a cégek vezetőivel közösen
egy olyan kritériumrendszert dolgoztak ki, amelyben a vezetők egységes elvek alapján
dönthettek az elbocsátásra kerülő dolgozók személyéről. Ügyfeleik között megtalálhatók a
dinamikusan fejlődő magánvállalkozások és eltérő profilú nagyvállalatok, kereskedelmi
cégek, bankok és államigazgatási szervek valamint szociális intézmények.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.legeartis.hu/index.php
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások
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LEGE ARTIS Akkreditált Felnőttképzési Intézmény
1125 Budapest, Diós árok 32/b.
info@legeartis.hu
Kortárs Mediátor Program - Konfliktuskezelés az iskolában
30 óra
pedagógusoknak, diákoknak
nem ismert
Képző cég bemutatása
A Lege Artis közel húsz éves tanácsadói tapasztalattal rendelkező, a kísérleti pszichológia, a
személyiség lélektan és a szervezet pszichológia eredményeit a HR területén sikerrel
alkalmazó cég. Munkatársaik a szakma szabályai és legmagasabb követelményei szerint
végzik feladatukat, jól képzett, elismert szakemberek.
Szakterületeik: szervezeti tanácsadás, a viselkedéses alapú kompetencia-szemlélet HRMalkalmazási lehetőségének kutatása és megvalósítása, outplacement, coaching, off-site,
konfliktuskezelés, mediáció. Az együttműködés formája a téma és a megrendelő igényei
szerint leggyakrabban tréning és konzultáció. A HR rendszer bevezetésekor azonban
tevékenységi körük kiegészül workshopok, illetve közös projekt szervezésével.
A Lege Artis célja, hogy ügyfeleit olyan szervezet kialakításában támogassa, amely a
dolgozók kompetenciájára, motivációjára, lojalitására és együttműködésére építve növeli
eredményességüket és stabilitásukat, javítja piaci pozíciójukat és dolgozóik elégedettségét.
Tevékenységük között szerepel a kiválasztás, személyiségtesztek felvétele és értékelése,
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teljesítményértékelési skálák kialakítása és teljesítményértékelési folyamatok lebonyolítása.
Hazai nagyvállalatoknál végzett outplacement munkáik során a cégek vezetőivel közösen
egy olyan kritériumrendszert dolgoztak ki, amelyben a vezetők egységes elvek alapján
dönthettek az elbocsátásra kerülő dolgozók személyéről. Ügyfeleik között megtalálhatók a
dinamikusan fejlődő magánvállalkozások és eltérő profilú nagyvállalatok, kereskedelmi
cégek, bankok és államigazgatási szervek valamint szociális intézmények.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.legeartis.hu/index.php
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A kortárs mediáció olyan alternatív vitarendezési eljárás, mely az iskolai konfliktusok
kezelésére szolgál. Alkalmas a viták, konfliktusok emberséges, vesztes-mentes,
agressziómentes megoldására, a szuverén gondolkodás kialakítására, a felelősségérzet
megerősítésére. A módszer elterjedése, az iskolai kultúra részévé válása jelentős mértékben
csökkenti az agresszió előfordulását. Segít az érdekek felszínre hozásában,
megfogalmazásában és azoknak a konfliktusmegoldás szempontjából eredményes
ütköztetésében. A diák mediátorok képzésének célja, hogy fiatalkorban sajátítsák el azt a
szemléletmódot, amelyben az érdekek érvényesítése nem a másik legyőzésén keresztül
valósul meg. A képzés eredményeképp javul az iskolai légkör, az oktatás hatékonysága, a
diákok bevonódnak saját ügyeik intézésébe, és nem utolsó sorban a pedagógusok
energiáikat a fegyelmezés helyett az oktatásra fordíthatják.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
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Napvitézek Kft.
1075 Budapest, Károly krt. 3/a. IV/em
antal.norbert@napvitezek.hu
FAT
Mediációs (közvetítői) képzés, Konfliktuskezelési és
mediációs alapismeretek modul
40 óra
A konfliktuskezelő, mediációs alapképzést ajánlják
mindenkinek, aki az életében felmerülő konfliktusokra nem
mint szükséges, elkerülendő rosszra, hanem mint a
változás, gyógyulás és új képességek kifejlesztésének
lehetőségére szeretne rátekinteni. Ajánlják ezen kívül
mindazoknak, akik mediációval, vagy a konfliktuskezelés
bármilyen egyéb más formájával (moderáció; coaching;
szociál-terápia, konfliktusmanagement) kívánnak
foglalkozni. Mivel a vezetői képességek átfogó területeinek
egyike a mediációs és coaching képesség, a képzést
kifejezetten ajánlják azoknak, akik vezetőként dolgoznak
bármilyen szervezetben.
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Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

80.000 Ft
nem ismert
előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek
felmérése és képzési tanácsadás
Képző cég bemutatása
Napvitézek Kft. alapító cégvezetője Antal Norbert, aki vállalkozását 1993-ban indította el,
amely végül egy angol magyar részvénytársasággá nőtte ki magát, egy nemzetközi hálózat
tagjaként. 10 év management gyakorlat után az emberközpontú folyamat-tanácsadással
kezdett foglalkozni. Munkái mellett mindig is sok civil közösség életében vettem részt
tagként és segítőként egyaránt. Az üzleti világban eltöltött évei alatt azt látta, hogy
mennyire hiányoznak onnan az értékek és az emberközpontúság. A civil életben
megtapasztaltak viszont azt a felismerést hozták, hogy ott kevesen tudnak gazdálkodni.
Ezért feladatul tűzte ki, hogy hidat épít a két terület között.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.napvitezek.hu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes a mediációs tevékenység, mint konstruktív
konfliktusfeloldás gyakorlására. A képzési program tartalmi célkitűzései:
- Konfliktuskezelési és mediációs ismeretek, a mediáció módszertanának elsajátítása a
résztvevő saját élményeinek bevonásával.
- Közvetítői képességek fejlesztése (jelenlét, figyelem, meghallgatás, megértés,
folyamatdinamika felügyelete)
- A konfliktus, mint megújulást és fejlődést lehetővé tevő erőforrás szemléletének
kialakítása, megerősítése
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
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Napvitézek Kft.
1075 Budapest, Károly krt. 3/a. IV/em
antal.norbert@napvitezek.hu
FAT
Mediációs (közvetítői) képzés, Konfliktusmenedzsment
modul (mediátor haladóképzés)
Képzés időtartama
40 óra
Célcsoport
nem ismert
Ár
80.000 Ft
Kreditérték pont
nem ismert
Felnőttképzési szolgáltatások előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek
felmérése és képzési tanácsadás
Képző cég bemutatása
Napvitézek Kft. alapító cégvezetője Antal Norbert, aki vállalkozását 1993-ban indította el,
amely végül egy angol magyar részvénytársasággá nőtte ki magát, egy nemzetközi hálózat
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tagjaként. 10 év management gyakorlat után az emberközpontú folyamat-tanácsadással
kezdett foglalkozni. Munkái mellett mindig is sok civil közösség életében vettem részt
tagként és segítőként egyaránt. Az üzleti világban eltöltött évei alatt azt látta, hogy
mennyire hiányoznak onnan az értékek és az emberközpontúság. A civil életben
megtapasztaltak viszont azt a felismerést hozták, hogy ott kevesen tudnak gazdálkodni.
Ezért feladatul tűzte ki, hogy hidat épít a két terület között.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.napvitezek.hu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A képzés célja az első modulra építve a mediációs kompetenciák alkamazásszintű
kialakítása, az ehhez szükséges elméleti ismeretek megerősítése, a mediációs eszköztár
bővítése, valamint a saját élményű témafeldolgozáson keresztül a mediációhoz szükséges
attitűdök megerősítése.

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
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Pro Bona Coaching & Training Center
Budapest I. kerület, Mészáros utca 10.
kapcsolat@acoach.hu
nem ismert
Távoktatásos proaktív mediációs képzés
60 óra
felső- és középvezetők, jogászok, projektmenedzserek,
valamint az IRM Közvetítői Névjegyzékébe felvett
közvetítők, továbbá szívesen látják más szakmák művelőit
is, (pl. pszichológusokat, pedagógusokat) akik el szeretnék
sajátítani a gazdasági mediációt
Ár
90.000 Ft
Kreditérték pont
nem ismert
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
A több mint 15 éve működő Pro Bona Kft. a következő szolgáltatásokkal áll a céges
megbízók és a magánszemélyek rendelkezésére: proaktív szemléletű coach és mediációs
képzések; business coaching, executive coaching, szervezetfejlesztés;
life- és art
coaching;gazdasági-, üzleti mediáció. Három éve képznek coachokat, kiscsoportos
formában, személyre szabott megközelítésekkel.
A Pro Bona kft. mint felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartási száma: 00527-2009
Weblap címe, ahol elérhető
http://acoach.hu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A résztvevők a képzés során szimulált esetgyakorlatokon próbálhatják ki és fejleszthetik új
mediációs ismereteiket. Képzésünk nem "mediátor képzés", tehát nem a közvetítői szakmai
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képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet előírásai szerinti - az
IRM Közvetítői Névjegyzékére kerüléshez előírt - alapképzés, hanem egy szélesebb szakmai
közönségnek szánt, a közvetítői tevékenység során használt mediációs technikákat oktató,
fejlesztő képzés.
A képzés célja: a résztvevők felkészítése a gazdasági-, üzleti mediáció eszközeinek
használatára a szükséges ismeretek és készségek elsajátításával. A képzés megismertet a
mediátor feladataival, a mediáció legfontosabb elveivel, eszközeivel, technikáival, valamint
a mediáció folyamatával. Az elmélet interaktív megismerése mellett bőséges lehetőséget
biztosítunk az új ismeretek és technikák szituációs játékokban való kipróbálására,
gyakorlására is.
Sorszám
Képző cég
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Cím
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
E-mail
szakiranyu@btk.ppke.hu
Akkreditáció
MAB
Képzés megnevezése
Általános mediáció (közvetítés)
Képzés időtartama
4 félév
Célcsoport
a jelentkezés feltétele: főiskolai, egyetemi oklevél
Ár
160.000/fél év
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
Az egyetem 1635-ben alapított és azóta folyamatosan működő magyar universitas.
Az egyetemet Nagyszombatból Mária Terézia helyezte át Budára. Az 1848-as reformok
jegyében a pesti egyetem modern, autonóm oktatási központtá vált. Átmeneti korlátozó
időszak után, 1860-ban visszanyerte régi jogait, s a XX. század elején a világ
legszínvonalasabb egyetemei közé emelkedett. Az első világháború vérzivatarát és a
Tanácsköztársaság korlátozó intézkedéseit túlélve, 1921-ben, a Budapesti Királyi Magyar
Tudományegyetem alapítójának, Pázmány Péternek nevét vette fel, melyet egészen 1950-ig
viselhetett. 1950-ben állami utasításra elcsatolták a Római Katolikus Hittudományi Fakultást,
s az önálló akadémia lett. 1951 elején államigazgatási okokból önálló egyetemmé vált az
Orvostudományi Kar. Ekkor létre jött a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem. A Pázmány
nevet továbbra is viselő Hittudományi Kar mellett megalapított Bölcsészettudományi Kart a
magyar országgyűlés 1993-ban ismerte el és jegyezte be, majd ezzel egy időben a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemet az államilag elismert egyetemek sorába iktatta. Az egyetemen ma
öt kar működik: Hittudományi Kar (Budapest), Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar
(Piliscsaba és Budapest), Jog- és Államtudományi Kar (Budapest), Információs Technológiai
Kar (Budapest), Vitéz János Kar (Esztergom), valamint a fakultás jogú Kánonjogi
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Posztgraduális Intézet (Budapest).
Weblap címe, ahol elérhető
https://btk.ppke.hu/kepzeseink/tovabbkepzesek/szakiranyu
-tovabbkepzesek/altalanos-mediacio-kozvetites
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak különböző szakterületeken
konfliktusban álló felek közötti közvetítésre, közöttük egyezség létrehozására. Cél továbbá
olyan készségek és eljárások elsajátíttatása, amelyek alkalmazása segíti a közvetítésben részt
vevő feleket munkájuk, közösségi vagy magánéletük során felmerülő konfliktusok és
problémák hatékony és hosszú távú megoldásában. Mediációra két vagy több fél közötti,
személyes vagy jogi vita esetén kerülhet sor, amikor a mediátor segít a feleknek, még az
esetleges bírósági eljárások előtt vagy éppen a bíróság kezdeményezésére az eljárás közben,
nézeteltéréseiket sajátságos eszközeivel rendezni. A cél olyan megállapodás létrehozása,
amely mindkét fél számára kielégítő, lehetőleg nincs vesztes és nyertes. Emberi szempontból
az adott helyzetben a lehető legjobb megoldásról van szó, amely nem bünteti, nem alázza, és
nem fordítja egymás ellen az embereket, sőt, együttműködésükre épít, és megkönnyíti a vita
rendezése utáni kapcsolattartást is.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport

46
REÁL NOVUM- MEA Reál Továbbképző Akadémia
nem ismert
kepzesek@index.hu
TFKKE továbbképzési kreditpontokat érő
TFKKE mediátor piaci továbbképzési modul
2 nap
jelenleg praktizáló, vagy önálló vállalkozóként dolgozni
kívánó mediatorok
Ár
70.000 Ft
Kreditérték pont
nem ismert
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
REÁL képzések hatékonyan és célratörően a piacra lépést segítik az egyes egyedi területek
résztvevőinek, illetve általános karrier elindító támogató továbbképzéseket biztosít
jelenleg. TFKKE REÁLMEDIÁTOR továbbképzések a társadalmi igényekre válaszolni képes,
egyéni vállalkozó, gazdasági szereplő szolgáltató mediátorok új, különleges továbbképzése.
Magyarországon és Európában az ingázás, a regionális szolgáltatás kisvállalkozóként nem
ritka, megjelenő követelmény. Új képzésük kifejezetten a mediátorok határon átnyúló
jogvitarendezésére, gyakorlatias piaci értékű szolgáltatói képzésre kiterjed majd!
Módszertanukat (gyakorlat orientált) az Országos Permegelőzési és Peres Szakértői Iroda
által folyamatosan kialakított praxis szituációkra, piaci tapasztalatokat tömörítő TFKKE
információkra építik fel! Szakmai partnerük továbbá a CERI (Közép-Európai
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Civilkutató)Európai jogvitakultúra műhelye.
Weblap címe, ahol elérhető
http://5mp.eu/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
TFKKE REÁLMEDIÁTOR továbbképzések a társadalmi igényekre válaszolni képes, egyéni
vállalkozó, gazdasági szereplő szolgáltató mediátorok új, különleges továbbképzése.
PÁRKAPCSOLATI MEDIATOR - GAZDASÁGI MEDIATOR - VÁLÁS MEDIATOR továbbképzései
egy helyen több képzési egységben! Minden képzési témacsoportban kötelező és ajánlott
irodalommal, naprakész szakmai jegyzetekkel támogatjuk a képzés sikerét. Oktatóik között:
A közvetítés, a mediáció vonatkozásában szakértőként publikáló, jártassággal bíró piacon
vezető mediátorok - ügyvédek, jogászok - pszichopedagógusok, pszichológusok humánerőforrás szakemberek találhatóak. Továbbképzéseik a mediátorok valódi
igazságügyi szolgáltatókénti piacra lépését segítik elő kiemelt előadókkal.
Képzéseiket gyakorlat és praxisorientált képzési elemekkel támogatja az Országos
Permegelőző és Peres Szakértői Iroda. Képzési anyagaik összeállításában részt vesz a TFKKE
alapokon felépített képzésben a CERI Közép-Európai Jogvitakultúra Műhely. Képzéseik célja:
Az önállóan igazságügyi szolgáltató permegelőző és peres mediatori irodát fenntartani
képes közvetítők továbbképzésének megteremtése.
Sorszám
Képző cég
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A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar
Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézete
Cím
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1
E-mail
felveteliinfo@igyk.pte.hu
Akkreditáció
MAB
Képzés megnevezése
Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő)
Képzés időtartama
2 félév (180 óra, ebből tréning 75 óra)
Célcsoport
Mindazoknak ajánlják, akik a jogi szakmában,
igazságügyben, szociális-, gazdasági-, oktatási- vagy
bármely más szakterületen, hivatásuk gyakorlása közben,
bármilyen mediációs tevékenységet végeznek.
Ár
115.000 Ft/félév
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
Az intézmény jogelődjét 1977-ben alapították. Az akkor 100 hallgatóval és 13 oktatóval
indult főiskolai képzés mára jelentősen átalakult. A kezdetben csak pedagógusképzést
(előbb csak tanító, majd óvodapedagógus szakon) folytató intézmény ma már öt
tudományterületen 13 szakon képez szakembereket. Az Intézmény a Pécsi
Tudományegyetem kara, hallgatóink az ország egyik legnagyobb egyetemének polgárai.
Részesei mindannak a tudásbázisnak, amit Magyarország első egyeteme kínál tíz karán,
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húsz doktori iskolájában. A Kar Tolna megye egyetlen felsőoktatási intézménye,
meghatározó képző és továbbképző központ. Küldetésének tekinti, hogy a szűkebb
régióban, a megyében megmutatkozó társadalmi gazdasági igényeknek megfeleljen, jól
képzett, az értelmiségi létben önmagukat kiteljesítendő szakembereket képezzen. Céljuk,
hogy jól hasznosítható tudást adjunk, amely hozzájárul az egyéni boldoguláshoz, s amely
kamatoztatható a megye, a régió, az ország érdekében is.
Weblap címe, ahol elérhető
www. igyk.pte.hu
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Olyan szakemberek képzése, akik a képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák
birtokában képesek lesznek mediációs (közvetítői) eljárás lefolytatására a társadalmi élet
számos területén megjelenő konfliktusban (így különösen a gyermekeket érintő, a gazdaság
és a munka világában keletkező, az egészségügy, az oktatás és a szociális igazgatás területén
megjelenő vitákban). Ismereteket szerezhetnek a facilitációs eljárás és tevékenység
lefolytatásáról, illetve a konfliktuskezelés és feloldás gyakorlatáról.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
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Mediációval a Családokért Közvetítői Iroda
Budapest1075 Wesselényi utca 17 III. em
nagyzsoka@csaladmediator.hu
akkreditált képzés személyes gondoskodást végző, szociális
területen dolgozó szakemberek számára
(Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és
Szakvizsga Bizottság)
Képzés megnevezése
Közvetítő/mediátor tréning
Képzés időtartama
80 óra
Célcsoport
Elsősorban azoknak ajánlják, akik saját praxist szeretnének
indítani, de jól tudják használni az itt tanultakat a szociális
és oktatási intézmények, alapítványok, gyülekezetek
munkatársai. és azok az útkeresők, aki az életszemléletüket
szeretné formálni.
Ár
120.000 Ft
Kreditérték pont
30+35 kredit (a kötelező mediátori továbbképzésben 10
kredit pontot érő)
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
http://www.mediaciovalacsaladokert.hu/
Weblap címe, ahol elérhető
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A képzés három egymást követő modulban valósul meg
o I.modul: Családi mediációs készségfejlesztő alapozó tréning
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o II. modul: A mediáció gyakorlati alkalmazása haladó
o III. modul .mentorált esetgyakorlat
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
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Mediátoriskola
nem ismert
tanfolyam@parkapcsolatikonfliktusok.hu
Párkapcsolati mediátor-képzés
1 nap
A képzést mediáció iránt érdeklődőknek, mediátoroknak,
coachoknak, párokkal és házaspárokkal foglalkozó
szakembereknek ajánlják.
Ár
25.000 Ft
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások Képző cég bemutatása
A MediátorIskola azzal a céllal jött létre, hogy magas színvonalú, gyakorlatias mediációs
tudást adjon át azoknak, akik érdeklődnek a mediáció iránt. A MediátorIskola alapítója dr.
Mészáros Ádám mediátor. Az Iskola első mediációs képzését 2009-ben tartotta, azóta
rendszeresen oktatást szervez a mediáció iránt érdeklődőknek. Élő, gyakorlatias képzései
mellett elhatározta, hogy többéves mediátori tapasztalatát megosztja minden olyan
érdeklődővel, aki szeretne hivatásszerűen vagy hobbiként emberek közötti konfliktusok
feloldásával, mediációva foglalkozni.
Weblap címe, ahol elérhető
http://mediatoriskola.hu/indulo-mediatorkepzesek
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Egynapos intenzív mediátorképzés indul a párkapcsolati mediátori praxis gyakorlati
tudnivalóiról. A képzést mediáció iránt érdeklődőknek, mediátoroknak, coachoknak,
párokkal és házaspárokkal foglalkozó szakembereknek ajánlják. A képzésen való részvétel
nincs képesítéshez kötve, de fontos, hogy a résztvevők tisztában legyenek a mediáció mint
konfliktuskezelési módszer fogalmával. Ezen a képzésen nem a mediáció általános elméleti
bemutatása, mediátori képességek megismerése és begyakorlása lesz a téma. A képzés a
párkapcsolati mediátori szakma gyakorlatáról fog szólni.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
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Partners Hungary Alapítvány
1132 Budapest Alig u. 10. fsz.3.
partners@partnershungary.hu
FAT
Mediáció 1. (Bevezetés a mediációba)
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Képzés időtartama
Célcsoport
Ár

30 óra
nem ismert
Szociális, közigazgatási, közoktatási és non-profit
szektorból érkezőknek, valamint nappali tagozatos
diákoknak:
45.000 Ft, valamint 5.000 Ft jelentkezési díj. Összesen:
50.000 Ft
Üzleti szektorból érkezőknek: 85.000 Ft, valamint 5.000 Ft
jelentkezési díj. Összesen: 90.000 F
Kreditérték pont
nem ismert
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
Az Alapítvány alapvető célja egy sokszínű, elfogadó, nyitott, a környezetével és a
természettel harmóniában élő társadalom, amely képes integrálni a különböző kultúrák
értékeit, egyéni (személyes) és társadalmi szinten egyaránt, és amelyben az
esélyegyenlőséget megteremtő struktúrák biztosítottak az önmegvalósításhoz.
Az Alapítvány tevékenysége az együttműködés kultúrájának megteremtése és elterjesztése,
valamint a konfliktusok megelőzése és kezelése. A Partners Hungary Alapítvány 1996 óta
foglalkozik a mediáció módszerének elterjesztésével, mediációs szakemberek képzésével és
a mediáció intézményi és törvényi hátterének kialakításával. Alapítvány képezte az
Igazságügyi Hivatal azon pártfogó felügyelőit, akik a közvetítői tevékenységet jelenleg is
végzik a gyakorlatban.
Weblap címe, ahol elérhető
www.partnershungary.hu
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Alapképzés, mely sok gyakorlaton, saját élményen keresztül a konfliktusok természetével, a
mediáció folyamatával ismerteti meg az érdeklődőket. A résztvevő: a napi munkáját
hatékonyabbá tevő, gyakorlatorientált képzést kap, amely nagyban javítja
kommunikációját.
Bővülnek ismeretei a konfliktusok természetével kapcsolatban. Bővül a tárgyalástechnikai
és konfliktuskezelői eszköztára a napi gyakorlatában. Elsajátítja a mediáció alapvető
módszereit, struktúráját. Hatékony módszer birtokába jut, így jobban kezeli a
konfliktusokkal együtt járó érzelmi feszültséget, ezáltal képes lesz hatékonyabban levezetni
a mediációs ülést. Képes lesz a konfliktusnak megfelelő konfliktuskezelési technikákat
kiválasztani és hatékonyan alkalmazni. Gyakorlatot szerez konfliktushelyzetek demokratikus
kezelésében.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
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Partners Hungary Alapítvány
1132 Budapest Alig u. 10. fsz.3.
partners@partnershungary.hu
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Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár

FAT
Mediáció 2. (Haladó mediáció)
30 óra
nem ismert
Szociális, közigazgatási, közoktatási és non-profit
szektorból érkezőknek, valamint nappali tagozatos
diákoknak:
45.000 Ft, valamint 5.000 Ft jelentkezési díj. Összesen:
50.000 Ft
Üzleti szektorból érkezőknek: 85.000 Ft, valamint 5.000 Ft
jelentkezési díj. Összesen: 90.000 F
Kreditérték pont
nincs adat
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
Az Alapítvány alapvető célja egy sokszínű, elfogadó, nyitott, a környezetével és a
természettel harmóniában élő társadalom, amely képes integrálni a különböző kultúrák
értékeit, egyéni (személyes) és társadalmi szinten egyaránt, és amelyben az
esélyegyenlőséget megteremtő struktúrák biztosítottak az önmegvalósításhoz.
Az Alapítvány tevékenysége az együttműködés kultúrájának megteremtése és elterjesztése,
valamint a konfliktusok megelőzése és kezelése. A Partners Hungary Alapítvány 1996 óta
foglalkozik a mediáció módszerének elterjesztésével, mediációs szakemberek képzésével és
a mediáció intézményi és törvényi hátterének kialakításával. Alapítvány képezte az
Igazságügyi Hivatal azon pártfogó felügyelőit, akik a közvetítői tevékenységet jelenleg is
végzik a gyakorlatban.
Weblap címe, ahol elérhető
www.partnershungary.hu
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A résztvevők saját tapasztalataikat is felhasználva újabb mediációs módszereket,
technikákat ismerhetnek meg és gyakorolhatnak, tovább mélyíthetik gyakorlati tudásukat a
módszer használata terén. A tréning során alkalmazott módszerek
- Elméleti és gyakorlati ismeretek átadása
- Helyzetgyakorlatok, szerepjátékok
- Páros és kiscsoportos feladatok
- Írásos megállapodás megírása
- Csoportos elemző megbeszélések
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
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Partners Hungary Alapítvány
1132 Budapest Alig u. 10. fsz.3.
partners@partnershungary.hu
FAT
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Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

Mediáció 3. (Gyakorló mediátoroknak)
változó
nem ismert
50.000 Ft
nem ismert
nem ismert
Képző cég bemutatása
Az Alapítvány alapvető célja egy sokszínű, elfogadó, nyitott, a környezetével és a
természettel harmóniában élő társadalom, amely képes integrálni a különböző kultúrák
értékeit, egyéni (személyes) és társadalmi szinten egyaránt, és amelyben az
esélyegyenlőséget megteremtő struktúrák biztosítottak az önmegvalósításhoz.
Az Alapítvány tevékenysége az együttműködés kultúrájának megteremtése és elterjesztése,
valamint a konfliktusok megelőzése és kezelése. A Partners Hungary Alapítvány 1996 óta
foglalkozik a mediáció módszerének elterjesztésével, mediációs szakemberek képzésével és
a mediáció intézményi és törvényi hátterének kialakításával. Alapítvány képezte az
Igazságügyi Hivatal azon pártfogó felügyelőit, akik a közvetítői tevékenységet jelenleg is
végzik a gyakorlatban.
Weblap címe, ahol elérhető
www.partnershungary.hu
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Az első két tréninget követően lehetőséget biztosítanak a résztvevőknek mediációs
gyakorlat megszerzésére is. Ezt a képzési formát a résztvevők egyéni igényekhez igazítva
kínálják annak érdekében, hogy a leendő mediátor szakmai fejlődéséhez leginkább
hozzájárulhasson. Ajánlatuk opcionális, ami azt jelenti, hogy a kínálatból - szimulált
esetgyakorlat, vagy mentorált esetgyakorlat / coo-mediáció, vagy esetmegbeszélés
kiscsoportban, vagy módszer specifikus szupervízió – mindenki maga választhatja ki a

legmegfelelőbbet. A közvetítői névjegyzékbe kerüléshez a négy gyakorlati lehetőség közül
egyet kell teljesíteni. A gyakorlati képzés egyéni időpont egyeztetéssel történik.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport

Ár

53
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Kara
5600 Békéscsaba Bajza u. 33.
morath.csilla@gk.szie.hu
MAB
Közvetítés (mediáció)
4 félév
a felvétel feltételei: bármely képzési területhez tartozó
alapképzésben (BA, BSc) szerzett fokozat és
szakképzettség, három éves munkatapasztalat megléte
130.000 Ft/félév

47

Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

nem ismert
Képző cég bemutatása

http://gfk.tsf.hu/docs/
Weblap címe, ahol elérhető
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A tantervi struktúrán belül az alapozó elméleti ismeretek biztosítják az egyénről
(személyiségről) és a társadalomról való rendszerben és folyamatban történő gondolkodás
szemléletbeli és módszertani alapjait. A szakmai speciális ismeretek felkészítik a hallgatókat
a konszenzusra épülő konfliktuskezelési módok alkalmazási lehetőségeinek tudatos
megválasztására, átfogó képet adnak a mediáció módszerének filozófiájáról és alkalmazási
területeiről, azok jogszabályi hátteréről és sajátosságairól (gazdasági élet, munkaügy,
egészségügy, családi kapcsolatok, büntetőjog, fogyasztóvédelem, stb.).
A gyakorlati képzés során a hallgatók elmélyítik ismereteiket a segítő beszélgetés, a
konfliktuskezelés és a mediáció elméleteinek és módszertanának vonatkozásában, különös
tekintettel a mediáció egyes alkalmazási területeinek sajátosságaira.
Sorszám
Képző cég

54
Williams ÉletKészségek MunkacsoportSemmelweis Egyetem
Magatartástudományi Intézetés Selye János Magyar
Magatartástudományi és Magatartásorvoslási Társaság
Cím
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4
E-mail
info@eletkeszsegek.hu
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Facilitátor képzés
Képzés időtartama
80 óra
Célcsoport
Olyan diplomás, segítő foglalkozású szakemberek számára
tartják, akiknek már van csoportvezetési tapasztalata, és
ezzel a képzéssel szakmai kompetenciájukat szeretnék
bővíteni
Ár
80 000 Ft
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
A Williams Életkészségek© programot a Duke Egyetem (Durham, NC, USA) vezető
szakemberei, dr. Virginia Williams és dr. Redford Williams dolgozták ki. A program magyar
változatát a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet munkatársainak
közreműködésével 2004-ben dolgozta ki a Selye János Magyar Magatartástudományi és
Magatartásorvoslási Társaság.
Weblap címe, ahol elérhető
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Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A Williams ÉletKészségek© Facilitátor képzést olyan diplomás, segítő foglalkozású
szakemberek számára tartjuk, akiknek már van csoportvezetési tapasztalata, és ezzel a
képzéssel szakmai kompetenciájukat szeretnék bővíteni.
Sorszám
Képző cég
Cím

55
Inspi-Ráció Egyesület
Iroda: Nyíregyháza, Városmajor u. 2.
Postacím: 4400 Nyíregyháza,
Damjanich u. 4-6
E-mail
inspiracio.egyesulet@gmail.com
Akkreditáció
nincs adat
Képzés megnevezése
Facilitátor (folyamatsegítő) képzés
Képzés időtartama
A teljes folyamat (4X3 nap intenzív tréning (havi 1 alkalom)
+ gyakorlat + fakultatív tapasztalatcsere) minimálisan 6
hónap alatt valósul meg.
Célcsoport
elsősorban azok, akik külső facilitátorként szeretnének
dolgozni
Ár
A képzés moduláris rendszerű, azaz egymásra épülő
képzési elemekből áll, amelyekből vannak opcionálisan
választható elemek. Ezek alapján:
1. Alapképzés: 13 750 Ft/fő/nap (összesen 165 000 Ft/fő)
2. Alapképzés + gyakorlati facilitálás: 15 830 Ft/fő/nap
(összesen 190 000 Ft/fő)
3. Alapképzés + gyakorlati facilitálás + csoportos feldolgozó
nap: 15 330 Ft/fő/nap (összesen 196 000 Ft/fő)
Kreditérték pont
nincs adat
Felnőttképzési szolgáltatások nincs adat
Képző cég bemutatása
Az Inspi-Ráció a fenntartható fejlődés társadalmi feltételeinek megteremtéséért dolgozik.
Legfontosabb célja a helyi, alulról szerveződő közösségek és ezek hálózatainak segítése,
fejlesztése annak érdekében, hogy egy önszerveződő, tudatos, érdekeit érvényesíteni tudó,
együttműködő, sokszínű civil társadalom alakuljon ki. Mindezt a szervezetfejlesztés és
közösségfejlesztés, módszereivel, együttműködés és képzések szervezésével valósítják meg.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.inspi-racio.hu/kepzesek-treningek/facilitatorkepzes
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A facilitátor képzésük sajátossága, hogy nemcsak elméleti, hanem gyakorlati elemekben is
bővelkedik. Az intenzív tréningen lépésenként haladva minden résztvevő kipróbálhatja
magát, mint facilitátor. Majd a tréningek után a facilitátor gyakornokok különböző
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nonprofit szervezetek megbeszéléseit vezetik majd le, így védett környezetben, de valós
szituációban szerezhetnek tapasztalatokat. A gyakorlási lehetőséget az egyesület biztosítja
minden résztvevőnek!
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport

56
Victum Képzési Központ
1119 Budapest, Fehérvári út 83.

FAT
Települési esélyegyenlőség III.
20 óra
HR-esek, középvezetők, esélyegyenlőségi referensek,
szociális, egészségügyi, oktatási és foglalkoztatási segítő
szakemberek, ügyfélszolgálati munkatársak, hivatali
dolgozók, érdekvédő civilek
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
nem ismert
Felnőttképzési
előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése
szolgáltatások
és képzési tanácsadás, képzési jegyzék
Képző cég bemutatása
A Victum Képzési Központ Magyarországon és Közép-Kelet-Európában komplex, érték
alapú, folyamat orientált szolgáltatásokat kínál széles ügyfélkörnek a szervezeti
hatékonyság, fejlesztés érdekében.
Weblap címe, ahol elérhető http://www.victum.hu/partnerseg-tarsadalmitemak/akkreditalt-kepzesek
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Közösségi facilitátor képzés esélyegyenlőségi program készítéséhez (társadalmasításhoz)
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport

Ár

57
Victum Képzési Központ
1119 Budapest, Fehérvári út 83.
FAT
Munkahelyi esélyegyenlőség III.
20 óra
HR-esek, középvezetők, esélyegyenlőségi referensek,
szociális, egészségügyi, oktatási és foglalkoztatási segítő
szakemberek, ügyfélszolgálati munkatársak, hivatali
dolgozók, érdekvédő civilek
nem ismert
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Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

nem ismert
előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek
felmérése és képzési tanácsadás, képzési jegyzék
Képző cég bemutatása
A Victum Képzési Központ Magyarországon és Közép-Kelet-Európában komplex, érték
alapú, folyamat orientált szolgáltatásokat kínál széles ügyfélkörnek a szervezeti
hatékonyság, fejlesztés érdekében.
Weblap címe, ahol elérhető
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Közösségi facilitátor képzés esélyegyenlőségi program készítéséhez, végrehajtásához
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport

Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési
szolgáltatások
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Wanderlee Magyarország Szervezetfejlesztő és Rekreációs
Kft.
1025 Budapest, Kulpa u. 5.
info@wanderlee.com
nem ismert
Integratív facilitálás
2 nap
menedzserek, projekt menedzserek, csoportvezetők és
képzési szakemberek, valamint mindenki, akinek munkája
során kisebb, nagyobb csoportok munkáját kell irányítania,
és szeretné minél motiváltabbá tenni munkatársait
nem ismert
nem ismert
nem ismert

Képző cég bemutatása
A Wanderlee Magyarország Szervezetfejlesztő és Rekreációs Kft. célja, hogy partnereinek
olyan integrált megoldásokat nyújtson, amelyek fejlesztési elképzeléseiket a legmagasabb
minőségben támogatják.
Weblap címe, ahol elérhető http://www.wanderlee.com/hu/facilitator.html
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A csoportos problémamegoldási folyamatok serkentésére a Wanderlee Magyarország
munkatársai kidolgozták az Integratív facilitálás modelljét. A modellre épülő kétnapos
képzési program a tanácsadási folyamatokban és workshopokon alkalmazott legújabb
facilitálási technikákat mutatja be.
Sorszám
59
Képző cég
Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország
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Cím
E-mail
Akkreditáció

Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési
szolgáltatások

1163, Budapest, Galgahévíz u. 45.
nem ismert
Akkreditált képzés személyes gondoskodást végző,
szociális területen dolgozó szakemberek számára
(Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és
Szakvizsga Bizottság)
Érvényes: 2011. december 31-ig
Resztoratív konferencia facilitátori képzés (Real Justice
modell, akreditált képzés)
7,5 óra
nem ismert
35000 Ft/fő
35 pont
nem ismert

Képző cég bemutatása
A Közösségi Szolgáltatások Alapítványa Magyarország (rövidített magyar elnevezése: KÖSZ
Magyarország, angol elnevezése: Community Service Foundation of Hungary) egy civil
közhasznú szervezet, amely megalakulása óta (2002) arra törekszik, hogy elősegítse a
problémákkal küszködő gyermekek és környezetük konfliktusainak feloldását, olyan
személyek bevonásával, akikre hatással volt a fiatal viselkedése, valamint akik támogatják a
megsérült kapcsolatok helyreállítását és a sérelmek jóvátételét (családtagok, kortársak,
szakemberek). Az Alapítvány az International Institute for Restorative Practices (IIRP)
társszervezete, mely világszerte vezető szerepet tölt be a resztoratív gyakorlatok
megismertetésében, oktatásában és alkalmazásának támogatásában.
Weblap címe, ahol elérhető http://hu.iirp.edu/training-detail.html?trainingId=78
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Tanulja meg, hogyan lehet megszervezni és levezetni egy jóvátételi konferencia
megbeszélést- A konferencia olyan strukturált találkozó, melyen egy bűntett, konfliktus
érintettjei arról beszélnek, hogyan hatott rájuk a cselekmény és mi szükséges a sérelem
orvoslásához.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama

60
Magyar Coachszemle - online coaching folyóirat
A képzés helyszíne: Legacy Iroda, Budapest
1205 Budapest, Köteles u. 44.
nem ismert
Legacy TTF azaz Tréner-Teamcoach-Facilitátor
1 tanév/ 200 óra + 2 nap vizsga
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Célcsoport

akik most kezdenek el a tréner-coach szakmában dolgozni
és azoknak is, akik már korábban elkezdték tanulmányaikat
Ár
850.000Ft+Áfa
Kreditérték pont
nem ismert
Felnőttképzési szolgáltatások nem ismert
Képző cég bemutatása
A Magyar Coachszemle független online szakmai folyóirat. Célja, hogy segítse a coachként,
illetve a coaching határterületein dolgozó szakemberek közti kommunikációt, hozzájárulva
ezzel a hazai coaching-szakma fejlődéséhez. A Magyar Coachszemle feladatának tekinti,
hogy közvetítse a szakma külföldi és hazai híreit, újdonságait. Ezen kívül a coaching, és a
hozzá kapcsolódó szakterületek területén végzett kutatások, elemzések publikációinak teret
adva szolgálni kívánja a tudásmegosztást, ezáltal növelve a coaching szakma ismertségét és
elismertségét.
Weblap címe, ahol elérhető
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A képzés célja, hogy ne a módszertan vezesse a csoportvezetőt, hanem a csoporttal
dolgozó szakember képes legyen a módszertant a cél szolgálatába állítani!
A képzés során alkalmazott módszerek
- A résztvevők tanulási folyamatát coachinggal, csoportos coachinggal támogatja a
program.
- Az érett szakmai személyiség kibontakoztatása a legfontosabb.
- A tapasztalati tanulás okán, sok gyakorlási lehetőséget biztosít a képzés.
- Szupervízióban végezhetik végzettek az első valódi munkájukat.
- A program alatt a résztvevők tanuló csoportokban, mentor coach segítségével
készülnek egyik alkalomról a másikra.
- A spontenaitás, a tudatosság, az önreflexió, és az” itt és most”-ra reagálás
fejlesztése fontos cél.
A program felépítése, ritmikája, módszertana, és a benne oktatók garanciát jelentenek a
magas minőségre.
Sorszám
Képző személy
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár

61
Louise Bloemen, Gestalt-therapist
Füredi Ágnes – kapcsolattartó, szervező, tolmács tel.: +36
20 972 7306
nem ismert
Rebirthing facilitátor képző tréning
144 órás
segítő szakemberek számára
nem ismert
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Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

nem ismert
nem ismert
Képző személy bemutatása
Louise Bloemen 1943-ban született Hollandiában. Közel 40 éve dolgozik, mint Gestalt
terapeuta, sajátélmény-alapú tréner/facilitátor és asztrológus. Elkötelezett segítő- és
terápiás munkáját saját válságainak tapasztalatai, azok megértését és terápiáját célzó
rendkívül széleskörű tanulmányai teszik hitelessé.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.louise-b.com/programok/3-rebirthingfacilitator-kepzo-trening/
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A TP Coach Team szervezésében segítő szakemberek számára ajánlják a Leonard Orr
nevéhez fűződő Rebirthing technika elsajátítására meghirdetett programot, amely hatásos
eszköz lehet a kliensekkel való munkában. A képzés transzperszonális szemléletű, a
résztvevőktől elköteleződést és mély személyes belső munkát kíván. Fontos, hogy a
jelentkezőnek legyen megfelelő önismereti múltja és hasznos, ha Rebirthing vagy más
transzperszonális szemléletű technikában van tapasztalata. A képzés alapvetően –
sajátélményen keresztül – gyakorlati ismeretek elsajátítására fókuszál, így elvégzése a
résztvevők más területen szerzett szakmai ismereteit bővíti, eszközként használható
módszerrel kiegészíti azokat. A képzés angol nyelven folyik, konszekutív tolmácsolással.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport

Ár

Kreditérték pont
Felnőttképzési
szolgáltatások

62
Magyar Coach Egyesület
BeWise iroda, 1117 Budapest, Október huszonharmadika
utca 8-10. Regus Újbuda Allee Corner, Corner torony 4. em.
Akció Tanulócsoport (Action Learning) Facilitátor képzés
4 nap
coaching szemléletű vezetők, képzési vezetők, trénerek,
szervezetfejlesztők, egyéni és/vagy csoport(os) coaching
tapasztalattal rendelkező coach-ok
Teljes díj: 240.000 Ft + áfa
Early bird* díj: 200.000 Ft + áfa
ICF Magyar Tagozatának és MCE tagjai részére a díj 192.000
Ft + áfa (más kedvezménnyel nem vonható össze)
-

Képző cég bemutatása
A Magyar Coach Egyesület alapítása óta alumni közösségből befogadó és innovatív szakmai
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műhellyé fejlődött. Tudatosan méltányos költségek mellett szakmai továbbképzést,
információ- és tapasztalatcserét tesz elérhetővé minden képzett coach számára. Kiemelt
szempont, hogy az egyesület tagjai egy összetartó szakmai közösség és fórum részesei.
Törekvése a coaching szakma hivatalos elfogadtatása és hitelességének növelése.
Weblap címe, ahol elérhető http://www.magyarcoachegyesulet.hu/node/178
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
Az akció tanulócsoport módszertant Reg Revans brit professzor fejlesztette ki, ami sokak
szerint az elmúlt ötven év egyik legjelentősebb újítása a menedzsment és
szervezetfejlesztés területén. Ugyan pontos definíciót nem lehet adni (sőt, ez Revans szerint
kimondottan az eredményesség ellen hatna), a módszer mozgatórugója az embereknek az
az alapvető késztetése, hogy arra összpontosítsanak, amit tudnak, és ne arra, amit nem.
Mindehhez szükség van az önvizsgálatra, a kérdésfeltevésre és a mély magunkba nézésre.
Az akciótanulás magva viszonylag egyszerű. Revans elmélete szerint a tanulás az irányított
tudás és a tudatos kérdezés eredményeként valósul meg.
Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama

63
Zsigmond Király Főiskola
1039 Budapest, Kelta u. 2.

MAB
Andragógia szak - facilitátor szakirány
Andragógia szak képzési ideje: 6 félév
gyakorlati idő: 180 óra
Célcsoport
nem ismert
Ár
nem ismert
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások Képző cég bemutatása
A Zsigmond Király Főiskolát, s ezzel az állami elismerést megadva, a Magyar Köztársaság
Országgyűlése 2000. október 17-én hozott határozatával törvénybe iktatta. A kizárólag
magyar magántőkével létrehozott európai integrációs és nemzeti modernizációs profilú
főiskola alapításának indokoltságát, illetőleg az akkreditált szakok indítását a kormányelőterjesztés a munkaerő-piaci felmérések alapján - s különösen a minőségi képzés
tekintetében - mutatkozó jelentős kereslet kielégítésének szükségességével indokolta.
Weblap címe, ahol elérhető
http://www.zskf.hu/kepzesek/olvas/permalink:andragogiaszakiranyok
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
A 2012 szeptemberében tanulmányaikat kezdő andragógus hallgatók tanulmányaik
harmadik félévében már nemcsak a Felnőttképzési szervező és a Művelődésszervező
szakirány közül választhatnak, hanem - Magyarországon elsőként! - harmadik szakirányként
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facilitátorok is lehetnek. A szakirány kialakításával a szakot gondozó intézetnek az volt a
célja, hogy a különféle társadalmi színtereken a közvetítői és problémamegoldó munka
fontosságára felhívja a figyelmet, s erre is orientálja a nappalis és levelezős diákokat. Ezen
szakirány elvégzése után a hallgatók alkalmassá válnak a kurzuslistában szereplő területek
mélyebb elsajátítására mind a munkaerőpiaci gyakorlatban, mind a továbbtanulás terén.

56

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

64
Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb utca 24/A
konszenzusbp@konszenzus.org
FAT, NCSSZI
Konfliktuskezelés
30 óra
nem ismert
nem ismert
Képző cég bemutatása

Weblap címe, ahol elérhető
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

65
Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb utca 24/A
konszenzusbp@konszenzus.org
FAT, NCSSZI
Mediáció I
30 óra
nem ismert
nem ismert
Képző cég bemutatása

Weblap címe, ahol elérhető
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció

66
Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb utca 24/A
konszenzusbp@konszenzus.org
FAT, NCSSZI

57

Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

Mediáció II.
30 óra
nem ismert
nem ismert
Képző cég bemutatása

Weblap címe, ahol elérhető
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás

Sorszám
Képző cég
Cím
E-mail
Akkreditáció
Képzés megnevezése
Képzés időtartama
Célcsoport
Ár
Kreditérték pont
Felnőttképzési szolgáltatások

67
Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
1025 Budapest, Zöldlomb utca 24/A
konszenzusbp@konszenzus.org
FAT, NCSSZI
resztoratív vitarendezés
30 óra
nem ismert
nem ismert
Képző cég bemutatása

Weblap címe, ahol elérhető
Rezümé max. 10 mondat, összefoglalás
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