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MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA 

 
MOKYMŲ PROGRAMA 

 
 

Mediatoriaus praktinių įgūdžių tobulinimo dirbtuvės 
 

Mokymai pažengusiems mediatoriams 
 

(Mokymus veda lektorės –  prof. dr. Agnė Tvaronavičienė ir Odeta Intė) 
 
 

Unikalus pasiūlymas mediatoriams, kurie jau išklausė bazinius mediacijos mokymus!  
 
Mediatoriaus praktinių įgūdžių  tobulinimo dirbtuvės skirtos tiems, kas jau pradėjo savarankiškai vykdyti 
mediatoriaus veiklą ir siekia tobulėti, mokytis ne tik iš savo klaidų, bet ir iš savo kolegų patirčių. Kviečiame į 
geriausių atsiliepimų sulaukusius mokymus, kurių metu gilinsitės į mediacijos meno paslaptis, dalinsitės savo 
įgyta patirtimi ir atradimais bei drauge su profesionaliomis lektorėmis atrasite naujus įrankius ir būdus padėti 
besiginčijantiems žmonėms susitarti.  
 
Be to, nepamirškite, kad kiekvienas mediatorius, įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, turi 
nuolat tobulinti savo profesinę kvalifikaciją. Kas penkerius metus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
tarnybai būtina pateikti kvalifikacijos įrodymą patvirtinančius dokumentus (ne mažiau nei 20 val. mokymų). 
Daugeliui mediatorių, įrašytų į mediatorių sąrašą 2019 metais jau laikas tuo pasirūpinti!  
 
Praktinių dirbtuvių metu prisiminsite esmines mediatorių naudojamas komunikacijos lengvinimo technikas, 
esmingai papildysite savo kaip mediatoriaus įrankių krepšelį, įgysite šių įrankių naudojimo praktinių įgūdžių, 
rasite atsakymus į praktikoje iškilusius klausimus bei užmegsite ryšį su kolegomis mediatoriais.  
 
Kokybiškų mediacijos paslaugų teikimui mediatoriui būtina nuolat tobulėti, o tą lengviausia tą padaryti kolegų 
būryje, mentoriaujant profesionalioms lektorės būtent praktinių mokymų metu! 

 
 

I diena 
 

 

8:30 – 9:00 Registracija  

 

9:00 – 11:00 Mokymai 

• Mediatoriaus vaidmuo ir funkcijos procese 

• Pagrindiniai mediatoriaus įrankiai ir jų 
taikymo praktikoje iššūkiai 

 
Darbas grupėse, aptarimas, dalijimasis asmenine 
patirtimi, atvejų analizė, klausimai / atsakymai 

 

11:00 – 11:15 Kavos pertrauka  

 

11:15 – 13:15 
Mokymai/ 
Praktinės 
užduotys 

• Atvejo mediacijai atranka: medijuotini ir 
nemedijuotini ginčai  

• Pasirengimas mediacijai 

• Ryšio tarp mediatoriaus ir ginčo šalių 
užmezgimas ir jo svarba mediacijoje 
 

Pirmojo kontakto su ginčo šalimis inscenizacija: 
tinkamos mediacijai atmosferos kūrimo, informacijos 
apie mediaciją ir mediatorių prisistatymo įgūdžių 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=registracija+i+kursus&source=images&cd=&cad=rja&docid=C3-T46MjEt4oYM&tbnid=NiBGw4pCOnzB3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvairuoti.lt%2Fb-kategorija%2F&ei=QSwlUfVfjNSyBqvngdAG&psig=AFQjCNF72zxKEE0FnZsmZAe5hGJlju2t8A&ust=1361476988350517
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tobulinimas 

 
13:15 – 14:15 Pietų pertrauka      

 

14:15 – 16:15 Mokymai 

• Mediatoriaus įvadas  

• Pirminiai šalių pasisakymai 
 
Mediacijos inscenizacijos tęsinys: aktyvaus 
klausymo, klausinėjimo, neutralizavimo, 
apibendrinimo, perfrazavimo technikų taikymo 
įgūdžių tobulinimas 

 

16:15 – 16:30 Kavos pertrauka  

 

16:30 – 18:00 
Praktinės 
užduotys 

• Spręstinų klausimų nustatymas. 

• Vizualizavimas mediacijoje. 
 
Mediacijos inscenizacijos tęsinys: aktyvaus 
klausymo, neutralizavimo, apibendrinimo, 
perfrazavimo technikų taikymo, informacijos 
vizualizavimo priemonių naudojimo įgūdžių 
tobulinimas 

                       
II diena  
 

 

8:30 – 9:00 Registracija  

 

9:00 – 11:00 Mokymai 

• Interesų tyrinėjimo stadija: tikslai ir 
taktikos  

• Interesų žemėlapio technika ir jos 
praktinis panaudojimas 

 
Interesų žemėlapio sudarymo įgūdžių ugdymas. 
Mediacijos inscenizacijos tęsinys: aktyvaus 
klausymo, neutralizavimo, apibendrinimo, 
perfrazavimo technikų taikymo įgūdžių tobulinimas 

 

11:00 – 11:15 Kavos pertrauka  

 

11:15 – 13:15 
Mokymai/ 
Praktinės 
užduotys 

• Atskiri susitikimai mediacijoje 

• Kada tinkama kviesti šalis į atskirą 
susitikimą? 

• Atskiro susitikimo struktūra 
 
Mediacijos inscenizacijos tęsinys: atskirų susitikimų 
vedimo įgūdžių tobulinimas 

 
13:15 – 14:15 Pietų pertrauka      

 

14:15 – 16:15 Mokymai 

• Ginčo sprendimo alternatyvų paieška:  
skatinimo metodai ir technikos 

• Ginčo sprendimo alternatyvų atranka ir 
išsamus rizikų vertinimas  

 
Mediacijos inscenizacijos tęsinys: sprendimų 
alternatyvų paieškos skatinimo, skirtingų galimų 
sprendimų rizikų įvertinimo įgūdžių tobulinimas 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=registracija+i+kursus&source=images&cd=&cad=rja&docid=C3-T46MjEt4oYM&tbnid=NiBGw4pCOnzB3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvairuoti.lt%2Fb-kategorija%2F&ei=QSwlUfVfjNSyBqvngdAG&psig=AFQjCNF72zxKEE0FnZsmZAe5hGJlju2t8A&ust=1361476988350517
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16:15 – 16:30 Kavos pertrauka  

 

16:30 – 18:00 
Praktinės 
užduotys 

• Taikos sutarties rengimas ir derinimas 
 
Mediacijos inscenizacijos tęsinys: taikos sutarties 
sąlygų formulavimo, sutarties teksto derinimo su 
šalimis ir jų atstovais įgūdžių tobulinimas 

 
 

SIŪLOMAS MOKYMŲ ORGANIZAVIMAS 

 

Mokymų data: 2023 m. kovo 27 – 28 d.   

Mokymų vieta: MRU patalpos. 

Mokymų grupės: mokymų grupė iki 20 asmenų. 

Mokymų kaina: 250 eurų. Į kainą įeina mokymai, dalomoji medžiaga ir kavos pertraukos.  
 

 
TRUMPAS LEKTORIŲ PRISTATYMAS 

 

  

Dr. Agnė Tvaronavičienė 
CEDR akredituota mediatorė, įtraukta į LR Mediatorių sąrašą. MRU Teisės mokyklos 
profesorė, teisės mokslų daktarė, MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos 
vadovė. 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“, 2019 m. 
metodinio leidinio „Mediatoriaus vadovas“ 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. Nuo 2012 m. veda 
mediacijos mokymus. Nuo 2019 m. yra Mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijos 
pirmininkė, nuo 2021 m. Mediatorių veiklos vertinimo komisijos narė, nuo 2022 m. 
Mediaicijos kordinacinės tarybos narė.  

 

Odeta Intė 
Šeimos mediatorė, įtraukta į LR Mediatorių sąrašą. Mykolo Romerio universiteto Privatinės 
teisės instituto doktorantė, Mediacijos ir darnaus ginčų laboratorijos narė. Turinti daugiau, 
kaip 20 metų darbo vaiko teisių apsaugos ir šeimos teisės srityje. Nuo 2008 m. yra įtraukta į 
teismo mediatorių sąrašą ir vykdo teisminę mediacija; nuo 2010 m. priklauso tarptautiniam 
mediatorių tinklui ir teikia mediacijos paslaugas tarptautinį elementą turinčiuose šeimos 
ginčuose. Nuo 2016 m. birželio mėn. yra įtraukta į Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnybos neteisminio taikinamojo tarpininkavimo paslaugas teikiančių mediatorių 
sąrašą. Tarptautinės  organizacijos MiKK, vienijančios įvairių šalių mediatorius bei 
teikiančios mediacijos paslaugas,  narė. 2019 m. išleisto metodinio leidimo „Mediatoriaus 
vadovas“ bendraautorė. 

 

 


