
 

Kontaktas su klientu psichoterapijoje ir 
kou!inge. Kas yra b"tina?  
Mirolanda Traukumait! 
 
Pagrindiniai psichoterapinio ir kou"ingo 
santykio skirtumai; 
Kokie veiksniai turi veikti, kad kou"ingo 
santykis b#t$ kokybi%kas; 
Kokios b#tinos vertybin!s savyb!s kou"ingo 
specialistui, kad jo kuriamas santykis teikt$ 
klientui vert&. Praktini$ kou"ingo sesij$ 
organizavimas. I%d!styt$ prielaid$ vertinimas. 

Aktoriaus Andriaus #ebrausko 
judesio ir improvizacijos u$si%mimas 

KOU!INGO "IEMOS AKADEMIJA 
KOU!INGO SANTYKIS 

Kou!ingo workshop‘ai  
Galimyb! praktikai ir kou"ingo patyrimui. 
Kou"ingo workshop‘ai bus moderuojami, 
atliekami trejetuose. 

Augame ir tobul%jame: SUPERVIZIJA  
Aktualizuojame supervizij'. 
Individualios ir grupin!s supervizijos 
demonstracija  

Atviros erdv%s diskusijos 

Komandinis orientacinis sveikuoli%kas workshop'as 
I&'JO T'VELIS ( MI&K), arba NIEKAS NENOR'JO MIRTI I& BADO..... 

Kou!ingo specialisto ir Kliento santykiai per 
emocij* prizm+. 
Andrius Jara%i#nas 
 
Laikydamiesi prielaidos,  kad tik pa(in& save 
gal!sime pa(inti klient' pasinersime ) savo 
emocij$ ir jausm$ pasaul) gilesniam sav&s 
pa(inimui ir paie%kosime atsakym$ ) %iuos 
klausimus: 
• Kada emocijos padeda mums ir kada 

trukdo: man kaip kou"ui, mano ir Kliento 
santykiams, Klientui?  

• Koks kou"o vaidmuo dirbant su Kliento 
emocijomis? 

• Pasitik!jimo k#rimas per emocij$ 
atpa(inim' ir atspind!jim'; 

• Kou"o vs Kliento cheminis ry%ys. 

vasario 11  
vasario 12  
vasario 13 

ROKO SODYBOJE 

Vadov* ir pavaldini* kou!ingo santykis:  
vadov* nuostat* ,vertinimas. 
Tomas Misiukonis, ACC 
 
Kuo %is santykis skiriasi nuo )prasto kou"ingo 
santykio? 
Vadov$ nuostatos ) pavaldin) ir kou"ing'; 
Eksperimentas "ia ir dabar – reali$ 
dalyvaujan"i$ vadov$ pasisakymai – reakcijos 
) tyrimo rezultatus.  
Kokias baimes ir rizikas vadovai patiria kai jie 
atlieka kou"ing'? 
Ko vadovams reikia, kad jie u(tikrint$ 
kokybi%k' kou"ingo santyk)? 

 



  

KOU-INGO #IEMOS AKADEMIJA 

2011 met* $iemos tema 
KOU-INGO SANTYKIS 

ROKO SODYBOJE 
Stasi#n$ k., *ie(mari$ sen. 
Kai%iadori$ r.  www.rokosodyba.lt 
 

Penktadienis, vasario 11 

17:00 – 18:00 Registracija ir )sik#rimas 

18:00 – 19:00     Vakarien! 

19:00 – 20:30     Organizatori$ pasveikinimas  

  Aktoriaus A. #ebrausko judesio ir 
improvizacijos u$si%mimas 

20:30 Vakaras su draugais 

&e.tadienis, vasario 12 

  8:00 –  8:30 Rytin% mank.ta 

  9:00 – 10:00  Pusry"iai 
10:00 – 11:30 Mirolanda Trakumait! Kontaktas su klientu 

psichoterapijoje ir kou!inge. Kas yra b"tina?  
11:30 – 11:45 Pertrauka 

11:45 – 13:15 Kou!ingo workshop‘ai  

13:15 – 14:15 Piet#s 
14:15 – 15:15 Tomas Misiukonis, ACC  Vadov* ir j* 

pavaldini* kou!ingo santykis: vadov* 
nuostat* ,vertinimas. 

15:15 – 15:30 Pertrauka 

15:30 – 16:30 Augame ir tobul%jame: SUPERVIZIJA  

16:30 – 16:45 Pertrauka 
16:45 – 18:00 Diskusij* laikas ATVIRA ERDV' „Kontaktas 

prie% kontrakt'“ 
18:00 – 19:00 Vakarien! 

19:00 – 21:00 Diskusij* laikas - t+sinys 

21:00 Vakaras su draugais 

Sekmadienis, vasario 13 

  8:00 –  8:30 Rytin% mank.ta 

  9:00 – 10:00  Pusry"iai 

10:00 – 11.30 Andrius Jara"i#nas Kou!ingo specialisto ir 
Kliento santykiai per emocij* prizm+. 

11:30 – 11:45 Pertrauka 
11:45 - 15:00 Komandinis orientacinis sveikuoli%kas 

workshop'as 
I&'JO T'VELIS ( MI&K), arba  
NIEKAS NENOR'JO MIRTI I& BADO..... 

15:15 – 16:00 Atsisveikinimas. 

 

2011.02.11 - 13 

Dalyvavimo akademijoje kaina: 
350 Lt ICF nariams 
450 Lt ne ICF nariams 
( kain/ ,skai!iuota nakvyn%s ir 
maitinimas 
 
B0TINA I&ANKSTIN'  
REGISTRACIJA IKI 2011.02.04 
8 698 73795 
simona@ayus.lt 

Vasaros akademijoje pa!velg"me # kou$ing% i& 
makro lygio – nagrin"jome #vairius tyrimus, 

kalb"jome apie kou$ingo taikym% 
organizacijose, jo naud% ir prasm'. 

 
(iemos akademijoje siekiame pa!velgti # 

kou$ing% mikro lygiu ir konkre$iai dom"tis tuo, 
kas vyksta tarp kou$ingo specialisto ir jo 

kliento.  
 

Siekiame, kad kou$ingo !iemos akademija 
b)t* jauki ir prasminga. M)s* susitikime 

norime jausti tai, k% kou$ingo metu jau$ia ir 
patiria kou$ingo specialistas ir jo klientas – 

jaukum%, #!valgas ir ger% energij%. Tod"l 
!iemos akademijoje norime matyti tiek 

praktinius, tiek !inias suteikian$ius 
u!si"mimus. Jaukumo jausmui u!tikrinti 

organizuosime bendrus u!si"mimus, kurie leis 
pajausti vienas kit%, sukurti jauk* ir stipr* 

santyk# vienas su kitu. 
 

Ieva Iacob ir Tomas Misiukonis 
 

Informacija ir biliet* pardavimas: 
 
Simona Uleckien! 
8 698 73795 
Arvydas Augustaitis 
8 686 97747 

ICF LIETUVA 
www.icf.lt 


