MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
GINČŲ SPRENDIMAS BE TEISMO - „ŠEŠTADIENIO“ MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
I šeštadienis (2015-11-07)
Mediacijos teorija ir praktika pradedantiems (I-107 auditorija)
(Mokymus veda lektorė – dr. Agnė Tvaronavičienė)

8:30 – 9:00

Registracija




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

9:00 – 10:30

Mokymai

10:30 – 10:45

Kavos pertrauka

I-220 „Profesoriumas“

10:45 – 12:15

Mokymai/
Praktinės
užduotys

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

12:15 – 13:15

Pietų pertrauka


13:15 – 14:45

Mokymai


14:45 – 15:00

Kavos pertrauka

15:00 – 16:30

Praktinės
užduotys

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

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
II šeštadienis (2015-11-14)
Derybos – sėkmingos mediacijos pagrindas (I-107 auditorija)
(Mokymus veda psichologė – Daiva Račelytė)

8:30 – 9:00

Registracija


9:00 – 10:30



Mokymai/
Praktinės
užduotys




10:30 – 10:45

Kavos pertrauka

10:45 – 12:15

Mokymai/
Praktinės
užduotys

I-220 „Profesoriumas“





12:15 – 13:15

Pietų pertrauka

13:15 – 14:45

Mokymai/
Praktinės
užduotys




14:45 – 15:00

Kavos pertrauka

15:00 – 16:30

Mokymai/
Praktinės
užduotys

Derybos – mediacijos pagrindas.
Pagrindiniai efektyvių derybų veiksniai
Verbalinis ir neverbalinis bendravimas
derybose
Derybininkų stiliai, dalyvių individualių
ypatumų ir bendravimo tono nustatymas
Praktinės užduotys

Tinkamas šalių pasiruošimas deryboms
Skirstomųjų (pozicinių) derybų etapai
Integruojamosios (principinės) derybos
mediacijoje
Praktinės užduotys

Mediacijos šalių galia ir pasitikėjimas
derybose
Derybų technikos ir jų tinkamas
panaudojimas/neutralizavimas
Praktinės užduotys
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Kultūros ir lyties įtaka deryboms mediacijoje
Derybos telekomunikacijos priemonėmis
Praktinės užduotys

„

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
GINČŲ SPRENDIMAS BE TEISMO - „ŠEŠTADIENIO“ MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
III šeštadienis (2015-11-21)
Mediatoriaus įrankiai ir aklaviečių įveikimas mediacijoje (I-107 auditorija)
(Mokymus veda psichologė-mediatorė dr. Jolanta Sondaitė)

8:30 – 9:00

Registracija

9:00 – 10:30

Mokymai/
Praktinės
užduotys

10:30 – 10:45
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Kavos pertrauka


10:45 – 12:15

Simuliacija

12:15 – 13:15

Pietų pertrauka

13:15 – 14:45

Mokymai/
Praktinės
užduotys

14:45 – 15:00

Kavos pertrauka

15:00 – 16:30

Mokymai/
Praktinės
užduotys

Ryšio
su
abiem
šalimis
kūrimas
(pasitikėjimas, supratimas, empatija).
Empatiškas klausymas, supratimo ciklas.






Emocijų atpažinimas ir atspindėjimas
mediacijoje
Interesų, poreikių tyrinėjimas mediacijoje,
įrėminimo
keitimas,
neutralizavimas,
temperatūros matavimas

Aklavietės
ir
sudėtingos
situacijos
mediacijoje.
Individualių
pokalbių
panaudojimas
aklaviečių įveikimui.
I-220 „Profesoriumas“

Mediacijos simuliacija
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MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
GINČŲ SPRENDIMAS BE TEISMO - „ŠEŠTADIENIO“ MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
IV šeštadienis (2015-11-28)
Mediacijos atvejų analizė pažengusiems ir supervizijos (I-107 auditorija)
(Mokymus veda lektorė-mediatorė – prof. dr. Renata Mienkowska-Norkienė)

8:30 – 9:00

9:00 – 10:30

Registracija


Mediacijos taikymo ypatumai



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

Mokymai


10:30 – 10:45

Kavos pertrauka

10:45 – 12:15

Mokymai/
Praktinės
užduotys

12:15 – 13:15
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Mediacijos svarbiausios problemos
bei jų sprendimas


Mediacijos simuliacija – komercinė
mediacija (simuliuoja mokyklos dalyviai);
simuliacijoje naudojamų įrankių aptarimas

Pietų pertrauka

Mediacijos simuliacija – baudžiamoji
mediacija (simuliuoja mokyklos dalyviai);
simuliacijoje naudojamų įrankių aptarimas

13:15 – 14:45

Praktinės
užduotys

14:45 – 15:00

Kavos pertrauka

15:00 – 16:30

Praktinės
užduotys


Mediacijos simuliacija – šeimos
mediacija (mediatoriaus vaidmeni vaidina
lektorė); simuliacijoje naudojamų įrankių
aptarimas
I-220 „Profesoriumas“


Mediacijos supervizija – dalyvių
patirties aptarimas bei pritaikymas mediacijai
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TRUMPAS LEKTORIŲ PRISTATYMAS
Prof. Dr. Jolanta Sondaitė
Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto profesorė, nuo 2002 m. dėsto
dalykus, susijusius su mediacija, derybomis. Nuo 2012 m. yra Tarpvalstybinių
šeimos mediatorių tinklo narė (Network of Cross-Border Family 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 mediacijos, konfliktų, streso valdymo klausimais (virš 200 val.).
2015 m. veda teisėjų ir teisėjų padėjėjų mokymus mediacijos tema.
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. Ji 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 MienkowskaNorkienė buvo LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo
(mediacijos) civiliniame procese tobulinimo darbo grupės narė. 2015 m. veda
teisėjų ir teisėjų padėjėjų mokymus mediacijos tema.
Doc. Dr. Agnė Tvaronavičienė
Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto docentė. Nuo
2013 m. Lietuvos arbitražo teismo pirmininkė. Patyrusi mediacijos mokymų vedėja
(virš 300 val.). 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. veda teisėjų ir teisėjų padėjėjų mokymus mediacijos
tema.
Daiva Račelytė
Mykolo Romerio universiteto lektorė, psichologė, nuo 2002 m. MRU dėsto studijų
dalykus konfliktų valdymo, mediacijos, derybų tematika. Taip pat dirba lektore LEU
Psichologijos katedroje, yra psichodramos terapeutė. Mediacijos pagrindus įgijo
pagal „Partners for Democratic Change“ organizuotą programą, dalyvaudama
JAV, Kanados, kitų šalių patyrusių mediatorių ir mediacijos trenerių mokymuose. Ji
yra publikavusi mokslinių straipsnių bei mokymo priemonių konfliktų ir konfliktų
valdymo tematika, taip pat yra keleto vadovėlių (tarp jų ir vadovėlio „Mediacija“)
bendraautorė. Turi ilgametę patirtį kaip mokymų įvairių profesijų darbuotojams
vedėja (iš jų daugiau kaip 500 val. konfliktų sprendimo, mediacijos, derybų
temomis). 2015 m. veda teisėjų ir teisėjų padėjėjų mokymus mediacijos tema.
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