TENERIFĖ

Ypatingiems žmonėms
kovo 13 - 20 dienomis
LYDERYSTĖS IR SAVĘS TOBULINIMO PRAKTIKUMAS
RETORIKOS MENAS, STRESO VALDYMAS, EFEKTYVUS
KVĖPAVIMAS
IR DAR DAUGIAU VISKO – TENERIFĖJE!

Sukūrėme jums unikalią galimybę
pagerinti lyderystės ir streso valdymo
įgūdžius.
Praktikume išmoksite laisvai kalbėti bei
kvėpuoti, susivaldyti įtampos kupinose
profesinėse situacijose, atrasite savo
vidinį balansą ir įveiksite didelių
auditorijų baimę.
Padovanokite sau 7 dienų pavasario
komandiruotę, kurioje suderinsite
praktinę mokymų naudą ir kokybišką
poilsį.
Pasimėgaukite šiltu vandenyno klimatu,
pasisemkite energijos visiems
ateinantiems metams, nes Tenerifės
saloje amžinai vasara!

KAIP
NAUDINGAI
PRALEISIME
LAIKĄ
TENERIFĖJE?

KUR
APSISTOSIME?

Mokymai ir praktiniai užsiėmimai – 3 dienos po 4 valandas.
Ekskursijos po nuostabaus grožio Tenerifės salą su gidu lietuvių
kalba – 2 dienos.
Žvaigždžių stebėjimas su astronomu Teidės ugnikalnio
papėdėje – 1 vakaras.
Laisvalaikis savo malonumui – 2 dienos.

Visi praktikumo dalyviai įsikurs 4 žvaigždučių viešbutyje netoli
vandenyno.
Apgyvendinimas vienviečiuose arba dviviečiuose kambariuose
pagal pageidavimą.
Maitinimas - pusryčiai, pietūs, vakarienės!

NEGALITE
SUDALYVAUTI
PRAKTIKUME
PATYS?

Apdovanokite vertingais praktikumo
kelialapiais geriausius savo įmonės darbuotojus.

PRAKTIŠKA 7 DIENŲ MOKYMŲ IR POILSIO KOMANDIRUOTĖ
KAINA 1 ASMENIUI VIENVIEČIAME KAMBARYJE – 1990 € + PVM
KAINA 1 ASMENIUI DVIVIEČIAME KAMBARYJE – 1790 € + PVM

PAŽANGŪS PRAKTIKUMO LEKTORIAI
SUTELKS JŪSŲ DĖMESĮ Į SVARBIAUSIUS DALYKUS

DONALDAS DUŠKINAS
- Lektorius
- Retorikos mokytojas
- Knygos autorius. Retorika. Retoterapija. Leidykla „VAGA“, 2019.
- Verslo mokymų treneris, įmonių konsultantas personalo klausimais
- Koučingo specialistas (ICU-ICTA sertifikacija)
- Kvėpavimo terapijos specialistas (One Sky International ir Kvėpavimo
terapijos
centro sertifikacijos), sąmoningo kvėpavimo (rebefingo) mokytojas
- Asmeninio tobulėjimo treneris
- Mentorius
- Meditacijos mokytojas
- REIKI meistras mokytojas
- Vaikščiojimo žarijomis ir stiklais instruktorius
- Dramos teatro režisierius
Daugiau informacijos:

PAŽANGŪS PRAKTIKUMO LEKTORIAI
SUTELKS JŪSŲ DĖMESĮ Į SVARBIAUSIUS DALYKUS

AGNĖ ZINKEVIČIŪTĖ

Mokymų trenerė nuo 2006 metų
- Koučingo specialistė nuo 2008 metų (Baltijos koučingo centras ir
Coaching
Development & L-CON Global)
- Šokio judesio specialistė nuo 2009 metų (Maskvos integratyviosios
psichologijos
institutas)
- Sąmoningo kvėpavimo specialistė nuo 2013 metų (One Sky Internationa
mokymai bei Kvėpavimo terapijos centras)
- Saviugdos programų bei stovyklų moterims autorė nuo 2013 metų
- Jogos praktikė nuo 2015 metų
- Pranešėja konferencijose Lietuvoje bei užsienyje
Daugiau informacijos:
www.aztraining.lt

PRAKTIKUMO
PROGRAMA

RETORIKA. RETOTERAPIJA
VIEŠOJO KALBĖJIMO IR AUDITORIJOS VALDYMO
PRAKTIKUMAS

Programos tikslai:
- Gauti aiškų algoritmą, kaip kuriamos prezentacijos, kalbos,
mokymai.
- Mokėti tinkamai pasiruošti kiekvienai struktūrinei savo
prezentacijos daliai (tiek
turinio, tiek formos prasme).
- Išmokti valdyti viešo kalbėjimo baimę.
- Atpalaiduoti savo kvėpavimą, kūną, balsą.
- Atskleisti užslėptus savo talentus, bendraujant su auditorija.
- Pradėti kalbėti įtaigiai.

PRAKTIKUMO
PROGRAMA

RETORIKA. RETOTERAPIJA
VIEŠOJO KALBĖJIMO IR AUDITORIJOS VALDYMO
PRAKTIKUMAS

Mokymų temos:
- Retorika ir viešasis kalbėjimas – panašumai ir skirtumai.
- Sąmoningas kalbėjimas – kas tai?
- Retoterapija – savęs pažinimas, mokantis retorikos meno.
- Minčių ir įsitikinimų galia, kalbant prieš auditoriją.
- Sąmoningo kvėpavimo pratybos. Kūno skenavimo praktikos.
Balso lavinimo
pratybos.
- Kokia yra auditorija ir kokie jos poreikiai?
- Nuo ko priklauso ar klausys manęs auditorija?

PRAKTIKUMO
PROGRAMA

RETORIKA. RETOTERAPIJA
VIEŠOJO KALBĖJIMO IR AUDITORIJOS VALDYMO
PRAKTIKUMAS

Mokymų temos:
- Įtaigumas – kas tai?
- 5 nurodymai, kaip kalbėti įtikinamai.
- Pristatymo planavimas ir rengimas. Kokia yra efektyvaus
pasisakymo struktūra
(turinys ir forma)?
- Kokios didžiausios prezentacijų klaidos?
- Saviprezentacija. Kaip įtaigiai prisistatyti auditorijai?
- “Nepatogūs klausimai” prezentacijos metu.
- Veiksmų planas.

PRAKTIKUMO
PROGRAMA

RETORIKA. RETOTERAPIJA
VIEŠOJO KALBĖJIMO IR AUDITORIJOS VALDYMO
PRAKTIKUMAS

Daug dėmesio skiriama darbui su negatyvia/apatiška auditorija.
Dalyviai mokosi valdytiprovokacijas ir išnaudoti jas pranašumui
įgyti.

Mokymų formatas:

20%
teorijos

80%
praktikos

(individualios ir grupinės užduotys)

PRAKTIKUMO
PROGRAMA

LYDERYSTĖS PAGRINDAS – EMOCINIS INTELEKTAS
STRESO VALDYMO IR SĄMONINGO
KVĖPAVIMO PRAKTIKOS

Programos tikslai:
- Supažindinti su lyderystės pagrindu – emociniu intelektu ir jo
lavinimo būdais.
- Įvaldyti lengvai įsisavinamas streso valdymo praktikas.
- Įvaldyti efektyvias sąmoningo kvėpavimo praktikas.
- Suteikti efektyvius įrankius vidinio balanso užtikrinimui,
asmeninio efektyvumo didinimui.

PRAKTIKUMO
PROGRAMA

LYDERYSTĖS PAGRINDAS – EMOCINIS INTELEKTAS
STRESO VALDYMO IR SĄMONINGO
KVĖPAVIMO PRAKTIKOS

Mokymų temos:
Kaip vadovauti pasitelkiant emocinį intelektą?
- Emocinio intelekto sritys ir su jomis susiję gebėjimai:
o Savimonė
o Savikontrolė
o Socialinis sąmoningumas
o Santykių valdymas

- Streso atpažinimo, valdymo, prevencijos praktikos.

PRAKTIKUMO
PROGRAMA

LYDERYSTĖS PAGRINDAS – EMOCINIS INTELEKTAS
STRESO VALDYMO IR SĄMONINGO
KVĖPAVIMO PRAKTIKOS
- Sąmoningo kvėpavimo praktikos, skirtos stabilizuoti emocinę
būseną, išsaugoti vidinę ramybę stresinėse sąlygose, padidinti
dėmesio koncentraciją, sąmoningumą, pakelti energijos lygį.
- Grupinė sąmoningo kvėpavimo sesija su refleksija ir
profesionaliu grįžtamuoju ryšiu.

Mokymų formatas:

20%
teorijos

80%
praktikos

(individualios ir grupinės užduotys)

EKSKURSIJOS PO TENERIFĖS SALĄ
IŠSKIRTINĖMIS PRAMOGOMIS
MĖGAUSIMĖS 2 DIENAS IR VIENĄ VAKARĄ

Ugnikalnio papėdėje stebėsime žvaigždėtą dangų

Vieną iš vakarų Teidės ugnikalnio papėdėje su
astronomu stebėsime žvaigždėtą Tenerifės dangų.

EKSKURSIJOS PO TENERIFĖS SALĄ
Grožėsimės nepakartojama gamta
Teidės ugnikalnis
Ispanijos pasididžiavimas, trečias pagal dydį
ugnikalnis pasaulyje, yra
didžiausia Ispanijos viršukalnė, kuri siekia 3718 metrų
virš jūros lygio. Jo vardu pavadintas,
apylinkėse besidriekiantis ištisas Teidės nacionalinis
parkas. Nuo 2007 metų parkas
įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Čia
kasmet apsilanko apie 2,8 mln. turistų.
Tai vienas lankomiausių parkų pasaulyje. Netoliese
stūkso ir antras pagal dydį salos
vulkanas – Piko Viejo, kurio aukštis 3135 metrai, o
kraterio skersmuo – net 720 metrų.

EKSKURSIJOS PO TENERIFĖS SALĄ
Grožėsimės nepakartojama gamta

Teidės nacionalis parkas
lankomiausias objektas visoje Tenerifės saloje.
Garsijos uolosviena iš žinomiausių vietų
Ispanijoje. Jų vaizdas patalpintas 1000 pesetų
banknotuose.
Parkas pasižymi išskirtiniais peizažais, kurie
kiekvienam lankytojui palieka neišdildomus
įspūdžius. Mineralų nudažytos įvairių formų
uolos, sustingusios lavos upės, dykumų
horizontai – primena Marso ar Mėnulio paviršių.

EKSKURSIJOS PO TENERIFĖS SALĄ
Grožėsimės nepakartojama gamta

Drakono medis
turbūt viena keisčiausių pasaulyje turistų lankomų
vietų. Kodėl? Nes greičiausiai nėra nei vienos tokios
vietos pasaulyje, į kurią turistai plūstų dėl vieno
augalo. Žymusis medis auga Icod de Los Vinos mieste,
Santa Crus de Tenerife provincijoje. Visų
fotografuojamas augalas yra 17 metrų aukščio, su
šaknimis sveriantis apie 150 tonų. Iš
pradžių buvo manoma, kad jam gali būti daugiau nei
5000 metų, tačiau naujausi duomenys
parodė, kad medžiui apie 1000 metų. Mokslininkai
sutaria, jog tai vienas iš seniausių visos
Ispanijos augalų.

EKSKURSIJOS PO TENERIFĖS SALĄ
Aplankysime unikalius salos miestelius
Masca
Tai mažas kalnų kaimelis su tikrais kanarietiškais
nameliais ir neapdoroto akmens takeliais,
kuriame gyvena apie 90 gyventojų. Kaimelis
įsikūręs 650 metrų aukštyje virš jūros
lygio, apsuptas įstabaus grožio kalnų. Senaisiais
laikais kalnų tarpeklyje prieglobsčio ieškodavo
kontrabandininkai ir net piratai, kurie čia
atplaukdavo paslėpti prisiplėštą grobį. Nuo
kaimelio driekiasi takelis žemyn link vandenyno.
Cukranendrių krūmais ir palmėmis apaugusiame
kalnų tarpeklyje girdisi upelių čiurlenimas.
Keliautojams atsiveria vis nuostabesni peizažai
su meniškomis gyvos gamtos skulptūromis.

EKSKURSIJOS PO TENERIFĖS SALĄ
Grožėsimės nepakartojama gamta
Garachiko.
Iki 1706 metų šis miestelis buvo didžiausias Tenerifės
uostas, bet po stipraus
vulkano išsiveržimo dalį jo ir apylinkes užliejo lava.

Jis žavi kolonijinio
stiliaus pastatų
architektūra ir
dailiais mediniais
balkonėliais.

EKSKURSIJOS PO TENERIFĖS SALĄ
Grožėsimės nepakartojama gamta

Los Gigantes
Kurortas vakarinėje Tenerifės pakrantėje. Ši vietovė
pasižymi milžiniškais uolų skardžiais, kurie senovės
gyventojų laikyti šventais.
Kodėl? Tai supranta kiekvienasnusipirkęs lėktuvų
bilietus į Tenerifę ir pasirinkęs kelionę laivu iki
didžiulių apie 400 metrus siekiančių uolų.
Pasiekus milžiniškus skardžius, susidaro įspūdis tarsi
būtum pasaulio pakraštyje – uolų didybė priverčia iš
nuostabos išsižioti kiekvieną.

TENERIFĖ
LAUKIA JŪSŲ!

PRAKTIŠKA 7 DIENŲ MOKYMŲ IR
POILSIO KOMANDIRUOTĖ
KAINA 1 ASMENIUI VIENVIEČIAME
KAMBARYJE – 1990 € + PVM.
KAINA 1 ASMENIUI DVIVIEČIAME
KAMBARYJE – 1790 € + PVM.
REZERVUOTI

DRAUGAUKIME!
UAB „ARTIS CONSORCIUM“
vadovas
Egidijus Švarcas,
mob. 8 648 56747
El.p. info@artistotus.lt
www.renginiaiverslui.lt

