Comunicació núm. 12/2022 – 17 de febrer de 2022

#FormacióEnMediació: Conflictes per videoconferència:
com sobreviure-hi. Amb Albert Tomàs. Dijous 24 de febrer
de 17 a 19 h. Presencial a l’ICATER si hi ha un mínim
d’inscripcions (si no, el farem via TEAMS). Inscriu-t’hi ara!
La transformació digital de la Societat es materialitza cada cop més, en
el canvi de les dinàmiques relacionals en molts àmbits. L’ús de la
tecnologia, per necessitat o per comoditat, ha arribat també, i amb
força, al món de la Mediació i la resolució de conflictes.
Què fer quan estem intentant una Mediació utilitzant un sistema de
videoconferència? Què podem fer si les persones que hi participen
entren en conflicte? Serveixen les mateixes tècniques i tips que en una
Mediació presencial? Com hi intervenim?
Tot això i més ho tractarem a la nova Formació sobre Mediació que
farem el proper dijous 24 de febrer a l’ICATER. La sessió anirà a càrrec
d’Albert Tomàs, Llicenciat en Ciències del Treball. Expert en gestió d’
equips, mètodes de comunicació i lideratge. Tècnic Superior en Gestió
a la Direcció d’inspecció de l’Ajuntament de Barcelona com a gestor de
grups interoperatius d’inspecció. CEO del team building
Desafialament, col·laborador permanent de la Fundació Olof Palme i
remprenedor. Expert en comunicació, gestió d’equips i negociació. Ha
format i assessorat en aquestes matèries a nombroses personalitats
del sector públic.
Atenció mediadores i mediadors: l’assistència a aquesta formació
comptarà com a 2h de formació en Mediació (homologades).

Lloc: Presencial a l’ICATER si hi ha un mínim d’inscrits/es (si no, el farem
via TEAMS, i us enviarem l’enllaç per accedir-hi abans de la sessió).
Data i horari: Dijous 24 de febrer de 2022 de 17 a 19 h
Preu inscripció: 10€ membres ICATER - 30€ altres - Gratuït alumnes
EPJ ICATER cursos 2020/2021 i 2021/2022

INSCRIU-TE ARA CLICANT AQUÍ
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