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
(Mykolo Romerio universitetas, Ateities g.20,CR. I k. 3 a. I-311 auditorija)
(Mokymus veda lektorius-teismo mediatorius, advokatas Egidijus Langys)

8:30 – 9:00

Registracija

___


9:00 – 10:30




Mokymai/
Praktinės
užduotys



Mediacijos samprata – kas slypi po žodžiu
„mediacija“;
Mediacijos stilių įvairovė ir jų skirtumai;
Mediacijos principai ir jų reikšmė mediacijos
procese
Mediacijos praktika

10:30 – 10:45

Kavos pertrauka

I-220 „Profesoriumas“

10:45 – 12:15

Mokymai/
Praktinės
užduotys

12:15 – 13:15

Pietų pertrauka

I-220 „Profesoriumas“

13:15 – 14:45

Mokymai

 Mediacijos procesas: svarba ir eiga
 Teisminė mediacija Lietuvoje – pradžia ir ateities






Mediatorius ir jo vaidmuo mediacijos procese
Mediacijos teisinis reglamentavimas Lietuvoje
Mediacijos nauda prieš teisminį procesą
Praktinis žinių patikrinimas (testas)

perspektyvos
14:45 – 15:00

Kavos pertrauka

15:00 – 16:30

Praktinės
užduotys

I-220 „Profesoriumas“
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Praktinės užduotys. Klausytojų vertinimas.
Testo rezultatų aptarimas.

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
GINČŲ SPRENDIMAS BE TEISMO - „ŠEŠTADIENIO“ MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
II šeštadienis (2016-05-07)
Teisininkai mediacijoje: vaidmenys, ypatumai ir perspektyvos
(Mykolo Romerio universitetas, Ateities g.20,CR. I k. 3 a. I-311 auditorija)
(Mokymus veda lektorė-mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė)

8:30 – 9:00

Registracija

___


9:00 – 10:30



Mokymai /
Diskusija


10:30 – 10:45

I-220 „Profesoriumas“

Kavos pertrauka


10:45 – 12:15

Mokymai /
Diskusija /
Praktinė
užduotis




12:15 – 13:15

Pietų pertrauka

Mokymai /
Diskusija /
Praktinė
užduotis




14:45 – 15:00

Kavos pertrauka

15:00 – 16:30

Praktinės
užduotys

Įvertinamoji
mediacija
kaip
dažniausiai
pasirenkamas teisininkų mediatorių darbo stilius:
Pagrindiniai mediacijos stiliai, kiekvieno jų
privalumai ir trūkumai;
Mediatoriaus aktyvumas procese kaip
skirtingų mediacijos stilių atskyrimo kriterijus;
Įvertinamosios mediacijos ypatumai.
Ar mediatorius gali siūlyti šalims ginčo sprendimo
variantus? Kodėl jis turėtų/ neturėtų to daryti?
(Diskusija)
Praktinė užduotis.

I-220 „Profesoriumas“


13:15 – 14:45

Mediacija kaip nauja teisininkų veiklos kryptis
Lietuvoje;
Skirtingi teisininkų vaidmenys mediacijoje:
Teisininkas mediatorius;
Teisininkas kaip vienos iš šalių atstovas.
Teisininkas
mediatorius
v
psichologas
mediatorius. Privalumai ir trūkumai. (Diskusija).

Mediacijos, kurioje dalyvauja teisininkai, kaip
savo klientų atstovai, ypatumai:
Teisininko funkcijos mediacijoje;
Dažniausios
mediacijose
dalyvaujančių
teisininkų klaidos.
Dalyvavimo mediacijoje kartu su teisininku
privalumai ir trūkumai iš ginčo šalių perspektyvos
(Diskusija).
Praktinė užduotis.

I-220 „Profesoriumas“

Mediacijos inscenizacija. Aptarimas.
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MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
GINČŲ SPRENDIMAS BE TEISMO - „ŠEŠTADIENIO“ MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
III šeštadienis (2016-05-14)
Mediacijos baudžiamojoje justicijoje taktika
(Mykolo Romerio universitetas, Ateities g.20,CR. I k. 3 a. I-311 auditorija)
(Mokymus veda lektorius-mediatorius – 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-220 „Profesoriumas“

 Mediatoriaus baudžiamojoje justicijoje funkcijos

I-220 „Profesoriumas“



Mediacijos baudžiamojoje justicijoje proceso
taktika ir valdymas

I-220 „Profesoriumas“
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Praktinės užduotys. Mediacijos inscenizacija.
Aptarimas.

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
GINČŲ SPRENDIMAS BE TEISMO - „ŠEŠTADIENIO“ MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
IV šeštadienis (2016-05-21)
Derybos – sėkmingos mediacijos pagrindas
(Mykolo Romerio universitetas, Ateities g.20,CR. I k. 3 a. I-311 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-220 „Profesoriumas“

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-220 „Profesoriumas“


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-220 „Profesoriumas“
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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
V šeštadienis (2016-05-28)
Šeimos mediacijos atvejų analizė pažengusiems ir supervizijos
(Mykolo Romerio universitetas, Ateities g.20,CR. I k. 3 a. I-311 auditorija)
(Mokymus veda lektorė-mediatorė – prof. dr. Jolanta Sondaitė)

8:30 – 9:00

9:00 – 10:30

Registracija

___



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 /
Praktinės
užduotys

14:45 – 15:00

Kavos pertrauka

15:00 – 16:30

Praktinės
užduotys

Psichologinisi šeimos mediacijos ypatumai.
Vaiko (vaikų) įtraukimo į šeimos mediaciją
galimybės.
Kitų reikšmingų šeimos narių įtraukimas į
mediaciją.
I-220 „Profesoriumas“




Transformuojamosios mediacijos principų
panaudojimas šeimos mediacijoje.
Šeimos mediacijos simuliacija.

I-220 „Profesoriumas“




Aukštos eskalacijos šeimos ginčų valdymo
galimybės
Šeimos mediacijos simuliacija
I-220 „Profesoriumas“
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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
TRUMPAS LEKTORIŲ PRISTATYMAS
Egidijus Langys
Mykolo Romerio Universiteto lektorius. Nuo 2011 m. Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitras. Nuo
2012 m. teismo mediatorius, Advokatų profesinės bendrijos AVOCAD advokatas, partneris. 2013 m.
išleisto vadovėlio „Mediacija“ bendraautorius, mokslinių publikacijų mediacijos tematika autorius. 2014 m.
buvo LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) civiliniame procese
tobulinimo darbo grupės narys. 2015 m. vedė teisėjų ir teisėjų padėjėjų mokymus teisminės mediacijos
tema.

Doc. Dr. Agnė Tvaronavičienė
Mykolo Romerio Universiteto Teisės fakulteto docentė, daktarė. Nuo 2013 m. Lietuvos arbitražo teismo
pirmininkė. Nuo 2012 m. 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. Rokas Uscila
Mykolo Romerio universiteto 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 mediatoriaus-eksperto praktika (mokymų ir supervizijų vedimas, konsultacijų, ekspertinių
išvadų rengimas). Nuo 2014 m. spalio mediatorius–ekspertas projekte „Mediacijos įgyvendinimas
probacijos įstaigose“.

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.
Nuo 2014 m. spalio mediatorė–ekspertė projekte „Mediacijos įgyvendinimas probacijos įstaigose“.
Prof. Dr. Jolanta Sondaitė
Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto profesorė, nuo 2002 m. šiame universitete dėstanti
dalykus, susijusius su mediacija, derybomis. Nuo 2012 m. yra Tarpvalstybinių šeimos mediatorių tinklo
narė (Network of Cross-Border Mediators), reguliariai dalyvaujanti šio tinkle organizuojamuose
mediacijos mokymuose ir supervizijose. Nuo 2012 m. atlieka mediacijas šeimos ginčuose Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriuje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnyboje. Vokietijos Centrinės institucijos kvietimu atlikinėjo tarpvalstybinę šeimos mediaciją Vokietijoje
(2013 m.). Nuo 2014 m. yra Vilniaus komercinio arbitražo teismo mediatorė. Nuolat rašo mokslines
publikacijas ir skaito pranešimus konferencijose susijusius su konfliktais, mediacija. Yra vedusi daug
mokymų konfliktų, streso valdymo klausimais (virš 200 val.). 2015 m. vedė teisėjų ir teisėjų padėjėjų
mokymus teisminės mediacijos tema.
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