
                             

                                 
 

 

Erasmus+ programos projekto “Mediacijos diegimas ugdymo sitemoje” Nr. 2017-1-LT01-

KA201-035234  

KONFERENCIJA 

Konferencijos vieta: viešbučio „Panorama“ konferencijų salė,  Sodų g. 14, Vilnius 

Laikas: 2019 rugpjūčio 28 d. 

PROGRAMA 
  

9.30 – 10.00 Dalyvių registracija, pasitikimo kava 

10.00 – 10.10  Konferencijos atidarymas. Moderatorius - Lina Vegelienė, VšĮ Pagalbos 

paaugliams iniciatyva direktoriaus pavaduotoja 

10.10 – 10.40   „Nuo idėjos iki praktinio taikomumo“- Mediacijos metodo atėjimas į mokyklą“. 

Zigmas Giedrimas VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva direktorius, projekto 

vadovas 

10.40 – 11.00   „Mokyklinė mediacija kaip alternatyvus konfliktų sprendimo būdas mokykloje“. 

Dr. Rita Ilgūnaitė Martinėlienė, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė, 

projekto ekspertė 

11.00 – 11.15 „Mediacijos diegimo mokykloje iššūkiai, pasiekimai“. Projekto partneris, 

Rezeknės  miesto 1 -osios valstybinės gimnazijos (Latvija)  atstovas 

11.15 – 11.30 „Mediacijos diegimo mokykloje iššūkiai, pasiekimai“. Projekto partneris  Biržų 

Saulės gimnazijos (Lietuva) atstovas 

11.30 – 11.45 „Socialinių pedagogų mokymo pagal  “Įvadas į mediaciją” programą paktinė   

patirtis“. Aurelija Zacharevičienė, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos 

socialinė pedagogė, mediacijos lektorė 

11.45 – 12.00 „Socialinių pedagogų mokymo pagal  “Įvadas į mediaciją” programą paktinė   

patirtis“. Areta Skukauskienė, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos socialinė 

pedagogė, mediacijos lektorė 

12.00 – 12. 

20 

„Mediacijos metodo taikymas Lietuvoje” - tyrimo pristatymas. Sandra 

Valantijienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinė pedagogė 

12.20 – 12.30  Pirmos dalies apibendrinimas, diskusijos 

12.30 – 13.15 Kavos pertrauka 

13.15 – 14.00 „Mediacijos metodo naudojimo Lietuvoje perspektyvos: mokyklose, įstaigose“. 

Darbas grupėse: švietimo, socialinė, sporto. Moderatoriai Valdemaras Šoblinskas, 

dr, Rita Ilgūnaitė Martinėlienė, Alina Bechterevė 

14.00 – 15.00 Darbo grupių rezultatų apibendrinimas. Rezultatus pristato moderatoriai. 

15.00 – 15.15  Konferencijos apibendrinimas. 



                             

                                 
 

 

Projekto koordinatorių, administravimo dalyvių susitikimas  

Konferencijos tęsinys (kitos patalpos) 

2019 rugpjūčio 28 d. 
  

16. 00 – 18. 00 Projekto adminitravimo klausimų aptarimas, moderuoja projekto “Mediacijos 

diegimas ugdymo sistemoje” koordinatorė Lina Lukošiūnienė 

  

1. Projekto biudžeto lėšų panaudojimo tvarka, Mobility Tool sistemoje 

ypatumai. 

2. Neišnaudotos lėšos. 

3. Finansinės veiklos ataskaitos teikimo tvarkos aptarimas. 

4. Projekto produktų tvarkymas, talpinimas, naudojimas. 

5. Tolimesnio bendradarbiavimo idėjų ir galimybių aptarimas. 

6. Apibendrinimas. 

 

18.00 - Vakarienė 

 

 

 

 

 

 


