
Motto:  

„Když všichnni hledají nemožnosti, 
hledej možnosti.“  

(Tomáš Baťa)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

   dovolujeme si Vás pozvat na další běh výcviku  

 
 

Umění Dialogu: seznámení se základy mediačních 
a facilitačních technik zaměřených na řešení 

 

                             Pro koho je výcvik určen?  

                             Pro poradce, kouče, personalisty, manažery, psychoterapeuty, psychology, 
                             sociální pracovníky, pedagogy, právníky a další pomáhající profesionály, kteří 
                             chtějí do své praxe s klienty zapojit mediační a facilitační techniky zaměřené 

na řešení. 
 

Co se na výcviku naučíte?  

Kurz se zaměřuje na teoretické seznámení a praktický nácvik mediačních a 
facilitačních technik zaměřených na řešení. Mediátor nebo facilitátor nabízí 
pomoc v situacích, kdy se lidem spolu nedaří domlouvat. K tomu je potřeba, 
aby si osvojil nejen technické zvládnutí konkrétních dovedností, ale 
především určitý způsob myšlení.  
V rámci kurzu budeme vycházet z dosavadních znalostí a zkušeností 
účastníků a nabídneme jejich rozšíření o mediaci a facilitaci zaměřenou na 
řešení a o posílení schopnosti rozvíjet v těchto kontextech dialog. 
Účastníci budou mít možnost zpracovat si konkrétní případy ze své praxe. 

 
Program kurzu: 
Kurz se skládá z osmi dnů (64h) a je rozdělen do čtyř dvoudenních setkání:  
 

1. Sebezkušenost, techniky a principy facilitace zaměřené na řešení 
2. Sebezkušenost, techniky a principy mediace zaměřené na řešení 
3. Rozvoj technik a principů mediace a facilitace zaměřené na řešení 

vycházející z  potřeb a praktických případů z praxe účastníků kurzu.  
4. Prezentace úspěšných mediačních nebo facilitačních případů z vlastní 

praxe účastníků včetně podpory jedinečnosti jejich individuálního stylu.  
 
Termín zahájení:  
Aktuální termíny jsou vždy uvedeny na www.dalet.cz/vzdelavani-
aktualni.php. 
 
Místo konání:  Olomouc, Kubíčkova 19 (asi 5 min. od Náměstí republiky) 

 
 
DALET   
terapie, koučování, vzdělávání, 
supervize  
 
Kontakt:  
Nádražní I 697,  
783 53 Velká Bystřice  
 
E-mail: info@dalet.cz  
Tel.: (+420) 604 736 465 

 

Webové stránky:  

www.dalet.cz  
 

Metody výuky: 

 přednášky – výklad určitého tématu doplněný příklady z praxe 

 praktický trénink dovedností – procvičování konkrétních dovedností 

v malých skupinkách pod dohledem lektorů, reflexe 

 zážitkové lekce – učení zážitkem a sebezkušenost 
 
Počet účastníků: Max. 20 (učí vždy dva lektoři).  
 
Lektorský tým: 
Mgr. Eva Janíčková a Mgr. Bc. Pavel Vítek 
 
Jak se přihlásit?  
Na výcvik je možné se přihlašovat průběžně. Kapacita výcviku je omezená, 
rozhoduje pořadí přihlášení. Přihláška a pokyny k přihlašování jsou k 
dispozici na http://www.dalet.cz/vzdelavani-prihlaska.php.   
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