
MRU MEDIACIJOS MOKYKLOS ORGANIZUOJAMI MOKYMAI PAŽENGUSIEMS 

MEDIATORIAMS 

 

Mokymų pavadinimas Įvadas į transformuojamąją į mediaciją  

Mokymų aprašymas 

(būtina pabrėžti 

mokymų aktualumą ir 

praktinį pritaikomumą, 

nurodyti mokymų tikslą, 

tikslinę klausytojų 

grupę.  Aprašymas turi 

būti patrauklus, nes bus 

naudojamas 

reklamuojant mokymus) 

Kviečiame apsilankyti 8 akad. val. mokymuose ir susipažinti su 

transformuojamosios mediacijos modeliu, kurio pagrindinis tikslas yra ne ginčo 

sprendimas, o ginčo šalių sąveikos transformacija. Mokymų tikslas yra suteikti 

teorinių žinių apie transformuojamosios mediacijos principus ir praktinių 

transformuojamosios mediacijos taikymo įgūdžių.   

Šie mokymai gali būti naudingi : 

• Mediatoriams, norintiems praplėsti savo turimas žinias ir įgūdžius bei tobulinti 

savo kvalifikaciją; 

• Specialistams, kurie sprendžia santykių konfliktus. 

Mokymų metu dalyviai susipažins su pagrindinėmis transfomuojamosios 

mediacijos  teorinėmis prielaidomis, šio stiliaus mediatoriaus vaidmens 

ypatumais, pagrindiniais transformuojamosios mediacijos įrankiais bei turės 

galimybę taikyti žinias ir įrankius mediacijos simuliacijoje. Mokymus veda MRU 

prof. dr. Jolanta Sondaitė, psichologė, šeimos mediatorė, kuri 

transformuojamosios mediacijos mokėsi pas jos pradininką Joseph P. Folger. 

Mokymų lektoriaus / 

lektorių trumpas 

aprašymas ir 

nuotrauka (nuotrauka 

taip pat turi būti 

pateikiama atskiru 

failus) 

 

Jolanta Sondaitė -  MRU Žmogaus 

ir visuomenės studijų fakulteto, 

Psichologijos instituto profesorė, 

nuo 2002 m. dėstanti dalykus, 

susijusius su mediacija, derybomis. 

Nuo 2012 m. yra Tarpvalstybinių 

šeimos  mediatorių tinklo narė,  

reguliariai dalyvaujanti šio tinklo  

mokymuose ir supervizijose.  Nuo 

2012 m. atlieka mediacijas šeimos 

ginčuose.   

Lektorė transformuojamosios 

mediacijos 2013 m. mokėsi pas šio 

stiliaus mediacijos pradininką 

Joseph P. Folger. Yra teikusi 

mediacijos paslaugas tarptautinį 

elementą turinčiuose Šeimos 

ginčuose ne tik Lietuvoje, bet ir 

Vokietijoje (2013 m.), Belgijoje 

(2017 m.). Nuolat rašo mokslines 

publikacijas ir skaito pranešimus 

konferencijose susijusiose su 

konfliktais, mediacija ir kt.   Yra 

vedusi daug mokymų konfliktų, 

mediacijos, streso valdymo 

klausimais. Yra populiariosios 

knygos “Myliu ir mamą, ir tėtį. 

Knyga tėvams, išgyvenantiems 

skyrybas” (Alma littera, 2019) 

autorė.   

 



Už mediacijos 

mokymų 

organizavimą 

atsakingas asmuo 

Ekspertinės veiklos ir mokymų skyriaus vadovė dr. Indrė Špokienė. Kilus 

klausimams kreipkitės el. paštu spokiene@mruni.eu  

Siūlomos datos (nuo 

2022 m. vasario  14 d.) 

2023 m. balandžio 28 d.  

Mokymų forma Mokymai auditorijoje 

 

Mokymų programa 

8.45 –9.00 REGISTRACIJA 

 

9: 00 – 10:30 Paskaita, praktinės 

užduotys 

 

Transformuojamosios mediacijos teorinės prielaidos. 

Santykių perspektyva, įgalinimo ir pripažinimo 

samprata ir svarba. 

10.30-10.45 PERTRAUKA 

 

10.45 – 12:15 Paskaita, praktinės 

užduotys 

Mediatoriaus vaidmuo transformuojamoje mediacijoje 

(ginčo šalių sąveikos stebėjimas, mediacijos proceso 

kontrolės atsisakymas ir kt.). 

12:15– 13:00 PERTRAUKA 

 

13.00– 14:30 Paskaita, praktinės 

užduotys 

Transformuojamoje mediacijoje taikomi  įrankiai 

produktyvaus dialogo skatinimui (įžanginės 

mediatoriaus kalbos ypatumai, apibendrinimo 

naudojimas ir kt.). 

 

14:30 – 14:45 PERTRAUKA 

 

14:45– 16:15 Praktinis užsiėmimas Transformuojamosios mediacijos simuliacija 
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