
           ICF Lithuania Pavasario Koučingo Akademija 2013 

“Recharge: laikas įkrauti koučingo bateriją” 

 

Data: 2013 m. gegužės 25-26 d. 

Vieta: “Alicante Villa”, Padekaniškių g. 8, Vilnius 

Kaina: ICF nariams – 400 LTL; svečiams – 500 LTL. Į kainą įskaičiuota: mokymai ir maistas. 

Registracija: čia 

Programa 
 

Laikas Veikla Lektorius* 
 Gegužės 25 d., Šeštadienis  
  9:45 – 10:00 Pasisveikinimas ICF valdyba 
10:00 – 11:30 Koučingo specialistas – kaip koučingo 

instrumentas - I dalis 
Tatiana Bachkirova 

11:30 – 11:45 Kavos pertraukėlė  
11:45 – 13:00 Koučingo specialistas – kaip koučingo 

instrumentas – II dalis 
Tatiana Bachkirova 

13:00 – 14:00 Pietūs  
14:00 – 15:45 Savistaba - koučingo meistriškumo praktika – 

I dalis 
Sam Magill  

15:45 – 16:00 Kavos pertraukėlė  
16:00 – 18:00 Savistaba - koučingo meistriškumo praktika – 

II dalis 
Sam Magill  

18:00 – 18:30 Kavos pertraukėlė  
18:30 – 20:00 Supervizija Sam Magill  
 20:00 Vakarienė   
 Gegužės 26 d., Sekmadienis  
10:00 – 11:45 Diferencijuotų funkcinių būsenų metodikos - 

I dalis 
Šarūnas Pečkus 

11:45 – 12:15 Kavos pertraukėlė  
12:15 – 14:00 Diferencijuotų funkcinių būsenų metodikos - 

II dalis 
Šarūnas Pečkus 

14:00 – 15:00 Pietūs  
14:00 – 15:00 Diplomų įteikimas ir Pabaiga ICF Valdyba 
 
 
 
*Pranešimai anglų kalba su vertimu. Vertėja: Rūta Gudmonaitė. 
 

 

  

https://maps.google.com/maps?q=Padekani%C5%A1ki%C5%B3+g.+8,+Vilnius,&hl=en&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=36.042042,76.640625&hnear=Padekani%C5%A1ki%C5%B3+gatv%C4%97+8,+Vilnius,+Vilniaus+miesto+savivaldyb%C4%97+06229,+Lithuania&t=m&z=14
https://docs.google.com/a/koucingocentras.lt/spreadsheet/viewform?formkey=dHdsT3k4S3NJUVYwRVEwZUNkX01iQnc6MQ


Svarbi informacija:  

• Visi užsiėmimai yra pritaikyti ir naudingi ne tik koučingo specialistams, bet ir kitų sričių 

profesionalams bei vadovams. 

• Į akademijos kainą nėra įskaičiuota nakvynė. Ją  turite papildomai užsisakyti registracijos metu 

arba iš anksto: http://www.alicante.lt/lt/apgyvendinimas. Dviviečio kambario kaina su 

pusryčiais 149 LTL. Jei neplanuojate naudotis viešbučio paslaugomis, taip pat nurodykite tai 

registruodamiesi. 

• Už seminarą bus suteikta 9 CCEU valandos.  

• 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.  

 

 

Lektoriai ir temos 

 

Dr. Tatiana Bachkirova (JK) 

 

Apie lektorę: 

Dr. Tatiana Bachkirova yra mokslininkė, koučingo specialistė ir 

koučingo supervizorė. Ji yra vena iš ilgametės Koučingo ir Mentorystės 

Praktikos programos magistrantams ir doktorantams Oxford Brookes 

Universitete (JK) kūrėjų ir dėstytojų. Tatiana specializuojasi koučingo 

psichologijos srityje. Ji dalyvauja daugybėje koučingo bei konsultacinių 

projektų. Be konsultacinio darbo pranešėja daug dėmesio skiria koučingo mokslo vystymui – ji yra 

daugelio tyrimų bei knygų autorė. Viena garsiausių jos knygų – Developmental Coaching sulaukė 

tarptautinio pripažinimo ir atvėrė kelią į naują koučingo sritį – asmenybės augimo koučingą.  

2011m. Tatianos indėlį į koučingo psichologijos sritį įvertino Britų psichologijos bendruomenė 

(British Psychology Society). Dr. Tatjana Bachkirova buvo apdovanota už pasiekimus vystant 

koučingo psichologijos mokslą.  

Daugiau apie Tatianą galite sužinoti čia. 

 

http://www.alicante.lt/lt/apgyvendinimas
http://coachfederation.org/icfcredentials/continuingeducation/
mailto:juratebiel@gmail.com
http://business.brookes.ac.uk/about/staff/profile.asp?id=p0035809


Koučingo specialistas – kaip koučingo instrumentas 

Šiame užsiėmime Dr. Tatiana Bachkirova koučingo specialistams pristatys savęs kaip pagrindinio 

koučingo instrumento panaudojimo idėją. Užsiėmimo metu aptarsime ir patirsime, kokiomis 

sąlygomis šis instumentas gali būti panaudotas efektyviausiai – įsitrauksime į veiklas, didinančias 

refleksiją bei išbandysime naujus įrankius. Panaudodama savo pačios atliktus tyrimus Tatiana 

pristatys savisapgaulės koncepciją bei jos pasireiškimo atvejus koučingo sesijose. Taip pat aptarsime 

įvairias supervizijos, kaip priemonės mažinti saviapgaulę, strategijas.  

Po šio užsiėmimo kiekvienas dalyvis gebės įvertinti savo įpročius ir atras naujų būdų kaip efektyviau 

panaudoti save kaip įrankį koučingo sesijos metu. Taip pat giliau įsisąmonins koučingo metu 

vykstančią saviapgaulę ir išsiugdys naujus įgūdžius ją pastebėti.  

 

 

Samuel P. Magill MBA, MCC (JAV) 

 

Apie lektorių: 

Samuelį, turintį 20 metų patirtį koučingo srityje, klientai apibūdina kaip 

specialitą, galintį sukurti saugią, provokuojančią, produktyvią bei 

kūrybišką erdvę. Samuel P. Magill  taip pat yra vadinamas Renesano 

žmogumi – be to, kad Samas yra MCC lygio koučingo specialistas, 

koučingo mokytojas, supervizorius (Coaching Supervision Academy), 

buvęs ICF padalinio Prezidentas, jis taip yra vyno gamintojas, fotografas, 

poetas ir gamtos tyrinėtojas. Trumpai tariant – menininkas iš prigimties. Samuelio koučingo  patirtis 

yra labai įvairiapusė ir įdomi: vidinis Boeing kompanijojos vadovų koučingo specialistas ir 

konsultantas; vadovų koučingo specialistas; konfliktuojančių valstybinių gydytojų grupių koučingo 

specialistas; vyriausybės lyderių koučingo specialistas;  vidinių koučingo gebėjimų ugdytojas. Samas 

yra teikęs koučingo supervizijos paslaugas JAV, Kanadoje, Prancūzijoje, JK, Čekijos Respublikoje, 

Australijoje ir Singapūre. Šiuo metu jis taip pat veda metų trukmės koučingo supervizijos programą 

Avignone (Prancūzija), kartu su Koučingo Supervizijos Akademija.  Daugiau apie Samą galite sužinoti 

čia. 

 

Savistaba koučingo meistriškumo praktikoje 

 

Nepriklausomai nuo to, ar esate nauji koučingo specialistai, ar pasiekę sertifikuoto koučingo meistro 

(MCC) lygį, visada yra aktualus klausimas, kokias savybes turi turėti tikras koučingo meistras? Yra 

labai didelis skirtumas tarp koučingo specialisto, kuris surinko 2500 valandų tam, kad taptų MCC ir 

aukšto lygio koučingo profesionalo. Panaudojant meno meistrų analogiją, šis seminaras jums leis 

patyrinėti, ko iš tikrųjų reikia, kad koučingas vyktų aukštame profesionalumo lygyje. Patyrinėję meno 

http://coachingsupervisionacademy.com/
http://coachingsupervisionacademy.com/
http://www.sammagill.com/


ir koučingo sąsajas mes sugrįšime prie labai plačiai taikomo proceso, padedančio koučingo 

specialistams pasiekti ir išlaikyti meistriškumą – koučingo supervizijos. Mokysimės ir gilinsimės į 

koučingo supervizijos patirtis ir aspektus, kuriuos koučingo specialistai galės ir toliau sėkmingai 

naudoti savo praktikoje. 

 

Seminaro metu jūs galėsite: 

 Pamatyti, kad koučingas gali būti meno forma. 

 Išmokti, kaip vedant koučingo sesiją,  atkreipti į save, kaip koučingo specialistą, dėmesį. 

 Ugdyti gebėjimą stebėti ir pastebėti daugiau to, kas vyksta koučingo sesijos metu. 

 Gauti pradines koučingo supervizijos žinias. 

 Suprasti, kaip supervizija gali padėti atskleisti efektyvesnį ICF kompetencijų panaudojimą.  

 

Vakarinės sesijos metu vyks koučingo supervizijos demonstracija. 

 

 

Šarūnas Pečkus (LT) 

 

Apie lektorių: 

Šarūnas Pečkus - koučingo specialistas, baigęs ICF sertifikuotą koučingo 

mokymų programą, atestuotas „Diferencijuotų funkcinių būsenų 

metodikos” (DFB) instruktorius.  2002 m. Šarūnas vienintelis iš 40-ties 

pretendentų  gavo licenciją vesti šiuos mokymus. 

Šarūnas taip pat yra praktinės psichologijos paskaitų lektorius  - nuo 

2001 m. vedantis emocinio intelekto lavinimo mokymus ir koučingo sesijas, o nuo  2002 m. -  ir 

praktinius  emocinio intelekto lavinimo mokymus.  Be anksčiau paminėtų sričių Šarūnas yra 

asmeninio  efektyvumo mokymų “Time 4 yourself” įkūrėjas;  inovacijų konsultantų “Growinn” 

partneris, turintis 10 metų verslo valdymo ir verslo konsultavimo patirtį;  nuosavos  įmonės vadovas  

(YZY, vienintelė interjero dizaino kompanija, kuriai kartu su keliomis įmonėmis iš Lietuvos buvo 

suteikta garbė atstovauti Lietuvai vienoje prestižiškiausių pasaulyje parodų „100% DESIGN”, 

Londone.). Daugiau apie Šarūną galite sužinoti čia. 

 

Diferencijuotų Funkcinių Būsenų Metodikos 

 

Diferencijuotų Funkcinių Būsenų Metodika (DFB) – vadinama naujausios kartos savireguliacine 

metodika, nes ją įvaldžius, įgūdžius galima taikyti nepertraukiant šiuo metu vykstančios veiklos. Ką 

reiškia DFB? Diferencijuotos – atskirtos viena nuo kitos, įsisąmonintos; Funkcinės – skirtos 

http://www.time4yourself.com/emocinis-intelektas-2/


konkrečiai veiklai atlikti; Būsenos – specifinis žmogaus psichikos aktyvumas. Metodika moko 

įvaldyti savo vidinius resursus, juos padaryti sąmoningais ir valdomais.  

 

Seminaro metu jūs turėsite galimybę: 

 Panagrinėti vieną iš esminių kliūčių, trukdančių vykti pokyčiams - vidinę komforto zoną. 

 Susipažinti su DFB metodikos visuminiu požiūriu į: 

o žmogų - žmogus kaip visuma ir vidinio „Aš“ augimas. 

o žmogaus gyvenimą - santykių diferenciacija - „kaip negyventi darbe ir nedirbti 

namuose“, bei kodėl taip svarbu saviugda ir savęs pažinimas. 

o susipažinsime kaip formuojasi savęs aprašymas. Aš-koncepcija ir kaip su tuo dirbti? 

 Sužinoti, kas yra skirtingi žmogaus aktyvumai/būsenos bei kokie jų privalumai ir galimybės. 

 Patirti, kad esame „labai arti“ prie energetikos pajautimo. 

 

Seminaro metu bus pateikiama tiek DFB metodikos teorija, tiek praktiniai užsiėmimai. 

 


