
ICF LIetuva ŽIemos KoučIngo aKademIja 2013

Už koUčingo ribų: geštalt, sistemų intelektas ir 
išskirtinis brUožas

Data: 2013 m. vasario 9-10 d.

Vieta: “Roko Sodyba”, Stasiūnų k., Kaišiadorių rajonas, LT-56139
Kaina: nariams 490 LTL; svečiams 590 LTL. Į kainą įskaičiuota: mokymai, maistas ir nakvynė.

Registracija: http://www.icf.lt/events/ziemos-koucingo-akademija-2013/

Programa

Vasario 9 d., šeštadienis Vasario 10 d., sekmadienis

Laikas Veikla Lektorius Laikas Veikla Lektorius

9:45 – 10:00 Pasisveikinimas ICF valdyba 8:00 – 9:00 Pusryčiai

10:00 – 11:30 Geštalt terapija - I dalis Brigita Kaleckaitė 9:00 – 10:45 Sistemų koučingas* – III dalis Linda Berlot

11:30 – 11:45 Kavos pertraukėlė 10:45 – 11:00 Kavos pertraukėlė

11:45 – 13:00 Geštalt terapija – II dalis Brigita Kaleckaitė 11:00 – 13:00 Sistemų koučingas* – IV dalis Linda Berlot

13:00 – 14:00 Pietūs 13:00 – 14:00 Pietūs

14:00 – 15:45 Sistemų koučingas* – I dalis Linda Berlot 14:00 – 15:00 Tavo išskirtinis bruožas* – I dalis Ben Harvey

15:45 – 16:00 Kavos pertraukėlė 15:00 – 15:15 Kavos pertraukėlė

16:00 – 18:00 Sistemų koučingas* – II dalis Linda Berlot 15:15 – 16:00 Tavo išskirtinis bruožas* – II dalis Ben Harvey

18:00 – 18:30 Kavos pertraukėlė 16:00 Pabaiga

18:30 – 20:00 Geštalt terapija – supervizija Brigita Kaleckaitė

* Pranešimas anglų kalba su vertimu. Vertėja: Rūta Gudmonaitė.

Svarbi informacija: 

 » Visi užsiėmimai yra pritaikyti ir naudingi ne tik koučingo specialistams, bet ir kitų veiklų profesionalams  
bei vadovams.

 » Į akademijos kainą yra įskaičiuota nakvynės kaina vienam žmogui dviviečiame kambaryje. Vienviečio kambario 
papildomas mokestis - 50 Lt., kurį turite papildomai užsisakyti registracijos metu. Jei neplanuojate naudotis 
viešbučio paslaugomis, taip pat nurodykite tai registruodamiesi.

 » Už seminarą bus suteikta CCEU, valandų skaičius bus patikslintas per seminarą.

 » Atlikus registraciją, nurodytu elektroniniu paštu jums bus automatiškai išsiųsta išankstinio apmokėjimo sąskaita, 
kurią per nurodytą laikotarpį turite apmokėti banko pavedimu. 

 » Jūsų dalyvavimas renginyje bus patvirtintas, tik sumokėjus renginio mokestį. Jei bus reikalinga sąskaita faktūra 
įmonės vardu, registruojantis laukelyje „Komentarai“ būtina nurodyti įmonės rekvizitus (įmonės pavadinimą, 
registracijos kodą, PVM kodą bei buveinės adresą).

 » Sąskaitų išrašymo klausimais kreiptis į Jūratę Bieliakienę: juratebiel@gmail.com.

 » Dėl papildomų poreikių, susijusių su maistu, transportu bei visais kitais renginio organizavimo 
klausimais kreiptis į Milaną: milana@icf.lt. 

http://www.rokosodyba.lt/contacts/kaip-atvykti-i-sodyba/
http://www.icf.lt/events/ziemos-koucingo-akademija-2013/
http://coachfederation.org/icfcredentials/continuingeducation/
mailto:juratebiel@gmail.com


Lektoriai ir Temos

Brigita Kaleckaitė (Lietuva) – Vilniaus ir Rygos Geštalt institutų 
dėstytoja, sertifikuota Geštalt psichoterapeutė, Europos Geštalt terapijos 
asociacijos narė, personalo valdymo konsultantė,  tarptautinės IT įmonės 
personalo vadovė, vertėja ir gidė. Brigita konsultuoja žmones individualiai, 
veda psichoterapines grupes ir naktinius seminarus. Geštalt terapija 
domisi nuo 2004 m., mokėsi Rygos ir Hamburgo Geštalt institutuose, 
dalyvavo tarptautinėse GATLA vasaros stovyklose, prieš mėnesį sėkmingai 
baigė supervizorių mokymo programą Sankt Peterburgo Geštalt institute. 
Mėgsta teatrą, muziką, slidinėti, keliauti ir bendrauti, laisvai kalba rusų, 
anglų ir vokiečių kalbomis. Brigita veda mokymus Lietuvoje, Latvijoje ir 

Rusijoje, gyveno ir dirbo Latvijoje, Švedijoje ir Danijoje. Daugiau informacijos apie psichoterapeutę 
Brigitą Kaleckaitę ir jos veiklą galite sužinoti čia.

Geštalto terapija koučingo praktikoje

Tai yra trumpas įvadinis seminarų ciklas koučingo specialistams apie Geštalt psichoterapija. Taip 
pat tai puiki proga išgirsti apie pagrindinius Geštalt terapijos principus per vieną dieną. Galėsite 
gyvai pamatyti praktinius individualaus ir grupinio darbo pavyzdžius, turėsite galimybę palyginti 
koučingo ir Geštalt darbo metodo panašumus bei skirtumus. Seminaro metu bus pristatytos 
pagrindinės Geštaltinės terapijos sąvokos: figūra, fonas, “neuždarytas” Geštaltas, patyrimo 
ciklas, pasipriešinimo mechanizmai, įsisąmoninimas, fenomenologija, kontaktas ir kt. Taip pat 
bus pristatytos Geštalt terapijos techninkos ir metodai, kuriuos galima būtų naudoti ir koučinge, 
atkreipsime dėmesį į darbą su sapnais ir fantazijomis. Seminaro metu planuojama pravesti 
parodomąją individualią bei supervizinę sesijas ir jas kartu aptarti. 
 

Seminaro metu išmoksite:
 » Žmogaus poreikių svarbumas ir aktualumas  – figūra ir fonas
 » Geštalt požiūris į motyvaciją ir pasiekimus – patyrimo ciklas
 » Įrankių rinkinys suvokimui kas su jumis vyksta – įsisąmoninimas
 » Tiesioginio buvimo galia – buvimas čia ir dabar
 » Problemų sprendimas – svarbu “kaip?”, o ne “kodėl?”
 » Sveikas asmenybės funkcionavimas – kūrybiškas prisitaikymas ir autentiškumas
 » Tieioginis kreipimasis ir kalbėjimas nuo savęs – atsakomybės prisiėmimas 
 » Platus požiūris į problemą – lauko teorija
 » Kontaktas ir elgesio modeliai - Geštalt eksperimentai

Išklausę šį seminarą gausite Vilniaus Geštalt instituto sertifikatą bei turėsite galimybę išklausytas 
valandas pritaikyti Geštalto studijoms ateityje Lietuvoje ar kituose Geštalt institutuose 
Europoje, JAV ar Rusijoje.

http://www.gestaltinstitute.eu/lt/tvarkarastis-2011-2012/


Linda Berlot (Jungtiniai Arabų Emiratai) – konsultantė, vadovų ir komandų 
koučingo specialistė. Linda yra žmonių ugdymo specialistė su daugiau nei 19 
metų patirtimi mokymų ir ugdymo, organizacijų kultūros bei pokyčių valdymo 
ir komandinės dinamikos srityse. Nuo 2004 metų ji gyvena Jungtiniuose 
Arabų Emiratuose ir dirba Vidurio Rytų regione. Linda taip pat yra Sertifikuota 
Organizacijų ir Santykio Sistemų koučingo specialistė CRR Global mokykloje, 
JAV. Ji yra viena iš 30 CRR Global lektorių visame pasaulyje, kuri gali mokyti 
kitus koučingo specialistus, psichologus, vadovus bei lyderius, esančius 
Europoje, Vidurio Azijoje bei Afrikoje. Ji taip pat yra patyrusi personalo 
specialistė, dirbusi 20 metų mažmenos ir prabangos prekių sektoriuje su 
tokiomis kompanijos kaip Dior, Guvenchy ir Clarins. Linda taip pat buvo 

sukūrusi sėkmingą asmeninę konsultacinę kompaniją, kuri teikė konsultacijas kultūrinių skirtumų 
suvokimo, valdymo ir strateginių pokyčių srityse. Daugiau apie Lindą galite sužinoti čia.

Už Emocinio Intelekto Ribų: Santykio Sistemų Intelekto (SSI) kompetencijos 
koučingo specialistams
Nepaisant jūsų veiklos srities - jūs, jūsų klientai, tiekėjai, investuotojai ir darbuotojai,  visada esate 
santykyje. Tam, kad augtumėte kaip koučingo specialistai už gyvenimo bei vadovų koučingo 
ribų į komandų, grupių bei šeimų koučingą, jums yra reikalingos naujos kompetencijos. CRR 
Global, idėjinis lyderis Santykio Sistemų Koučinge, sukūrė modelį skirtą koučingo specialistams, 
konsultantams ir  lyderiams, kuris leidžia panaudoti kolektyvinį intelektą efektyviam komandiniam 
darbui.

SSI įvadinis seminaras jums duos:
 » Pakels jūsų koučingo praktiką į aukštesnį lygį, netgi jei jūs toliau rinksitės dirbti 

su individualiais klientais. 
 » Jūs išsinešite įrankius ir įgūdžius, kuriuos iš karto galėsite pritaikyti savo 

koučingo praktikoje ir kitose jūsų veiklos srityse. 
 » Įgalins jus tobulinti jūsų Emocinio bei Socialinio Intelekto įgūdžius, tam, kad 

jūs galėtumėte geriau dirbti su sistemomis bei skatinti bendrumą, geresnį 
bendravimą ir pagarbesnį požiūrį į nesutarimus.

Specialistai su aukšto lygio SSI:
 » Gali pamatyti ne tik atskirus  asmenis dirbančius komandoje, bet pamatyti 

pačią sistemą, kaip gyvą ir kvėpuojančią būtybę. 
 » Konfliktas nėra matomas kaip problema, bet kaip signalas, kad turi įvykti 

pokyčiai.
 » Gali nuskaityti sistemos emocinį lauką ir suprasti emocinį klimatą  bet kokioje  

duotoje situacijoje.
 » Supranta, kad visos nuomonės esančios santykio sistemoje turi būti išgirstos – 

įskaitant nepopuliarias, kurios yra visos sistemos išminties dalis.
 » Nejaučia grėsmės dėl skirtumų, esančių sistemoje.

SSI seminaras siūlo pamatinius mokymus SSI sistemoje, panaudojant koučingo scenarijus, kurie 
lavina įgūdžius, ir atliekant vaidmenų užduotis,  susijusias su  gyvenimiškomis situacijomis. 
Tai yra intensyvi, didelio patirtinio pobūdžio programa, kuri parengs jus iškarto pritaikyti 
savo naujas žinias jūsų darbe bei asmeniniame gyvenime. Daugiau informacijos apie 
programą rasite čia.

http://www.CRRGlobal.com
http://www.centerforrightrelationship.com/about/linda-berlot-bio.html
http://www.icf.lt/wp-content/uploads/2013/01/Relationship-Systems-Intelligence-Workshop-LT2.pdf


Ben Harvey (Jungtinė Karalystė, Lietuva) – nepriklausomas konsultantas, 
turintis savo prekinį ženklą “Growing Talent”. Benas teikia įvairias paslaugas, 
patenkančias į lyderystės ir talentų ugdymo kategoriją, įskaitant vadovų 
koučingą. Per paskutinius 13 metų Benas teikia vadovų koučingo paslaugas 
aukšto lygio vadovams bei valdybos nariams tokiose organizacijose, kaip 
L’Oreal, Swedbank, PricewaterhouseCoopers, Cameron Mckenna, Lawin, 
Deloitte & Vienna Insurance Group. Praleidęs trylika metų vienoje iš “Big 4” 
profesionalių paslaugų kompanijoje kaip konsultantas, tiesiogiai dirbantis 
su klientais ir vidinis konsultantas, Benas supranta kompanijų vidinę 
dinamiką ir iššūkius, su kuriais susiduria jos darbuojai bei lyderiai. Benas 

pradėjo koučingo praktiką 1999 metais, po to, kai gavo akreditaciją “London School of Coaching” 
koučingo programoje, kurią vedė Myles Downey. 2009 metais jis baigė studijas ir gavo Aukšto 
Lygio Koučingo Diplomą bei tapo akredituotu koučingo specialistu pagal “Academy of Executive 
Coaching” (JK) programą, kuri yra viena iš aukštai kotiruojamų programų Europoje. Daugiau apie 
Beną rasite čia.

Tavo išskirtinis bruožas

Kaip koučingo specialistai, mes visi esame investavę nemažai laiko bei resursų, kad išmoktume 
naujus koučingo modelius bei metodus. Taip pat praktikuojame bei tobuliname koučingo įgūdžius, 
kad galėtume teikti profesionalias koučingo paslaugas. Tačiau, ar jūs žinote, kuo jūs esate išskirtinis 
kaip koučingo specialistas? Ką jūs atnešate į savo koučingo praktiką ir kas yra būdinga tiktai jums? 
Juk, tik jūsų išskirtinis bruožas ir padaro jus unikaliais, tarp kitų koučingo specialistų. Iš dalies, jūs 
patys esate sukūrę savo koučingo modelį, kurį formuoja ne tik jūsų koučingo stilius, bet ir jūsų 
asmeninės savybės, vertybės ir įgūdžiai, o visa tai daro poveikį tam, kaip jūs jaučiatės ir kaip kiti 
jaučiasi šalia jūsų kaip, koučingo specialisto.

Šio praktinio užsiėmimo metu jūs turėsite galimybę įvardinti ir suprasti, kas jus formuoja kaip 
koučingo specialistą, kuriuo dabar esate ir koks yra jūsų išskirtinis profesinis bruožas. 

http://www.growingtalent.eu/about/me/who-i-am

	“Roko Sodyba”, Stasiūnų k., Kaišiadorių rajonas, LT-56139

