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Ośrodek Mediacji Klinika KonfliktuKlinika KonfliktuKlinika KonfliktuKlinika Konfliktu 
serdecznie zaprasza na dwudniowy warsztat pt. 

 

    
Wykorzystanie metaforWykorzystanie metaforWykorzystanie metaforWykorzystanie metafor    

w procesie mediacji rodzinnychw procesie mediacji rodzinnychw procesie mediacji rodzinnychw procesie mediacji rodzinnych    
 
prowadzony przez Thomasa H. Smitha (Boulder, Colorado/ Praga) 
    
Krótkie podsumowanieKrótkie podsumowanieKrótkie podsumowanieKrótkie podsumowanie    

Mediacja rodzinna nie jest jedynie prostą sekwencją kroków zmieniających 
konflikt w porozumienie, lecz złoŜonym, dynamicznym procesem, w którym 
pojawić się moŜe zarówno walka, jak i współpraca. Mediator nie kieruje nim 
dyrektywnie, ale raczej wpływa na niego werbalnie odmalowując „krajobraz” 
systemu i konfliktu rodzinnego. Interaktywny warsztat, oparty na aktualnych 
badaniach, poświęcony będzie mediacjom rodzinnym. W jego trakcie będziemy 
odkrywać dynamikę relacji między stronami, wprowadzając język metafor, które 
swoją mocą pomagają stymulować proces mediacji. 

 
Ogólne cele warsztatu:Ogólne cele warsztatu:Ogólne cele warsztatu:Ogólne cele warsztatu:    
•  Głębokie zrozumienie wykorzystania metafor w mediacji; 
• Spojrzenie na mediację rodzinną jako zarządzanie złoŜonym i 
przystosowującym się do zmian systemem relacyjnym 
•  Zaprezentowanie nowych sposobów rozumienia systemów dynamicznych  przy 
uŜyciu: 

-  „mapy umysłu” (mind map) 
- symulacji 
- metafor 

• Zaprezentowanie metaforycznych ram dla konfliktów o róŜnym stopniu 
złoŜoności 
 
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą:  

� rozumieli fundamentalną rolę metafory w myśleniu,  
� rozumieli podstawową strukturę metafor w kategoriach „domeny źródła i 

celu” (source and target domains),  
� znali sposoby wykorzystania „domeny źródła” do wyboru uŜytecznych 

wiodących metafor,  
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� potrafili odkrywać metafory w myśleniu i niespójnym języku uczestników 
mediacji oraz umieli je zastosować do trzech głównych funkcji mediacji,  

� potrafili spojrzeć głębiej na „Metaforę PodróŜy”, która jest łatwo dostępna 
w dialogu stron i gotowa do wykorzystania przez mediatora, 

� zaznajomieni z „krajobrazami” i „terytorium” konfliktu, 
� potrafili podąŜać za myśleniem uczestników, otwierając je i dostarczając 

spójnego motywu przewodniego, 
� wiedzieli, w jaki sposób metafora podróŜy moŜe być wykorzystywana w 

przeformułowaniach. 
 
Warsztat będzie obejmował prezentacje oparte na badaniach prowadzącego, 
interaktywne ćwiczenia skierowane do grupy, symulacje i ćwiczenia w małych 
grupach.    
Thomas H.SmihThomas H.SmihThomas H.SmihThomas H.Smih uzyskał tytuł doktora psychologii na Uniwersytecie Colorado 
(Boulder) w roku 1973. Specjalizuje się w psychologii społecznej i rozwiązywaniu 
konfliktów. Wcześniej pracował jako psycholog i badacz w więzieniu wojskowym 
oraz stanowym szpitalu psychiatrycznym. Wykładał psychologię społeczną na 
Uniwersytecie Colorado oraz terapię rodzinną w Instytucie Psychologii 
Transpersonalnej. W roku 1991, po wielu latach doradztwa w zakresie 
rozwiązywania konfliktów dla agencji rządowych, szkół oraz biznesu rozpoczął 
praktykę mediacyjną (jest certyfikowanym mediatorem CDR Associates). Członek 
Colorado Council of Mediators and Mediation Organizations, Association For 
Conflict Resolution (poprzednio Academy of Family Mediators), City of Boulder 
Community Mediation Service. Obecnie prowadzi praktykę w Pradze i związany 
jest  z Asociace Mediatorů České Republiky. Prowadził szkolenia, warsztaty oraz 
publikował prace w obu Amerykach, Północnej Afryce oraz Środkowej i 
Wschodniej Europie. 
    
Termin warsztatu: 21Termin warsztatu: 21Termin warsztatu: 21Termin warsztatu: 21----22 listopada 2008 r.22 listopada 2008 r.22 listopada 2008 r.22 listopada 2008 r.    

Dzień pierwszy (21.11.08 ) w godz. 10.00-18.00   (przerwa 14.00-
15.00); 

Dzień drugi (22.11.08)   w godz. 9.00-17.30     (przerwa13.30-14.30) 
    
Dokładne miejsce szkolenia (w centrum Warszawy) zostanie podane w 
późniejszym terminie. 
    
Koszt szkolenia:  550 zł Koszt szkolenia:  550 zł Koszt szkolenia:  550 zł Koszt szkolenia:  550 zł     

Opłata obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz serwis 
kawowy w przerwach szkolenia. 

 Termin dokonywania wpłat upływa 27 października 2008 r. 



    

Klinika KonfliktuKlinika KonfliktuKlinika KonfliktuKlinika Konfliktu    
ul. Senatorska 24/3, 00-095 Warszawa 

http://klinikakonfliktu.pl; e-mail: mediacje@lklinikakonfliktu.pl 

 

Warsztat skierowany jest do osób posiadających pewne doświadczenie w 
zakresie mediacji, zainteresowanych poszerzeniem swojego warsztatu poprzez 
pracę z językiem metafor.  

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) na e-mail 
szkolenia@klinikakonfliktu.pl lub pocztą zwykłą Klinika Konfliktu, ul.Senatorska 24 
lok.3, 00-950 Warszawa. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (30 osób), prosimy o dokonanie wpłaty 
po uzyskaniu potwierdzenia, Ŝe Państwa zgłoszenie zostało przyjęte. 

Wpłaty proszę kierować na 
 Klinika Konfliktu Sp. z o.o. 
 07 2130 0004 2001 0455 1719 0001 (Volkswagen Bank Polska) 

 
 
Wszelkich informacji udziela p. Konrad Sobczyk 609 447 761 lub 
szkolenia@klinikakonfliktu.pl 
 

 
Serdecznie zapraszamy, 
   

Zespół Kliniki Konfliktu    


