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esamiems ir būsimiems profesionalams

Sėkmingos karjeros platforma



Mentorystės platforma 
atvira, nemokama ir veikianti visą parą

www.idialogue.lt

1028 
Mentorystės poros

6 
Miestai

371 
Mentorius



Webinaro temos (10.00 - 11.45 + Q&A)

15 elementų, kuriuos sąmoningai kontroliuodamas padidinsi karjeros sėkmės 
tikimybę. 
Įrankis, kuris padės identifikuoti stipriąsias ir tobulintinas vietas bei aplinkui 
esančias galimybes ir grėsmes. 
Konkretūs klausimai vizijai išgryninti. 
Tikslų formulavimo įrankis ir jo pagalba susidarant veiksmų planą ir tobulėjimo 
žingsnius vizijai pasiekti. 

Po šio mokymo išeisi su nepajudinamu tikėjimu, kad karjeros 
sėkmė - tik tavo paties rankose.



Kas yra karjera?

Savirealizacija Tobulėjimas

Atlygio 
didėjimas

Augantys 
iššūkiai Pripažinimas

Vertės kūrimas



Kas trukdo tai turėti?

Baimė Motyvacijos 
trūkumas

?Žinių ir įgūdžių 
stoka

Nepasitikėjimas 
savimi

Nežinojimas



Sėkmė ir jos sudedamieji
Vizija

Veiksmų 
planas

Prasmė Disciplina

UžsispyrimasPalaikymas

Kontaktų 
tinklas

Sąžiningumas

Lankstumas

Nuolatinis 
tobulėjimas

Pozityvumas

Drąsi 
komunikacija

Iniciatyvumas

Darbo/
gyvenimo 
balansas

Savęs 
pažinimas





Didina savimonę.



Padeda išgryninti tikslus.



Duoda grįžtamąjį ryšį.



Suteikia platesnį matymą.



Atskleidžia grėsmes.



Padeda identifikuoti viziją.



Padeda kryptingai judėti.





Rekomendacija pildant
Būk sąžiningas su savimi.

Būk susikaupęs ir skirk tam laiko.

Pagalvok, o pagalvojęs, pagalvok dar kartą.

Paprašyk grįžtamojo ryšio iš savo šeimos narių, draugų ir kolegų 
apie save.



Stiprybės
1. Ką Tau sekasi daryti geriausiai?

2. Kokie Tavo privalumai įgūdžių, sertifikatų ir išsilavinimo 

kontekste?

3. Ką Tu darai geriau, nei kiti?



Silpnybės
1. Kokių užduočių įprastai vengi, nes nesijauti tvirtai jų atžvilgiu?

2. Kokios baimės ar nuostatos Tave riboja nuo kažko daugiau?

3. Kokie yra Tavo neigiami įpročiai?



Galimybės
1. Ar Tavo konkurentai turi silpnybių, kurias galėtumei išnaudoti? 

2. Ką galėtumei padaryti dar šiandien, ko niekas organizacijos viduje 

ar rinkoje dar nedaro?

3. Kokių naujų kompetencijų įgavimas padidintų Tavo išskirtinumą ir 

patrauklumą organizacijoje ar rinkoje?



Grėsmės
1. Kokios yra naujos technologijos Tavo srityje, kurių neišmanai?

2. Ar rinkoje yra įvykę pokyčių, kurie kelia grėsmę Tavo sėkmei?

3. Ar Tavo tikslinė auditorija traukiasi?



Rekomendacija pildant
Būk sąžiningas su savimi.

Būk susikaupęs ir skirk tam laiko.

Pagalvok, o pagalvojęs, pagalvok dar kartą.

Paprašyk grįžtamojo ryšio iš savo šeimos narių, draugų ir kolegų 
apie save.





Vizija
1.Kur norėtumei būti po 1 metų? Po 2 metų? Po 3 metų?

2.Kas yra tie žmonės, kuriais Tu labiausiai žaviesi? Kas konkrečiai 

Tave juose žavi?

3.Įsivaizduok save ateityje, kai pasiekei didelę karjeros sėkmę - kas 

tai? Kaip atrodo tavo gyvenimas?





Specific Measurable Attainable Relevant Time-bound
Ką ir kada nori 
pasiekti?

Kaip pamatuosi, 
kad tikslą jau 
pasiekei?

Ar turi reikiamą 
kompetenciją 
šiam tikslui 
pasiekti? 
Ar pastangos 
vertos rezultato?

Kodėl tau šis 
tikslas svarbus? 
Ar jis koreliuoja 
su tavo vizija? 
Kas tave 
motyvuoja siekti 
šio tikslo?

Koks yra 
terminas ir ar 
realu per jį 
pasiekti 
tikslą?

Noriu susirasti 
darbą.

Noriu uždirbti 
pinigų.

Po mėnesio noriu 
turėti ryškų pilvo 
presą.

Noriu susirasti 3 
pozicĳas, kurios 
man patinka ir 
aplikuoti į jas iki 
šio mėnesio 
pabaigos.

Noriu uždirbti 
1.000 EUR į 
rankas per 
mėnesį.

30 dienų iš eilės 
noriu mankštintis 
po 15 min. kasryt.



Mano vizija - 2022 metų Q2 pabaigoje esu nepriklausomai 
veikiantis nuomonės formavimo lyderis karjeros srityje ir 

generuojantis 5.250 EUR pajamų per mėnesį.



Vizijų biblioteka

2022 metų sezono pabaigoje aš esu geriausią bėgimo rezultatą pasiekęs atletas.


Aš esu nepriklausomai veikiantis finansų konsultavimo ekspertas.


2023 metų gegužę mano vadovaujama sporto mokykla turi 3 sezono nugalėtojų titulus.


Aš dirbu sveikatos centre, kurios tikslas yra didinti žmonių fizinę ir emocinę būseną, ir esu 
atsakingas/-a už partnerių paiešką.


2021 metų gegužės 19 dieną aš turiu 5 individualių treniruočių per savaitę vidurkį.


Aš dirbu su jaunais žmonėmis iš nepasiturinčiųjų bendruomenės, ieškodamas ir kurdamas 
jiems galimybes gyventi visavertį gyvenimą.


2022 metų pabaigoje esu įgijęs tarptautinę krepšinio skauto licenziją.





Tikslų biblioteka
1.Sudalyvauti tiksliniuose renginiuose ir užmegzti naujų kontaktų.

2.Reguliariai prašyti grįžtamojo ryšio apie save.

3.Išsirinkti ir ištreniruoti naują įgūdį.

4.Susirasti Mentorių.

5.Įsipareigoti užmegzti konkretų skaičių naujų kontaktų naujoje srityje.

6.Ieškoti naujų ugdymo galimybių, kad pašalinti silpnybes.

7.Rasti naujų būdų tapti komandos žaidėju.

8.Ieškoti vietos, kur galėtumei plėsti savo interesų lauką ir tiesiogiai 

pritaikyti turimas žinias bei įgūdžius.

9.Rasti būdų pastebėti kitus siekiamos srities ekspertus jų darbo 

vietoje.



Vizijos skaidymas į tikslus

Esu nepriklausomai veikiantis nuomonės formavimo lyderis karjeros srityje ir 
generuojantis 5.250 EUR pajamų per mėnesį.

Turiu nuolatinį 4 mokymo dienų, 4 grupinių diskusijų ir 8 individualių konsultacijų srautą 
per mėnesį.  

Turiu pilnai suformuotą ir aprašytą mokymų, grupinių diskusijų ir individualių konsultacijų 
paslaugų krepšelį. 

Pravedu demo mokymą mentorystės tema ir gaunu realų grįžtamąjį ryšį. 

Sustruktūruoju mentorystės mokymo programą.

Po 3 m. 

Po 1 m. 

Po 6 mėn. 

Po 1 mėn. 

Po 1 sav. 



Leisk man Tau padėti.
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