
 

 

 

 
ŽIEMOS KOUČINGO AKADEMIJA‘ 2012 

Anksčiau buvome įpratę sakyti: „Joks vėjas nebus palankus tam, kuris nežino, kur plaukia“ 

/Seneka/. Tuo tarpu šiandien, kaip tyrinėtojai nežinomoj žemėj, mes iriamės į nežinią... Naujos 

dimensijos. Nauja paradigma. Kaita tampa nuolatine rutina ir kartu iliuzija, kad nėra laiko tarp 

pokyčių, o jei ir yra, tai tik labai mažai.  

Kviečiame Jus, vasario 11 ir 12 dienas praleisti kartu su asociacija ICF LITHUANIA, kur 

bendraminčių būryje kartu su viešniomis iš Belgijos ir Jungtinės Karalystės analizuosime kaitos 

iliuziją, ieškosime išteklių, reikalingų giliems pokyčiams vykti, bandysime surasti naujus kelius 

mąstyti ir veikti. 

      
 
Sylviane turi beveik 20 metų patirtį 

dirbant su žmonėmis, jų grupėmis, 

organizacijomis, padedant jiems 

išsiaiškinti vertybes, nusistatyti 

prioritetus, veiklos kryptis ir pan. 

Sylviane taip pat yra pokyčių procesų 

specialistė. Buvusi „ICF Belgium“ 

prezidentė (2004-2006). Knygų apie 

koučingą autorė ir bendraautorė.  

   
 

Tomas yra OVC Consulting lektorius ir 

konsultantas. Tomo koučingo praktiką 

apima darbas su organizacijomis ir jų 

vadovais. Koučingo praktika Tomas 

užsiima jau trejus metus.  

 

 
 
Dr. Leni yra koučingo specialistė, 

konsultantė, knygų autorė, ugdytoja. 

Leni yra sertifikuota programos „The 

Immunity to change“ trenerė. 

Dirbdama remdamasi šiuo modeliu, 

Leni padeda  klientams siekti žymių 

pokyčių. Jos aistra dirbant įkvepia 

žmones ir organizacijas siekti naujo 

aiškumo ir efektyvumo lygmens. 

Tomas 
Misiukonis 
ACC, Coaching and 

Mentoring practice 

MA. 

  
 

Dainius turi daugiau kaip 7 metų 

konsultavimo patirtį, taip pat yra 3 

verslo įmonių savininkas, turintis 

daugiau nei 11 metų vadovavimo 

patirtį. 

 

 

Sylviane Cannio 
MCC 

Supervisor 

Mentor 

 

 

Dainius 
Baltrušaitis 
PCC 

Psichologas 

Dr. Leni 
Wildflower 
PhD 

PCC 

 

 



ŽIEMOS KOUČINGO AKADEMIJOS’2012 PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Renginio vieta: Roko sodyba, Stasiūnų k., Kaišiadorių rajonas. www.rokosodyba.lt     

Kaina: 400 Lt + nakvynė*  

ICF Lithuania ir ICF Global nariams: 300 Lt + nakvynė* 

*Nakvynės kaina: 45 Lt žmogui dviviečiame kambaryje (dalinantis kambariu su kitu žmogumi); 90 Lt žmogui atskiras kambarys. 

Registracija: simona@icf.lt  +370 657 85006 

Laikas: ŠEŠTADIENIS, vasario 11 d. Laikas: SEKMADIENIS, vasario 12 d. 

9.30.-10.00. Registracija   

10.00.-10.30. Pradžia 8.30.-9.30 Pasitikimo kava, pusryčiai nakvojusiems 

10.30.-12.00. “The Immunity to change” modelis. 4 pakopų 
žemėlapis ir praktinės dirbtuvės su Dr. Leni 
Wildflower (PCC), Jungtinė Karalystė. I dalis. Dr. 

Leni pristatys Dr. Robert Kegan ir Dr. Lisa Lahey 

„Immunity to change“ modelį, kuris padės suprasti, 

kodėl kartais taip sunkiai ryžtamės pokyčiams. 

09.30.-11.40. Vystymosi ciklo modelis ir praktinės dirbtuvės su Sylviane 
Cannio (MCC), Belgija. I dalis. Praktinių dirbtuvių metu, Sylviane 

pateiks Vystymosi ciklo modelį, kuris padeda identifikuoti, kokioje 

kaitos fazėje yra žmonės ir organizacijos. Taip pat kartu su Sylviane 

analizuosime kaitos iliuziją, ieškosime išteklių, reikalingų giliems 

pokyčiams vykti. 

12.00.-12.15. Kavos pertrauka 11.40.-12.00. Kavos pertrauka 

12.15.-13.45. Praktinės dirbtuvės su Dr. Leni Wildflower (PCC), 
Jungtinė Karalystė. II dalis 

12.00.-13.20. Praktinės dirbtuvės su Sylviane Cannio (MCC), Belgija. II dalis 

13.45.-14.45. Pietūs 13.20.-14.20. Pietūs 

14.45.-16.15. Praktinės dirbtuvės su Dr. Leni Wildflower (PCC), 
Jungtinė Karalystė. III dalis 

14.20.-16.30. Koučingo vertės pagrindimas ir pristatymas klientams su Tomu 
Misiukoniu (ACC) ir Dainiumi Baltrušaičiu (PCC). Kas rūpi 

klientams ir kaip atsakyti į jų dažniausiai užduodamus klausimus? 

Koučingo ROI – ar teisinga ši reikšmė? Pranešėjų pristatymas ir 

atviros erdvės diskusija.  

16.15.-16.30. Kavos pertrauka 16.30.-17.00 Laikas pamąstymams, atsisveikinimui 

16.30.-19.00. Supervizijos 17.00. Kava prieš kelionę 

19.00.-20.00 Vakarienė   

20.00.-24.00 Vakarinė programa   

 

Dalyviai gaus 13 val. CCEU (val. skaičių patikslinsime) 


