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NLP ir koučingo praktiko kursas 

 
Mokymų programa 

 
I Modulis. Baziniai NLP principai ir efektyvios komunikacijos pagrindai. 
(2018.09.21. – 2018.09.22.) 
• NLP samprata. NLP ir Koučingo samprata ir istorija. Psichologinis kontraktas su Jūsų klientu. 
• Įgūdžių (kompetencijų) matrica. Mokymosi proceso etapai ir sėkmės kriterijai.  
• Pasaulio modelis. Gyvenimo ir darbo ratas.   
• NLP presupozicijos ir kaip aš galiu pritaikyti tai savo gyvenime.  
• Džo-Hari langas. Ką aš žinau apie save ir ką mato manyje kiti?  
• Bazinis komunikacijos modelis: asmeninių filtrų ir subjektyvios patirties įtaka bendraujant. Informacijos 

praleidimas, apibendrinimas ir iškraipymas. 
• Reprezentacinės sistemos ir asmenybės tipai. Žmogaus reprezentacinės sistemos: vizualas, audialas, kinestetas, 

digitalas. Submodalumai. Meta-pranešimas. 
• Raporto sukūrimo technika. Pašnekovo stebėjimas (kalibravimas) – ką galima „skaityti“ iš kūno ir kalbos? Gebėjimas 

prisitaikyti. Pašnekovo vedimas. Periferinis matymas.  
• Kokią informaciją galima „skaityti“ iš žmogaus akių? Akių raktai. Akių raktai: žmogus atsimena ar konstruoja? Ar 

galima suprasti, kada žmogus meluoja? 
• Koučingo būsena. Kaip bendrauti su kitais, kad tikrai juos girdėti. Grįžtamojo ryšio vertė ir grįžtamojo ryšio davimo 

technikos. 
 
II. Modulis. Darbas su vidinėmis būsenomis ir efektyvus santykių valdymas. 
(2018.10.19. – 2018.10.20.) 
• Pagrindinės mūsų emocijos. Emocijų svarba mūsų gyvenimo ir darbo kokybei.  Kaip išmokti atpažinti ir išreikšti 

emocijas.  
• Darbas su vidinėmis būsenomis arba kaip būti visada geros nuotakaikos? Inkarai ir inkaravimo technikos. 

Neresursinės būsenos keitimas resursine.  
• Darbas su savo baimėmis. Inkarų pakeitimas. Savo ateities formavimas. 
• Mano vidinio filtro struktūra: įpročiai, įsitikinimai, prisiminimai, vertybės. Vidinio konflikto sprendimas. 
• Įsitikinimų tipai ir funkcijos. Darbas su įsitikinimais. Ribojančių įsitikinimų transformacija į palaikančius. Vidinių 

dalių subalansavimas.  
• Konfliktų esmė ir konfliktų tipai. Efektyvūs konfliktų sprendimai. Gebėjimas pažiūrėti į situaciją „kito akimis“. 

Asociacija ir disociacija. Skirtingos suvokimo pozicijos. Trijų pozicijų modelis. 
• Devynių kvadratų modelis: kaip suprasti kitus ir priimti svarbius sprendimus. 

 
III. Modulis. Efektyvios strategijos tikslų pasiekimui. 
(2018.11.23. – 2018.11.24.) 
• Mano norų ir tikslų žemėlapis. Kaip pasiekti tai, ko siekiu. Susikoncentravimo ir „mindfulness“ technikos. 
• Robert Dilts neurologiniai lygiai. Neurologinių lygių taikymo sritys. 
• Vizijos, misijos ir tikslų konstravimas. Kongruentiškumas ir kodėl tai svarbu mūsų tikslams? 
• Tikslų formulavimo modelis: SMART+FE. Tikslo ekologijos, pasekmių patikrinimas (per S.C.O.R.E modelį). 
• Efektyvios strategijos tikslų pasiekimui. Tikslų vizualizacija. GROW modelis tikslų pasiekimui ir dirbant pagal 

koučingo technologijas. 
• Ilgalaikiai tikslai ir laiko linija (time line).  Laiko linijos suvokimas (pieš/viduje). Įvykių išdėstymas erdvėje. 

Pranešimas iš ateities.  
• Asmeninio kūrybiškumo atskleidimas. Kūrybiškumo strategijos. Walt Disney kūrybiškumo strategija tikslų 

pasiekimui. 
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IV. Modulis. Kalbos magija. 
(2018.12.14. – 2018.12.15.) 
• Žodžiai ir prasmė. Kalbos įpročiai arba kodėl mažiau yra daugiau? 
• Meta-modelis: žodžių giluminė prasmė. Praleidimas, apibendrinimas, iškraipymas. Kaip išmokti atsispirti 

manipuliacijoms ir suvokti pašnekovo pokalbio tikruosius tikslus? Manipuliatyvios kalbos struktūra ir elementai. 
• Milton -modelis: Lingvistinės presupozicijos. Įtakos darymo elementai. Kaip kalbėti taip, kad kiekvienas girdėtų tai, 

ką nori girdėti.  
• Refreimingas, arba „pasakyk kitaip“. Kaip išmokti pateikti argumentus pačioje sudėtingiausioje situacijoje? 
• Metaforos, kurios kuria mūsų gyvenimą. Palaikančios metaforiškos istorijos.  
• Efektyvus veišasis kalbėjimas. Balso tipai. Kalbų tipai ir tikslai. Efektyvus savo žinutės prezentavimas. 
• Egzaminų laikymas ir sertifikacija. Suteikiama ICTA (International Coach & Trainer Association) NLP ir koučingo 

praktiko sertifikacija. 
 

Mokymus veda 
 

 Reda Bendoraitytė Sinižbajeva 
• International Coach & Trainer Association (ICTA) – sertifikuota NLP trenerė. 
• International Coaches Union (ICU) – sertifikuota verslo trenerė. 
• Sankt-Peterburgo koučingo institutas – koučingo specialistė. 
• Erickson College International (ICF) - sertifikuota koučingo specialistė. 
• International Coaches Union (ICU)-sertifikuota profesionali koučingo specialistė. 
• The International Laboratory For Mental Space Research- socialinės panoramos 

konsultantė. 
 

 Julija Kubova 
• International Coach & Trainer Association (ICTA) – sertifikuota verslo, koučingo,   
• Eneagramos ir NLP trenerė. 
• Mykolo Romerio Universitetas – koučingo (ugdomojo vadovavimo) ir 

žmogiškųjų išteklių magistras. 
• Glamorgan University, Jungtinė Karalystė, marketingo magistras.  
• Vilniaus Universitetas Kauno Humanitarinis Fakultetas, anglų-rusų filologijos 

bakalauras.  
• Įtakos darymo ir neverbalinės komunikacijos specialistė (M. Grinder dirbutvės, USA).  

 
 Sigita Juzėnienė 

• International Coach & Trainer Association (ICTA) – sertifikuota NLP trenerė; 
• International Coach & Trainer Association (ICTA) – sertifikuota Eneagramos 

trenerė; 
• International Coach & Trainer Association (ICTA) – sertifikuota koučingo 

trenerė 
• Vilniaus Universitetas, Ekonomikos magistras. 
 

 
 

Dėl registracijos į mokymus kreipkitės: 

Asta Tūgaudienė, el.p.: asta.tugaudiene@mokymuerdve.lt, tel.: +370 675 90790 

Reda Bendoraitytė Sinižbajeva, el.p.: reda.bendoraityte@mokymuerdve.lt, tel.: +370 682 56227 


