
 

 

 KVIETIMAS 
 

 
VERSLO KONSULTANTĖ 

 

Reda Bendoraitytė 
Sinižbajeva yra 

UAB Mokymų erdvė konsultantė, 
vadovaujanti partnerė. 

✓ Sertifikuota verslo trenerė 
(International Coaches Union); 

✓ Profesionali koučingo 
specialistė (Sankt-Peterburgo 
koučingo institutas; 
International Coaches Union; 
Erickson College International 
(ICF sertifikacija)); 

✓ NLP meistrė - trenerė 
(International Coach & Trainer 
Association); 

✓ The International Laboratory 
For Mental Space Research- 
socialinės panoramos 
konsultantė; 

✓ Per daugiau kaip 20 metų 
sukaupė nuosavą verslo kūrimo 
ir vadovavimo patirtį, kurią 
seminarų metu apjungia su 
vedančiomis pasaulinėmis 
vadybos metodikomis. 

 

 

 

 
Kviečiame Jus į mokymus tema  

 
NLP metodų taikymas  darbuotojų atrankose  

 
Mokymų programos metu dalyviai sužinos, kaip įžvelgti žmogaus vidinę 

motyvaciją atrankos pokalbio metu ir kokią informaciją galima „išskaityti“ iš 
kandidato kūno kalbos, ką gali pasakyti kandidato „akių raktai“. 

 
 Mokymai skirti:  

• aukščiausios ir vidutinės grandies vadovams, personalo vadovams ir 
specialistams. 

 
Mokymų programa 

 
 Ką reikia žinoti, atsirenkant tinkamą darbuotoją konkrečiai 

pareigybei? 
• Metaprogramos. Metaprogramos- reiškia tendenciją mąstyme, parodo 

žmogaus vidinę motyvaciją. 
• Pažintis su 8 pagrindinėmis metaprogramomis. 
• Metaprogramų diagnozė atrankos pokalbio metu. 
• Klausimų sudarymas konkrečiai metaprogramai nustatyti. 
• Metaprogramų profilio nustatymas konkrečiai pareigybei. 
• CV ir motyvacinio laiško analizė, nustatant kandidato vidinę motyvaciją. 

 Ką pasako kandidato kūno kalba? 
• Į kokius pagrindinius kūno kalbos signalus reikia atkreipti dėmesį? 
• Atrankos provokacijos: kandidato elgesio analizė. 

 Kokią informaciją galima „skaityti“ iš žmogaus akių? 
• Reprezentacinės sistemos ir jų teikiama informacija: vizualinė, audialinė, 

kinestetinė, digitalinė sistemos. 
• Akių raktai: žmogus atsimena ar konstruoja (meluoja)? 
• Kaip naudoti akių raktų teikiamą informaciją atrankos pokalbio metu? 

 Asmeninis veiksmų planas sekančiam darbuotojų atrankos pokalbiui. 

 
 
Teorijos ir praktikos santykis: 40/60 
Vieta: Vilnius 
Data: 2019 m. sausio 24 d. 
Trukmė: 8 ak. val. 1 diena 
 
 

 

 



 

UAB „Mokymų erdvė” 
Karaliaus Mindaugo pr. 49, 44333 Kaunas, 

Telefonas: +370 682 56227, +370 675 90790 
info@mokymuerdve.lt, www.mokymuerdve.lt 

       
 
 

DIENOTVARKĖ 

 

2019 m. sausio 24 d. 

                                                      

 09.00 - 10.30 Mokymai 

 10.30 - 10.45 Kavos pertraukėlė 

 10.45 - 12.30 Mokymai 

 12.30 - 13.30 Pietūs 

 13.30 - 15.00 Mokymai 

 15.00 - 15.15 Kavos pertraukėlė 

 15.15 - 17.00 Mokymai 

 

 

 

 

 

Konsultantė 

Reda Bendoraitytė Sinižbajeva 

 

Mokymų vieta 

Vilnius, viešbutis bus tikslinamas.
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