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Naujienos apie koučingo egzaminus 

Kaip vyks ateityje kvalifikacijos egzaminai ir kas 
gali keistis? 



Konferencijos nuotaika 



Pirma diena 
 

• Apie Brenę 

• Raktas į pilnavertį gyvenima – 
jautrumas, pažeidžiamumas  

• drįsti didingai – drąsos arena: 
santykiai 

• Mūsų kultūra – nepakankamumo 
kultūra 

• Kuo skiriasi laimingi žmonės nuo 
nelaimingų? – nors jiems nepakanka, 
jie jaučiasi ,,pakankami” 

•meilės ir priklausymo patyrimas 
būtinas  



 

• didžiausias trūkumas verslo 
pasaulyje – grįžtamas ryšys 

• atsiribojimo jausmas – pats 
pavojingiausias 

• gėda vs. kaltė 

• gėda smukdo, kaltė gali apsaugoti 

• gėda ir perfekcionizmas 

•,,kai esi kietas (cool) nieko gero 
neišeina iš tavęs, nieko gero 
nepatenka į tave, nes nėra jausmų 
tėkmės”. 

•http://www.youtube.com/watch?v
=1iJ-u-mTaG0 
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Pirmos dienos dirbtuvės 

• Komandos kaip sistemos koučinimas 

• Vadovų asmenybės tipų įtaka besikeičiančio pasaulio 
iššūkiams 

• Koučingo santykių tyrinėjimas per tango 

• Ar koučingas turi atetitį? 

• Archetipų pritaikymas savęs suvokime 

• Kas esu ir kiek manęs yra? – balsų dialogas 

• Koučingo verslas (PWC tyrimas) 

• Koučai kaip alchemikai 

• Koučo dilema – karšti, intriguojantys pokalbiai apie pagrindų 
pagrindą 

 



Pirmos dienos dirbtuvės 

• Koučingo neuromokslas: kodėl yra koučingas veiksmingas? 

• Triguba taisyklė motyvacijai sužadinti: tapatybė, energija ir 
vizija 

• Komandos koučingas: pasiekia rezultatų ir nekenčia vertinimo 

• Verslą skatinančios stovyklos – koučingo kurortai  

• Kaip padėti sau ir klientams patirti daugiau lankstumo ir 
susisietumo su kitais. 

• Tėvų koučingas: nuo karų iki taikos; nuo chaoso link atjautos – 
šeimos kelionė su kouču 

• Efektyvus mokymasis: iš vidaus į išorę 



Pirmos dienos dirbtuvės 

• Kitų žmonių emocijų iššifravimas  

• Transformacinė lyderystė: 5 principai lyderių vystyme 

 

bendravimas,  

pažįnčių rato plėtimas 



PRISM apdovanojimai 

• įmonėms, kurios sėkmingai taiko koučingą 

• šiais metais:  

   - Banner Health®, kur lyderiai sugeba nuolat 
     mokytis į pažvelgti į veidrodį 

   - Roche Turkey 

   - JTO sekretoriatas 

   - Australijos karališkosios jūrų pajėgos 

Tikslas: sąmoningumas - kad vadovai suprastų, 
kokią įtaką daro jų elgesys darbuotojams 

 



Antra diena 
• žmonių kelionė nuo savęs ir 
atgal 

• piligrimystė – tinkamiausias 
žodis žmogiškąjai inkarnacijai 

•nūdienos verslo principas: 
uodega veda šunį 

• finisterrae 

•  piligrimystė – koučingas: 
kelionė per nežinomybę – 
patirti kai ką ir palikti kažką 
 

 



• santykiuose, santuokoje – 
nusivylimas neišvengiamas 

• ,,nėra kelio, kuriame 
nesudaužytum savo širdies. Kodėl gi 
nepasukus tuo keliu, kuris vertas 
širdies skausmo?” 

 

•,,kai galų gale išlipame iš valties į 
vandenį, nustembame, kad vanduo 
palaiko mus ir mūsų drąsą. 
Galėtume paskęsti, jei norėtume, bet 
nebenorime po viso to, ką 
padarėme, kad čia būtume.” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=
_6xVx0nq-44&feature=related 
 



Antros dienos dirbtuvės 

• ,,Mes” kultūros kūrimas 

• Pokalbiai apie mūsų kaip globalių koučų paradoksus 

• OMG+Aš+Klientas – prisijungę prie įkvėpimo šaltinio 

• Kaip atverti duris globaliam verslui su koučingo įgūdžių mokymais  

• Kaip palaikyti ilgalaikius santykius su vadovais ir jų komandomis 

• Ką slėpi? Veido emocijų skaitymas – gairės koučui ir terapeutui 

• Galią ir galimybes žadinantys pokalbiai: globalus koučingas apie 
šiuolaikinį besiglobalizuojantį pasaulį 

• Gilus paprastumas: kaip prisikasti prie esmės, kuri skatina lūžį ir 
transformaciją 



Antros dienos dirbtuvės 

• Triumfo pakraštyje – nuo konflikto iki darnos 

• Paversk savo verslą žaidimu ir pridėk koučingą (World Cafė) 

• Degustacija: nauji receptai koučingui 

• Teta bangų koučingas: išmok kaip koučinti intuityviau 

• Koučingo viruso plėtra 

• Koučingas per atsumą – kaip įveikti kultūrines duobes 
pritaikant technologiją 



Antros dienos dirbtuvės 

• Susijungimas per ,,harą” – giliausias susiliejimas tarp 
žmogiškųjų būtybių 

• JOEY restoranų tinkle gyvuoja koučingas – dalinimasis 
patirtimis 

• Neuromokslinis požiūris į santykius ir mokymąsi 

• Atsleisk skirtumuose slypinčią galią: kaip įveikti kultūrinius, 
lytinius ir stylių skirtumus 

 



Trečia diena 
•,,kiekvienas yra svečias ir 
nusipelnė svetingo priėmimo” 

• meilė ir rūpestingumas 
suformuoja neuronines jungtis, 
reikalingas pažinimui 

• rūpestingumas, globa – 
svarbiausias maistas smegenims 

•tai perlas mūsų rankose 

• apleistų, išnaudojamų vaikų 
smegenų pokyčiai 

• smegenys – objektas, protas – 
subjektas 

 



 

• Ką reiškia būti žmogumi? Kas 
yra žmogiškumo esmė? 

• Būti susietam su kitu žmogumi 
– būti pajungtam prie žmogiškojo 
potencialo akumulatoriaus 

• Motyvacija: gavimo būsena – 
pats primityviausias išlikimo 
būdas. Žmogiškosios būtybės 
esmė – duoti ir mylėti  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=1koVN1lXIbQ&featur
e=related 
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Trečios dienos dirbtuvės 

• Provokuojantis koučingas – anapus tradicinio koučingo ir faktų 

• Būk lankstus vardan kolektyvinės ateities 

• Galimybių studija: 2013 m. ICF ir PWC tyrimas su 
organizacijomis 

• Bebaimiai lyderiai – sąmoningi sujungėjai, kurie geba įkvėpti 

• Prisijunk prie globalios video revoliucijos: išlaisvink savo balsą 
prieš kamerą 

• Vadovų koučingas, lyderystės efektyvumas ir verslo 
pasiekimai: kokia yra tikra istorija? 

 

 



Informacija iš ICF 

Audio Recordings Pricing for ICF members: 

Single sessions: $11 

Full package: $250  

 

Video Recordings Pricing for ICF members: 

Single Breakout Session: $35.00  

Full package (14 Breakout Sessions): $365.00 
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Gaila, bet baigėsi 
 


