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VYGANDAS PIKČŪNAS 

Specializuotų ir unikalių seminarų dėtytojas. 

Didelė patirtis darbe su jaunimu.  

Viešo kalbėjimo ir lyderystės klubo įkūrėjas.  

 
 
 

 

SIŪLOMOS SEMINARŲ TEMOS 
 

KAIP PASIEKTI SAVO TIKSLUS  
- Sužinosite, kaip svajones paversti realybe 
- Teisingos tikslų nustatymo metodikos 
- Kaip parašyti planą ir jo laikytis 
- Disciplinos lavinimas 

 
MANO VERTYBĖS-MANO GYVENIMAS 
- Sužinosite, kas ištikro svarbu gyvenime 
- Kaip tapti asmenybe? 
- Svarbiausių savybių lavinimas 
-  

 
POZITYVUS MĄSTYMAS IR SĖKMĖ 
- Kaip mintys veikia ir ką jos lemia? 
- Teisingos mąstysenos įpatumai 
- Ar galima atsispirti pagundoms? 
- Kuo naudingos svajonės? 
 
MANO ĮPROČIAI 
- Kas lemia mano įpročius? 
- Įpročiai draugai ar priešai? 
- Kodėl sunku jų atsisakyti? 
- Kaip formuoti naujus įpročius ir įgūdžius? 

 
 
 
 



DRAUGYSTĖ IR BENDRAVIMO MENAS 
- Kas yra tikra draugystė? 
- Kaip plėsti draugų ratą? 
- Kaip bendrauti nepažįstamoje aplinkoje? 
- Draugystės palaikymas 

 
MENAS PASITIKĖTI SAVIMI 
- Kas yra tikrasis pasitikėjimas? 
- Pasitikėjimo lygmenys 
- Kaip stiprinti pasitikėjimą savimi? 

 
    KAIP TAPTI GYVENIMO ČIAMPIONU? 

- Sužinosite, kaip įveikti baimes 
- Sužinosite, kaip atsisakyti vidinių barjerų  
- Pradėsite mąstyti kaip nugalėtojai   
- Būsite įkvėpti bei pastūmėti į kitą lygį 
- Sužinosite, kaip planuoti ir siekti savo tikslų 

- Dedikuokite save sėkmei 
 

 

Seminarai ir paskaitos skirti įvairaus amžiaus grupėms,  

jaunimui, suaugusiems ir besimokantiems visą gyvenimą. 

Vedama draugiškoje ir aktyvioje aplinkoje, su grupinėmis 

užduotimis pritaikant jas auditorijai.  
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SEMINARAS: kaip efektyviau 

panaudoti savo turimą laiką?  

 

 

 

 

 

 
Seminaro tikslai:  

 

- nustatyti svarbiausius darbo ir gyvenimo prioritetus; 

- atlikti darbo ir asmeninį savo laiko „auditą“, surasti laiko „vagis“ ir juos 

pašalinti; 

- tiksliai įvardinti savo tikslus bei sėkmingai ir greitai juos pasiekti; 

- daugiau laiko skirti savo tobulėjimui, talentams, mėgstamiems 

pomėgiams, šeimai ir draugams.  

 

 Programa: 

 

- Pagrindiniai laiko valdymo instrumentai; 

- Laiko matrica; 

- Kaip išmokti valdyti laiko momentą ir sumažinti einamųjų darbų kiekį; 

- Kaip ištrūkti iš „užburto darbų rato”; 

- Autopilotas: kaip jį išjungti; 

- Norite pokyčių, tačiau nerandate laiko pradėti; 

- Neteisingi įpročiai ir kaip juos keisti; 

- Prioritetų nustatymo menas; 

- Efektyvaus laiko piramidė; 

- Kada geriausia atlikti svarbiausius dienos darbus; 

- Kaip pajusti harmoniją su aplinka.  

- Dienos ritmai ir aktyvumas; 

- Pusiausvyra keturiose pagrindinėse gyvenimo ašyse; 

- Dienotvarkės planavimo paslaptys; 

- Kaip išvengti nuolatinių atidėliojimų ir ugdyti discipliną; 

- Kaip ir kada teisingai pasakyti  „Ne“; 

- Valia ir jos stiprinimas;  

- Efektyvus delegavimas, jo taisyklės ir metodai.  
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„ Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai“ 
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Viešo kalbėjimo ir lyderystės klubo 

“Toastmasters”  prezidentas. Dėstytojas praktikas, 

treneris, turintis devynių metų dėstymo, bei 

seminarų vedimo  patirtį. Streso ir emocijų 

valdymo, bei pažangaus mąstymo ekspertaas. 

 

 

 

 

 

           „ Streso valdymas ir savęs harmonizavimo metodai“ 

Seminare išmoksime!!! 

Kaip pasirengti darbo dienai , kad streso poveikis butų kuo mažesnis? 

Kaip teisingai nusiteikti pokalbiui su  klientu? 

Kaip vesti pokalbį, kad vyrautų pozityvi atmosfera? 

Kokius metodus naudoti patyrus nusivylimą ar pyktį? 

Kaip kuo ilgiau išlikti darbingam ir žvaliam? 

Kaip greitai pakelti savo nuotaiką ir energiją? 

Kaip susikaupti ir išlikti dėmesingam visą darbo dieną? 
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Interaktyvių seminarų vedėjas. 
Mokymo konsultantas, daugelio 
oratorinio,  lyderystės, pardavimų,  

efektyvaus laiko, streso suvaldmo ir 

vidinės harmonijos seminarų autorius. 
Viešo kalbėjimo ir lyderystės klubo 
įkūrėjas. Profesionalas mokymo srityje. 
 
 

 

        Seminaras "Viešo kalbėjimo menas ir 

pasitikėjimas savimi" 
 

Seminaro metu bus mokoma: 
Suplanuoti ir gerai pasiruošti viešai kalbai. 
Būdai, kaip atsiminti savo kalbą. 

Laisvai kalbėti bet kuria tema. 

Nugalėti savo baimę, drovumą, jaudulį. 
Suformuoti pasitikėjimą savimi. 
Kūno kalba pasisakymo metu. 
Teisingai stovėti ir judėti. 
Gestų kalba ir akių kontaktas, kad kalba būtų įtaigi. 
Auditorijos dėmesio valdymas. 
Savęs pristatymas, bei žinutės formulavimas. 
Kalbos intonacija, pauzės. 
Valdyti savo balsą, emocijas ir energiją pasisakymo metu. 

Lavinti savo charizmą. 
Išvengti klaidų, bei tobulėti savarankiškai. 
 

Seminare bus atliekami šie praktiniai pratimai: 
Balso stiprumo, diapazono plėtimo, intonacijos ir dikcijos. 
Atsipalaidavimo, baimės ir streso pašalinimo. 
Energetinio nusiteikimo prieš sakant kalbą. 
Charizmos, bei pasitikėjimo  lavinimo. 
 
 

 


