MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
GINČŲ SPRENDIMAS BE TEISMO - „ŠEŠTADIENIO“ MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
I šeštadienis (2016-04-30)
Mediacijos teorija ir praktika pradedantiems
(Mokslo ir inovacijų paramos centras, Didlaukio g. 55, I-102 atviros erdvės auditorija)
(Mokymus veda lektorė – doc. dr. Agnė Tvaronavičienė)

8:30 – 9:00

Registracija

9:00 – 10:30

Mokymai/
Praktinės
užduotys

10:30 – 10:45

Kavos pertrauka

___




I-104 „Mažoji auditorija“


10:45 – 12:15

Mokymai/
Praktinės
užduotys

12:15 – 13:15

Pietų pertrauka














Mokymai



14:45 – 15:00

Kavos pertrauka

15:00 – 16:30

Praktinės
užduotys

Mediacijos principai ir jų reikšmė mediacijos
procese:
Savanoriškumas;
Konfidencialumas;
Mediatoriaus nešališkumas ir neutralumas;
Proceso neformalumas;
Proceso ekonomiškumas;
Proceso universalumas ir kt.
Praktinė užduotis.

I-104 „Mažoji auditorija“


13:15 – 14:45

Mediacijos samprata ir skiriamieji bruožai;
Mediacijos teisinis reglamentavimas;
Mediacijos privalumai ir trūkumai.

Mediacijos proceso dalyviai ir jų teisės bei
pareigos:
Mediatorius;
Šalys;
Šalių atstovai;
Kiti asmenys, dalyvaujantys mediacijos
procese;
Mediacijos procesas ir jo stadijos.

I-104 „Mažoji auditorija“
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Praktinės užduotys. Mediacijos
inscenizacija. Aptarimas.

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
GINČŲ SPRENDIMAS BE TEISMO - „ŠEŠTADIENIO“ MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
II šeštadienis (2016-05-07)
Derybos – sėkmingos mediacijos pagrindas
(Mokslo ir inovacijų paramos centras, Didlaukio g. 55, I-102 atviros erdvės auditorija)
(Mokymus veda lektorė, advokatė ir mediatorė doc. dr. Natalija Kaminskienė)

8:30 – 9:00

Registracija

___



9:00 – 10:30

Mokymai/
Praktinės
užduotys




10:30 – 10:45

I-104 „Mažoji auditorija“

Kavos pertrauka

10:45 – 12:15

Mokymai/
Praktinės
užduotys

12:15 – 13:15

Pietų pertrauka









Mokymai/
Praktinės
užduotys



14:45 – 15:00

Kavos pertrauka

15:00 – 16:30

Mokymai/
Praktinės
užduotys

Tinkamas pasiruošimas deryboms
Derybininkų asmenybių ir bendravimo tono
nustatymas
Informacinė stadija (vertės sukūrimas)
Praktinės užduotys

I-104 „Mažoji auditorija“


13:15 – 14:45

Derybos – mediacijos pagrindas
Derybų samprata, pagrindiniai efektyvių
derybų veiksniai
Verbalinis ir neverbalinis bendravimas
derybose
Praktinės užduotys

Rungimosi/paskirstymo stadija (vertės
reikalavimas)
Derybų uždarymo stadija (vertės įtvirtinimas)
Bendradarbiavimo/integracinė derybų stadija
(vertės maksimizavimas)
Praktinės užduotys

I-104 „Mažoji auditorija“
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Derybų technikos ir jų tinkamas
panaudojimas/neutralizavimas
Praktinės užduotys

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
GINČŲ SPRENDIMAS BE TEISMO - „ŠEŠTADIENIO“ MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
III šeštadienis (2016-05-14)
Mediacijos atvejų analizė pažengusiems ir supervizijos
(Mokslo ir inovacijų paramos centras, Didlaukio g. 55, I-102 atviros erdvės auditorija)
(Mokymus veda lektorė-mediatorė – prof. dr. Renata Mienkowska-Norkienė)

8:30 – 9:00

Registracija

___



9:00 – 10:30

Mokymai


10:30 – 10:45

I-104 „Mažoji auditorija“

Kavos pertrauka


10:45 – 12:15

Mokymai/
Praktinės
užduotys

12:15 – 13:15

Pietų pertrauka



Praktinės
užduotys

14:45 – 15:00

Kavos pertrauka

15:00 – 16:30

Praktinės
užduotys

Mediacijos svarbiausios problemos bei jų
sprendimas
Mediacijos simuliacija – komercinė mediacija
(simuliuoja mokyklos dalyviai); simuliacijoje
naudojamų įrankių aptarimas

I-104 „Mažoji auditorija“


13:15 – 14:45

Mediacijos taikymo ypatumai
Mediatoriaus įrankių pristatymas bei
įvertinimas taikant mediaciją skirtingose
bylose
Mediatoriaus įžanginė kalba bei mediacijos
eiga – praktiniai aspektai



Mediacijos simuliacija – baudžiamoji
mediacija (simuliuoja mokyklos dalyviai);
simuliacijoje naudojamų įrankių aptarimas
Mediacijos simuliacija – šeimos mediacija
(mediatoriaus vaidmeni vaidina lektorė);
simuliacijoje naudojamų įrankių aptarimas

I-104 „Mažoji auditorija“
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Mediacijos supervizija – dalyvių patirties
aptarimas bei pritaikymas mediacijai

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
GINČŲ SPRENDIMAS BE TEISMO - „ŠEŠTADIENIO“ MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
IV šeštadienis (2016-05-21)
Teisminė mediacija - populiarėjantis ginčų sprendimo būdas
(Mokslo ir inovacijų paramos centras, Didlaukio g. 55, I-102 atviros erdvės auditorija)

(Mokymus veda teisėja-teismo mediatorė – Giedrė Jakštienė)

8:30 – 9:00

Registracija

9:00 – 10:30

Mokymai

___



10:30 – 10:45

Kavos pertrauka

10:45 – 12:15

Mokymai/
Praktinės
užduotys

12:15 – 13:15

Pietų pertrauka

13:15 – 14:45

Praktinės
užduotys

14:45 – 15:00

Kavos pertrauka

15:00 – 16:30

Praktinės
užduotys

Bendra teisminės mediacijos apžvalga už
2014-2015 metus, analizė, tendencijos.
Teisminės mediacijos skatinimo priemonės.
I-104 „Mažoji auditorija“




Teisminės mediacijos organizavimo etapai.
Teisminės mediacijos vykdymas, geroji ir
taisytina praktika.

I-104 „Mažoji auditorija“



Teisminės mediacijos ypatumai skirtingų
kategorijų bylose.
Praktiniai ir teoriniai teisminės mediacijos
pranašumai.
I-104 „Mažoji auditorija“
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Praktinė užduotis grupėmis, mediacijos
inscenizacija, jos aptarimas.
Praktiniai patarimai.

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
GINČŲ SPRENDIMAS BE TEISMO - „ŠEŠTADIENIO“ MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
V šeštadienis (2016-05-28)
Mediacijos baudžiamojoje justicijoje taktika
(Mokslo ir inovacijų paramos centras, Didlaukio g. 55, I-102 atviros erdvės auditorija)
(Mokymus veda lektorius-mediatorius – doc. dr. Rokas Uscila)

8:30 – 9:00

Registracija

9:00 – 10:30

Mokymai

10:30 – 10:45

Kavos pertrauka

10:45 – 12:15

Mokymai/
Praktinės
užduotys

12:15 – 13:15

Pietų pertrauka

13:15 – 14:45

Mokymai

14:45 – 15:00

Kavos pertrauka

15:00 – 16:30

Praktinės
užduotys

___





Mediacijos baudžiamojoje justicijoje ypatumai
Šalių specifika
Mediacijos proceso struktūros parinkimas
I-104 „Mažoji auditorija“

 Mediatoriaus baudžiamojoje justicijoje funkcijos

I-104 „Mažoji auditorija“



Mediacijos baudžiamojoje justicijoje proceso
taktika ir valdymas

I-104 „Mažoji auditorija“
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Praktinės užduotys. Mediacijos inscenizacija.
Aptarimas.

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
GINČŲ SPRENDIMAS BE TEISMO - „ŠEŠTADIENIO“ MEDIACIJOS MOKYKLA
TRUMPAS LEKTORIŲ PRISTATYMAS
Doc. Dr. Agnė Tvaronavičienė
Mykolo Romerio Universiteto Teisės fakulteto docentė, daktarė. Nuo 2013 m. Lietuvos arbitražo teismo
pirmininkė. Nuo 2012 m. Komunikacijos ir mediacijos institute veda „Mediacijos pagrindų“, „Mediacijos
šeimos ginčuose“, „Alternatyvaus ginčų sprendimo“ paskaitas bei seminarus lietuvių ir anglų kalbomis
bakalauro ir magistro studijų studentams. 2013 m. išleisto vadovėlio „Mediacija“ bendraautorė, mokslinių
publikacijų mediacijos ir kitų alternatyvių ginčų sprendimo būdų tematika autorė. Nuo 2014 m. spalio
mediatorė – ekspertė projekte „Mediacijos įgyvendinimas probacijos įstaigose“. 2014 m. Agnė
Tvaronavičienė buvo LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos)
civiliniame procese tobulinimo darbo grupės narė. 2015 m. rugpjūčio – 2016 m. sausio mėnesiais vedė
mokymus Lietuvos Respublikos teisėjams ir teisėjų padėjėjams teisminės mediacijos tematika.
Praktikuojanti mediatorė.
Doc. Dr. Natalija Kaminskienė
Mykolo Romerio universiteto Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovė, Teisės
fakulteto Privatinės teisės instituto docentė. Advokatė nuo 2005 m., arbitrė, mediatorė. Specializacijos
sritys – verslo ir šeimos ginčų taikus sprendimas (derybos, mediacija, arbitražas). Nuo 2010 m. iki dabar
dėsto teisinių derybų, mediacijos ir alternatyvaus ginčų sprendimo dalykus lietuvių ir anglų kalba Mykolo
Romerio universitete, nuolat veda seminarus advokatams ir advokatų padėjėjams, teisėjams, teisėjų
padėjėjams, teisininkams teisinių derybų ir mediacijos temomis (virš 300 val.). 2011 m. išleido
monografiją „Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas“, 2013 m. vadovėlį „Mediacija“ kartu su
bendraautoriais. Yra LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos)
sistemos plėtros koncepcijos įgyvendinimo grupės narė, nuolatinės Teisminės mediacijos komisijos narė.

Prof. Dr. Renata Mienkowska-Norkienė
Gyvenanti Vilniuje ir Varšuvoje, dirbanti Mykolo Romerio universiteto profesore bei Varšuvos universiteto
docente politikos mokslų bei taikomųjų socialinių mokslų srityje. Jos specializacija yra Europos Sąjungos
teisė ir politika bei konfliktų valdymas (ypač šeimos konfliktų). Prof. Renata Mienkowska-Norkienė dirba
mediatore šeimos ginčuose, yra daugiau negu 50 mokslinių publikacijų ES politikos bei konfliktų valdymo
srityje autorė ir patyrusi mokymų vedėja (daugiau negu 30 įvairių mokymų – apie 300 val.). 2014 m. Dr.
Renata Mienkowska-Norkienė buvo LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo
(mediacijos) civiliniame procese tobulinimo darbo grupės narė. 2015 m. vedė teisėjų ir teisėjų padėjėjų
mokymus teisminės mediacijos tema.
Giedrė Jakštienė
Nuo 2004 m. Kauno apylinkės teismo teisėja. Teisėjų tarybos sudarytos Nuolatinės teisminės mediacijos
komisijos narė. Teismo mediatorė, turinti Lietuvoje didžiausią teisminės mediacijos praktiką. Giedrė
Jakšienė 2015 m. pravedė net 40 teisminių mediacijų, iš kurių 17 atvejų buvo sudarytos taikos sutartys.
„Kartais žmogui reikia nuoširdžiai išsikalbėti, kad jis suprastų, kur yra ginčo esmė, o to jis negali padaryti
teisminiame procese“ – yra įsitikinusi teismo meditorė.

Dr. Rokas Uscila
Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas. Mediatorius-teisininkas, dirbantis
baudžiamosios justicijos srityje. Specializuojasi mediacijos procesų vedime teismuose, policijoje,
probacijos tarnybose, taip pat bendruomenėse. 10 metų mediatoriaus patirtis, 5 metai mediatoriauseksperto praktika (mokymų ir supervizijų vedimas, konsultacijų, ekspertinių išvadų rengimas). Nuo 2014
m. spalio mediatorius–ekspertas projekte „Mediacijos įgyvendinimas probacijos įstaigose“.
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