ΟΝLINE 80 ΩΡΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ

ΣΜΗΜΑΣΑ 6-9 ΑΣΟΜΩΝ
+ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ 20 ωρών
Alternative Dispute Resolution Hellenic Center
www.adrhellenic.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αναγνωρισμένo πρόγραμμα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης Διαμεσολαβητών από το
Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες μπορούν να
εγγραφούν στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Σάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πιστοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ADR HELLENIC CENTER.
Πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό INTERNATIONAL MEDIATION
INSTITUTE (ΙΜΙ) και αυτόματη εγγραφή στον κατάλογο των διαμεσολαβητών στην
ιστοσελίδα του ΙΜΙ.
Πιστοποιημένο Ασύγχρονο e-training πρόγραμμα μετεκπαίδευσης, διάρκειας 20
ωρών, στην Οικογενειακή ή στην Ιατρική ή στη χολική Διαμεσολάβηση.
www.e-adrhellenic.com

Γιατί να εκπαιδευτείς με εμάς;

Online βασική εκπαίδευση - Διάρκεια 80 ώρες:
40 ώρες σύγχρονη και 40 ώρες ασύγχρονη e-learning εκπαίδευση
 Κλειστά τμήματα 6 έως 9 ατόμων
 Ευέλικτες ημερομηνίες, που καθορίζονται σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες (4 ημέρες)
 Ενσωματώνει τα πιο διαδεδομένα και αποτελεσματικά μοντέλα βιωματικής εκπαίδευσης
 Εστιάζει στην πρακτική άσκηση
 Ατομικό feedback

Η ασύγχρονη εκπαίδευση περιλαμβάνει μαγνητοσκοπημένες ενότητες με τη θεωρία της
διαμεσολάβησης, των δεξιοτήτων του διαμεσολαβητή, τα στάδια, νομοθεσία , υποδείγματα,
τεστ κλπ.
Μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τον υπολογιστή σας, από το κινητό σας τηλέφωνο,
από τάμπλετ, οποιαδήποτε ώρα, οπουδήποτε θέλετε και με το δικό σας ρυθμό.
Έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα έως και 3 μήνες για επαναλήψεις και τεστ.
Μπορείτε να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή όλο το υλικό.

ε ποιους απευθύνεται;

 Δικηγόρους ή κατόχους πτυχίου Νομικής που δύνανται να αποκτήσουν
άδεια άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου.
 Επαγγελματίες

κατόχους

αναγνωρισμένου

τίτλου

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, οικονομολόγοι
κλπ.
 Υοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οι
οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπρόσθετα προσόντα όπως αυτό
της επίλυσης διαφορών εκτός δικαστηρίων. Η εγγραφή στα Μητρώα
Διαμεσολαβητών για τους φοιτητές θα γίνει αφότου λάβουν τον τίτλο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Λίγα λόγια για το ADR HELLENIC CENTER

Σο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ (ADR Hellenic Center) είναι ένας
ευρωπαικός οργανισμός, που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012 με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθώς επίσης και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης
περί τη διαμεσολάβηση, τόσο στην Ευρώπη, όσο και διεθνώς.
Από το 2014 το ADR Hellenic Center είναι ο αποκλειστικός πάροχος εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΣΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ (ΙΝΚΑΔΑ), ενός εκ των πέντε
λειτουργούντων στην Ελλάδα Ινστιτούτων Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών, πιστοποιημένα από το
Τπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ελλάδα). υνεργάζεται επίσης με το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (τομέας Διά Βίου Εκπαίδευσης) και προσφέρει με μεγάλη επιτυχία
Προγράμματα Εξειδίκευσης στον τομέα της Διαμεσολάβησης. Από δε το έτος 2015 είναι ιδρυτικό μέλος
του Βαλκανικού Οργανισμού Επίλυσης Διαφορών (Balkan Association for Dispute Resolution) και
παρέχει υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών στην Ευρώπη και διεθνώς.
Tο ADR Hellenic Center είναι το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα που, από το έτος 2015, παρέχει όλα τα
Qualifying Assessment Programs του Διεθνούς φήμης και αναγνώρισης Ινστιτούτου, International
Mediation Institute (I.M.I) και πιστοποιεί τις επαγγελματικές ικανότητες Διαμεσολαβητών από όλο τον
κόσμο, ώστε αυτοί να συμπεριληφθούν στην επίσημη λίστα των Διεθνών Διαμεσολαβητών του Ι.Μ.Ι.
Πλέον από το 2019 το πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης του ADR HELLENIC CENTER
είναι πιστοποιημένο από το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο, International Mediation Institute (IMI) ως IMI
Certified Mediator Training Program (IMI CMTP).
Σο ADR Hellenic Center είναι ο μοναδικός φορέας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς που εξειδικεύεται
στην Ιατρική και Βιοηθική Διαμεσολάβηση και στην εκπαίδευση ιατρών και παρόχων υγείας σε ήπιες
δεξιότητες (Soft Skills). Από το 2015 έως και σήμερα έχουν διεξαχθεί με πολλή μεγάλη επιτυχία
προγράμματα

Ιατρικής

Διαμεσολάβησης

απευθυνόμενα

σε

διαμεσολαβητές

και

δικηγόρους,

προγράμματα Βιοηθικής Διαμεσολάβησης για επαγγελματίες υγείας και δικηγόρους, καθώς και
προγράμματα σε συνεργασία με νοσοκομεία για την εκπαίδευση των ιατρών σε ήπιες δεξιότητες
(softskills) και διαχείριση ιατρικού λάθους.
Από το έτος 2019 έχει δημιουργήσει πρωτοποριακά ασύγχρονα προγράμματα e-learning σχετικά με την
διαμεσολάβηση, όπως, ο ρόλος του Δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση, εισαγωγή στη Διαμεσολάβηση,
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, Advanced Διαμεσολάβηση, Ιατρική Διαμεσολάβηση, Ενσυναίσθηση και
χολική Διαμεσολάβηση, Νευροεπιστήμη και Διαμεσολάβηση, Γλώσσα του σώματος και Διαμεσολάβηση.
Είναι δε ο μοναδικός φορέας που σήμερα προσφέρει online σύγχρονη εκπαίδευση εκπαιδευτών
διαμεσολαβητών ( ΣRAIN THE TRAINERS ) σε πολύ μικρά τμήματα.

Οι εκπαιδευτές μας

Έχουν μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση διαμεσολαβητών
Έχουν εκπαιδεύσει πάνω από 2.000 διαμεσολαβητές σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό.




‘Εχουν διενεργήσει πολλές εμπορικές και αστικές διαμεσολαβήσεις , σε Ελλάδα, Κύπρο και διεθνώς.

Είναι Αποτελεσματικοί


Mετά το τέλος της βασικής εκπαίδευσης θα αποκτήσετε σε πρακτικό επίπεδο όλες τις ιδιότητες του Διαμεσολαβητή Διαδικαστικές/Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης, Δεξιότητες Διαχείρισης.



Θα μπορείτε στην πράξη να διεξάγετε αποτελεσματικές διαμεσολαβήσεις.

Δκπαιδευτές
Εύη Αυλογιάρη, Leader Trainer
Δικηγόρος, MSc ΑΠΘ , υποψήφια διδάκτωρ Ιατρκής σχολής, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (ΤΔΔΑΔ, CEDR, CiArb, ΣΟΟLKIT),
Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, εξειδικευμένη στην Σραπεζική, Ιατρική και Βιοηθική Διαμεσολάβηση (εκπαίδευση: Penn University of
Pennsylvania Medical School , Harvard Medical School Center for Bioethics, University of Zurich/University Hospital Zurich),
Διαπιστευμένη Δικηγόρος στη Διαμεσολάβηση (IMI Mediation Advocacy Certification), Διευθύντρια Κατάρτισης του Ινστιτούτου
Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης, Τπεύθυνη του προγράμματος Διαμεσολάβησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
πρόεδρος ADR Hellenic Center.



Κωνσταντίνος Σερζής



Μαρία Σσόλου



Ροδούλα Αχιλλείδου



Νίκος Καραγιαννάκης

υνολικό κόστος συμμετοχής

1.800,00 €
*συμπεριλαμβάνει και την εγγραφή στο διεθνές μητρώο διαμεσολαβητών του ΙΜΙ.

Αίτηση συμμετοχής

Όποιος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει στη βασική εκπαίδευση Διαμεσολαβητών πρέπει να:
1. Τποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη, στο email :
info@adrhellenic.com.
2. Αποστείλει ηλεκτρονικά εντός 2 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, το
παραστατικό καταβολής της συμμετοχής, στον Σραπεζικό Λογαριασμό:
Εθνική Σράπεζα Ελλάδος
Νούμερο λογαριασμού : 213/00104482
ΙΒΑΝ: GR 2701102130000021300104482
Δικαιούχος: Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ELKED)

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας:
www.adrhellenic.com ή να στείλετε email: info@adrhellenic.com ή να τηλεφωνήσετε στο τηλ.
+302310538919.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στην κ. Αυλογιάρη,
email: law@avlogiari.gr και τηλ. +306977260901.

