Εκπαίδευση στη
Διαμεσολάβηση
Ο

διεθνώς

αναγνωρισμένος

οργανισμός

CEDR,

το

Ελληνικό

Κέντρο

Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας, δραστηριοποιούμενο από το 2006 στον τομέα
της διαμεσολάβησης, και το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας
ανακοινώνουν

τη

συνεργασία

τους

στην

παροχή

εκπαιδευτικού

προγράμματος κατάρτισης διαμεσολαβητώ ν.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 60 ωρών, απευθύνεται σε:


δικηγόρους



ασκούμενους δικηγόρους



απόφοιτους Νομικών Σχολών που επιθυμούν να εξειδικευθούν στον
τομέα της διαμεσολάβησης



απόφοιτους λοιπών ΑΕΙ οι οποίοι, βάσει του Ν. 3898/2010, μπορούν να
απασχοληθούν ως διαμεσολαβητές.



Άτομα

που

θέλουν

να

συμμετάσχουν

στον

διαγωνισμό

του

Υπουργείου Δικαιοσύνης για να διαπιστευθούν ως διαμεσολαβητές
και


άτομα τα οποία εν γένει ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις δεξιότητές
τους στον τομέα της επίλυσης συγκρούσεων και της διαχείρισης
κρίσεων.

** Τονίζεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου, οι
υποψήφιοι που δεν έχουν τη δικηγορική ιδιότητα, μπορούν πλέον να
διενεργούν πάσης φύσεως διαμεσολαβήσεις, οι οποίες προβλέπονται από το
νόμο 3898/2010.

Η διδασκαλία γίνεται από Έλληνες και Άγγλους εκπαιδευτές και βασίζεται
σε σύγχρονες μορφές βιωματικής εκπαίδευσης, όπως, μεταξύ άλλων, πρακτικές
ασκήσεις, προσομοίωση όλων των φάσεων της διαμεσολάβησης, ασκήσεις roleplaying

στις

οποίες

οι

συμμετέχοντες

αναλαμβάνουν

το

ρόλο

του

διαμεσολαβητή κ.ά.
Η εκπαίδευση λειτουργεί και ως προετοιμασία για τους υποψήφιους
διαμεσολαβητές και περιλαμβάνει:
φάκελο

εκπαιδευτικού

υλικού,

εγχειρίδιο

διαμεσολαβητή

μεταφρασμένο, νομοθεσία και βασική θεωρία
 συνεχές προσωπικό tutoring από τους εκπαιδευτές
 ανατροφοδότηση βάσει της απόδοσης των συμμετεχόντων

πρωτότυπα

Εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση
Centre for Effective Dispute Resolution
Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευθέντες αποκτούν
τη δυνατότητα:
εσωτερικής πιστοποίησης ως διαμεσολαβητές

Το πρόγραμμα ξεπέρασε τις προσδοκίες μου,
με προβλημάτισε ως άνθρωπο. Εκφράστηκα
χωρίς καμία δέσμευση και έλυσα τις περισσότερες από τις απορίες μου! Εφεξής, θα σκάβω
περισσότερο για να βρίσκω τι κρύβεται κάτω
από την «επιφάνεια της θάλασσας! Π.Γ.,

συμμετοχής στο διαγωνισμό του ΥπΔΔΑΔ για διαπίστευση και
εγγραφής στο μητρώο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που
διατηρεί

δικηγόρος Βόλου

διεθνούς πιστοποίησης κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης
απευθείας από τον CEDR
διεθνούς πιστοποίησης ως IMI CERTIFIED MEDIATOR

Επόμενη Εκπαίδευση
Ημ/νίες: 16-21 Μαρτίου 2015
Πού: Επιμελητήριο Λάρισας, Λάρισα
Διάρκεια: 5 ημέρες εκπαίδευση + 1 ημέρα αξιολόγηση, κάθε μέρα
09.00-17.00 (60 ώρες συνολικά)
Κόστος: 1650 €. Προνομιακά πακέτα συμμετοχής (διαμονή,
μετακίνηση) για άτομα από Αθήνα, λοιπές επαρχιακές πόλεις
Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: Άρχισε-έως Παρασκευή
27/02/15
Δήλωση συμμετοχής: στο http://www.inkadil.gr/2015/02/03/enarxiipovolis-etiseon-gia-5o-programma-ekpedefsis-16i-martiou/

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε:

Απόφοιτοι του Προγράμματος, μεταξύ άλλων:



Δικηγόροι



Ανώτατα στελέχη
κών εταιρειών



Πολιτικοί μηχανικοί, πανεπιστημιακοί



Στελέχη ευρωπαϊκών οργανισμών
(Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
Αντιπροσωπεία Ε. Επιτροπής)



Στελέχη υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και λοιπών υπουργείων



Ανώτατοι αξιωματούχοι
κυβέρνησης

χρηματοοικονομι-

Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας
Www.hellenic-mediation.gr
Πανεπιστημίου 42, Αθήνα
Καθημερινά 09.00-16.00
Κ. Ελισάβετ Μυσίρη
 210-3620274
 elmysiri@sae-epe.gr, info@hellenic-mediation.gr

κυπριακής

