
Mentorystė:  
Trumpas vadovas
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Mentorius

1 diena
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3 diena

Santykis



Kaip dirbsime

Maieutika

Mokymasis bendradarbiaujant 

Patirtinis mokymas

...yra vadinamasis Sokrato metodas, t.y. dialogo metodas, kuriuo Sokratas, pasak Platono, lydėjo savo 
pašnekovus iki jų autentiškos tiesos atradimo paprasčiausiai leisdamas jai atsiskleisti.

...yra metodas, apimantis mainus ir refleksijas bendraminčių grupėje. Mokymosi bendradarbiaujant 
procese vertinama pozityvi tarpusavio priklausomybė grupėse, „gyvi“ santykiai ir asmeninė atsakomybė.

...siūlo kurti simuliacijos, žaidimo, realybės stebėjimo dinamiką, galinčią sudaryti sąlygas mokymuisi. 
Patirtinio ugdymo turinį vedant, padedant ir konsultuojant mokytojui, išgrynina mentee.



Maieutika Mokymasis bendradarbiaujant

Klausimai diskusijai


Patirtinis mokymas

Ar girdėjai ką nors apie tai? 


Ar turi kokios nors patirties su tokiu požiūriu? 


Kokie, tavo manymu, yra privalumai?


Kokios, tavo manymu, gali būti rizikos?

Kaip dirbsime



Mentoriaus vaidmuo

Mentorystė ir 
besimokanti 
organizacija


Mentorystė: 
žavingas 

pasakojimas 


Darbas su 
svarbiausiomis 

kompetencijomis: 
aktyvus 

klausymasis




Kodėl mentorystė galėtų tapti 
naudinga praktika jūsų 
organizacijai?


Kiekvieną žmonių organizaciją galime suprasti kaip besimokančią bendruomenę, t.y. 
žmonių bendruomenę, pasinėrusią į nuolatinį mokymosi ir prisitaikymo prie besikeičiančio 
konteksto procesą.

Šiuo požiūriu, kiekvieną mokymosi santykį galima pagreitinti ir palengvinti stiprinant 
mentorystės ryšius, skirtus:

palengvinti vidinius procesus


palengvinti sąveiką su išorine ekosistema


supažindinti naujus narius su normomis ir vertybėmis



Kokios yra 
besimokančios 
organizacijos 
savybės? 

Mokymosi per bendradarbiavimą 
kultūra

Nuolatinio mokymosi 
mentalitetas 

Atvirumas inovacijoms 

Į ateitį orientuota lyderystė 

Dalijimasis žiniomis 

Norėdami gauti 
daugiau 

informacijos, 
nuskaitykite šį kodą



Klausimai diskusijai


Ką tau reiškia 
bendradarbiavimas? 

Kas sieja mokymąsi ir 
bendradarbiavimą?

Kokie konkretūs elementai, 
elgesys apibūdina 
naujovėms atvirą 
organizacijos viziją?

Mokymosi per bendradarbiavimą 
kultūra

Nuolatinio mokymosi 
mentalitetas 

Atvirumas inovacijoms 

Į ateitį orientuota lyderystė 

Dalijimasis žiniomis 



Bet... kas tiksliai yra mentorystė? 

“Mentorius (gr. Μέντωρ) Odisėjos veikėjas, Itakės gyventojo 
Alcimuso sūnus, ištikimas Odisėjo draugas, kuris išvykdamas į Troją 
patiki jam savo namus ir šeimą. Atėnė dažnai pasirodo jo pavidalu, 
ypač lydėdama Telemachusą ir padėdama Ulisui paskutiniame 
mūšyje prieš Proci.”

Treccani enciklopedija




Žavingas pasakojimas

Mentorystės mokymo metodika sujungia tradicinį mokymą, pagrįstą teorinių sąvokų ar 
taikytinų žinių perdavimu, su patirtiniu mokymu, kuriuo siekiama ugdyti asmens 
gebėjimus ar norimą elgseną dalinantis turiniu ir refleksijomis per lygiaverčius santykius, 
skatinančius atvirą, emocinį ir sąmoningą bendravimą tarp mentoriaus ir mentee. Taigi, 
mentorystė reiškia santykį tarp labiau patyrusio žmogaus (mentoriaus) ir mažiau patyrusio 
žmogaus (mentee), kai mentorius įgalina mentee tinkamam mokymosi ir socializacijos 
procesui naujame kontekste.



Mentorystės tikslas

Mentorystės tikslas yra ugdyti asmenybės visumą panaudojant 
tokias technikas, kaip įgūdžių analizė, pasakojimai, vaidmenų 
žaidimai, atvejo analizės, dalinimasis informacija ir mokymų 

medžiaga, dalyvavimas tinklaveikos renginiuose ir pan.

Mentorystės santykyje esantiems žmonėms svarbus tinkamas 

požiūris ir elgsena.




Individuali mentorystė

Mentorius teikia individualią paslaugą mentee, veda diskusijų ir dalinimosi sesijas, 
suplanuotas ir vykstančias gyvai ar nuotoliniu būdu taip dažnai, kaip reikalinga siekiant 
sutartų tikslų. Mentorystės paslaugą gali užsakyti ir finansuoti trečioji šalis, vadinamasis 
„rėmėjas“, tiesiogiai nedalyvaujantis mentorystės santykiuose.



Grupinė

mentorystė

Mentorius teikia savo paslaugas vienos organizacijos, socialinės grupės ir/arba vietovės 
mentee grupei, veda interviu, dalinimosi ir grupinių veiklų sesijas, suplanuotas ir 
vykstančias gyvai ar nuotoliniu būdu taip dažnai, kaip reikalinga siekiant sutartų tikslų. 
Mentorystės paslaugą gali užsakyti ir finansuoti viešas ar privatus „rėmėjas“ netgi 
didesnių socialinio pobūdžio projektų kontekste.



Mentorius
Mąstymas ir įgūdžiai ?

?

?

?
?

?

?
?

?



Žodinio ir nežodinio 
bendravimo įgūdžiai.

Emocinis intelektas, 
kad galėtų įsijausti į 

mentee būseną.


Domėjimasis kitu 
žmogumi, jo poreikiais, 

tikslais ir sunkumais.

Empatija reikalinga santykių su 
mentee užmezgimui ir gebėjimui 

lydėti jį įvardintų siekiamų tikslų link.


Esminis gebėjimas 
mentorystės santykiuose – 

gebėjimas be vertinimo priimti 
mentee tokį, koks jis yra. Buvimas, t.y. gebėjimas būti 

santykyje, čia ir dabar, 
dėmesį sutelkiant į mentee.

Konstruktyvaus grįžtamojo 
ryšio teikimas (t.y. naujo 

supratimo kūrimas).



Didelė patirtis mokomoje 
temoje ar atitinkamame 

kontekste.


Gebėjimas ir nusiteikimas 
aktyviai klausytis. 

Savęs, santykių ir organizacijos 
ekosistemos suvokimas. 


Gebėjimas užduoti mąstymą 
skatinančius klausimus.

Profesiniai ir techniniai įgūdžiai. 


Mentee įgalinimas 
per geranoriškumą, 

padrąsinimą ir 
palaikymą.



Bendradar-
biavimo 
užduotis


Mintys? Troškimai?

Veiksmai?
Žodžiai?

Jausmai?

Kokių savybių turėtų turėti mentorius? Aptarkite ir įvardinkite 
visus elementus, kurie gali būti naudingi kuriant mentoriaus 
paveikslą. Užpildykite empatijos žemėlapį, priskirkite 
kompetencijas, įgūdžius ir elgsenas. 



Pagrindinė kompetencija:

Aktyvus klausymasis

Aktyvus klausymasis reikalauja gebėjimo stoti į kito žmogaus batus, bandyti suvokti 
jo mintis ir jausmus, o taip pat šiltai ir su priėmimu išreikšti tai, ką supratome. Kitaip 
tariant, tai empatiškas klausymasis.

Pagal apibrėžimą, empatiškas klausymasis leidžia mums sąmoningai susitelkti ne tik 
ties komunikuojamos žinutės turiniu, bet taip pat ir ties emocine kalbančiojo 
būsena. Todėl empatija ir aktyvus klausymasis ypač vertingi tuomet, kai kyla 
konfliktas ar reikia spręsti problemą. 



Klausimai diskusijai

Kodėl, tavo nuomone, mentoriui naudinga stiprinti 
aktyvaus klausymo gebėjimus? 


Kokia informacija yra svarbi pokalbyje su kitu žmogumi 
apskritai?


Kaip manai, kokie elementai lemia aukštą aktyvaus 
klausymo kompetenciją? 


Kaip manai, kas gali trukdyti klausyti?


Gal norėtumei papasakoti apie situaciją, kuomet jauteisi 
visiškai neišgirstas? Kokių kilo minčių? Ką jautei? Koks 
elgesys paskatino manyti, jog tavęs atidžiai nesiklausė?



Aktyvus klausymas: 
5 svarbiausi dalykai



Nevertinkite

Jis 
neteisus!



Stokite į kito žmogaus batus 

Koks yra jo požiūris?

Kas jam svarbu?



Klausykite 

Sukuriama erdvė apmąstymams tyloje



Demonstruokite empatiją 

Metakomunikacija



Pasitikrinkite, ką supratote


Turinio lygmenyje + santykių 
lygmenyje


Kai tai sakai, ar turi 
omenyje...?



Taip pat pagalvokite apie 
...
Empatišką supratimą

Būkite pasiruošę klausytis – nesiblaškykite

Klausymasis nėra pritarimas

Aktyvaus klausymosi pagrindas – pastangos pamatyti pasaulį kito žmogaus akimis. Jūs siekiate 
ištransliuoti pašnekovui „Suprantu, ką sakai, ką turi omenyje ir kaip jautiesi“.

Jei esate išsiblaškęs, geriausia atvirai ir sąžiningai tai įvardinti. Pasiteiraukite, ar galima pokalbį atidėti 
kitam kartui arba skirkite šiek tiek laiko susikaupimui. Apsimesti, kad klausotės yra ne tik itin nemandagu, 
tai taip pat prieštarauja aktyviam klausymuisi ir laikui bėgant gali pakenkti santykiams.

Klausymasis siekiant suprasti kito žmogaus požiūrį nebūtinai reiškia, kad jam pritariate. Tai tiesiog leidžia 
viską priimti ir tuomet dėmesingai pasidalinti savo požiūriu, net jei jis visiškai kitoks. 



Kaip užduoti veiksmingus klausimus

Suplanuokite klausimus, 
kurie skatina mąstymą ir 

samprotavimą

Planuokite 
efektyvius klausimus

Užduokite klausimus taip, 
kad atsakant įsitrauktų visi


Venkite vertinti 
žmonių atsakymus

Suteikite žmonėms 
laiko pagalvoti



Mentorius

Dėmesį sutelkia ties mentee poreikiais


Procesą valdo be dominavimo ir manipuliavimo


Naudojasi aktyviu klausymusi


Kuria ramią atsmosferą, leidžiančią siekti tikslų


Įsiklauso ir ištransliuoja požiūrį



Mentorius: metodika

Aktyvus 
klausymasis

Emociniai įgūdžiai
Konfliktų valdymas

Savivoka

Problemos 
identifikavimas ir 

sprendimas
Komunikaciniai 

įgūdžiai




Mentee vaidmuo

Sustabarėjusi 
mąstysena ir 

augimo 
mąstysena


Mokymosi 
stiliai (Kolb‘as)

Pradedančiojo 
protas


(Suzuki)




Mūsų vidinis 
sabotuotojas: 

pažinimo 
šališkumas







Mąstysena ir įgūdžiai


Mentee svarbi augimo mąstysena, kurią jis privalo 
treniruoti ir stiprinti bei praktikuoti skirtingus 

įgūdžius, leidžiančius puoselėti tokią mąstyseną.




Mentee
Mąstysena ir įgūdžiai
 ?

?

?

?
?

?

?
?

?



Gebėjimas įsitraukti 
į mokymosi procesą
Savivoka

Ambicija


Tvirtas būdas


Nuolankumas

Kūrybiškumas


Pasiryžimas


Ištvermė


Optimizmas


Atkaklumas


Beradarbia-
vimo dvasia

Atsparumas




Augimo mąstysena ir 
sustabarėjusi mąstysena


C.Dweck‘as (2006) davė dešimtmečiams uždavinių, kurie šiek tiek viršijo jų įgūdžių lygį. Kai 
kurie vaikai reagavo tokiomis frazėmis, kaip „Man patinka iššūkis“, o tai leidžia daryti 
prielaidą, kad šių vaikų įgūdžius galima lavinti, net jei tuo metu uždavinio išspręsti jie 
negali. Tai augimo mąstysena.

Kiti buvo įsitikinę, kad jų intelektas buvo sustabarėjęs, ir tai privertė juos vengti kitos 
užduoties, kopijuoti arba lygintis tik su tais, kuriems sekėsi prasčiau už juos, kad pasijaustų 
geriau. Tai sustabarėjusi mąstysena. 




Augimo mąstysena Sustabarėjusi mąstysena

Kiekvienas žmogus turi savybių, 
įgūdžių, intelekto, gebėjimų, bruožų, 
kurie apibūdina jį/ją ir iš esmės 
sąlygoja rezultatus. 

Mus skatina noras 
parodyti savo įgūdžius, 
kad mus „matytų“ kaip 
sumanius. 

Mus skatina troškimas 
mokytis ir tikėjimas, kad 
galime tobulėti.

Kiekvienas žmogus turi savybių, kurias 
reikia tobulinti ir ugdyti, o taip pat – 
galimybę per praktiką ir patirtį lavinti 
naujus gūdžius.

Štai kas aš esu.
Štai kas aš esu. Aš 

galiu tobulėti.




Pasitikti iššūkius -

iššūkius priimate kaip 
nuotykį, galimybę tobulėti 
ir judėti į priekį.

Vengti iššūkių -

atsitraukiate dėl nesėkmės 
rizikos ir todėl, kad 
„matote, jog jūsų įgūdžiai, 
talentas, intelektas yra 
nuvertinami".

Pasitikti kliūtis -

išlaikote atkaklumą 
nesėkmių akivaizdoje.

Vengti kliūčių -

lengvai pasiduodate, 
mąstymas tampa gynybinis.


Susidūrus su 
iššūkiu

Atsiradus 
kliūčiai


Augimo mąstysena Sustabarėjusi mąstysena



Nuolatinės pastangos -

pastangas suvokiate kaip 
kelią link meistriškumo.


Vengimas stengtis -

pastangas suvokiate kaip 
prasto talento, intelekto, 
gebėjimų ženklą, t.y. jos 
gali būti bevertės.

Iš klaidų mokomasi -

pripažįstate, kad klaidos ir 
nesėkmės yra vertingos 
progos mokymuisi.


Klaidos ignoruojamos ir 
slepiamos -

padaręs klaidą ar susidūręs su 
nesėkme, jaučiatės nejaukiai ir 
bandote viską nuslėpti.


Požiūris į 
pastangas


Suklydus


Augimo mąstysena Sustabarėjusi mąstysena



Mokomasi iš klaidų -

grįžtamąjį ryšį išnaudojate 
kaip mokymosi galimybę.


Grįžtamasis ryšys 
ignoruojamas -

jus erzina kritika, net 
jei suteiktas grįžtamasis 
ryšys yra konstruktyvus.


Prašoma pagalbos -

prašote pagalbos ir 
bendradarbiavimo, nes 
žmonės mokosi vieni iš kitų.

Mus įkvepia - 

teigiami kitų pasiekimai 
skatina mokytis.


Atsisakoma kitų pagalbos -

pagalbos priėmimą 
vertinate kaip savo 
trūkumų išryškinimą.

Mes atrandame -

nebendraujate su 
pasiekusiais gerų rezultatų.

Kai kas nors suteikia 
grįžtamąjį ryšį


Kai kas nors 
siūlo pagalbą

Kitų sėkmė

Augimo mąstysena Sustabarėjusi mąstysena



Sustabarėjusi mąstysena:

„čia ir dabar“ tironija

Žmogus siekia demonstruoti savo žinias ir būti teigiamai 
vertinamas siekiant „veiklos tikslų“ (egzamino įvertinimo, 
vaidmens pripažinimo)


Vertinimo kriterijai lygina su kitais.


Klaidos reiškia nesėkmę ir prastus gebėjimus.


Įgūdžiai vertinami kaip „fiksuoti duomenys“.


Žmogus nemano, kad gali plėsti savo ribas.




Augimo mąstysena varoma

„dar ne“ jėgos

Žmogus yra įsipareigojęs mokytis ir siekti „meistriškų tikslų“ 
(mokymasis vaikščioti, efektyviai komunikuoti)

Svarbiausia – įsipareigojimas, atlaikantis net sunkumus.


Vertinimo kriterijai nukreipti į save patį, jie neskirti 
lyginimuisi su kitais.


Klaidos – esminės mokymosi pakopos.


Įgūdžiai – tai, ką galima vystyti ir stiprinti.



Mokymosi stiliaus klausimynas


Kiekvienas žmogus užpildo klausimyną ir sužino savo mokymosi stilių. 

Online testas
Atsisiųsti testą PDF 

formatu



Savų išvadų darymas

ApgalvojimasTeorijos pritaikymas praktikoje

Patyrimas

Abstraktus apibendrinimas

Konkreti patirtis


Refleksija ir apmąstymas 
Aktyvus 

eksperimentavimas Apdorojimas

Aktyvistai Mąstytojai

TeoretikaiPragmatikai

Tęstinumas

Su
p

ra
ti

m
as

Tę
st

in
u

m
as



Konkreti patirtis


Refleksija

Kolb’o mokymosi proceso ciklas prasideda nuo konkrečios patirties. Tai gali būti visiškai nauja arba dar kartą 
mintyse išgyvenama praeityje įvykusi patirtis. Naujos patirties kontekste kiekvienas besimokantysis įsitraukia į 
tam tikrą veiklą ar užduotį. Kolb‘as tikėjo, kad įsitraukimas yra raktas į mokymąsi. Besimokantiesiems 
nepakanka paskaityti apie kažką arba stebėti, kaip kažkas vyksta. Norėdami įgauti naujų žinių, besimokantieji 
privalo aktyviai dalyvauti užduotyje.


Po konkrečios patirties, besimokantysis atsitraukia apmąstymui to, kas vyko. Šis mokymosi ciklo etapas 
leidžia besimokančiajam klausti ir aptarti patirtį su kitais. Komunikacija šiame etape yra itin svarbi, nes ji 
leidžia besimokančiajam identifikuoti bet kokius neatitikimus tarp to, ką jis suprato ir pačios patirties. Platus 
žodynas taip pat leidžia patikimai apžvelgti tai, kas vyko.


Mokymosi stiliai



Abstraktus apibendrinimas


Aktyvus esperimentavimas


Kitas mokymosi ciklo žingsnis yra buvusių įvykių įprasminimas. Besimokantysis, remdamasis ankstesnėmis 
savo patirtimis, panaudodamas žinomas idėjas ar aptardamas galimas teorijas su bendraminčiais, stengiasi 
padaryti išvadas. Besimokantysis pereina nuo refleksijos prie abstraktaus apibendrinimo tada, kai pradeda 
grupuoti sąvokas ir formuluoti išvadas apie buvusius įvykius.

Tai apima patirties interpretavimą ir lyginimą su esamu atitinkamos sąvokos supratimu. Sąvokos neturi būti 
„naujos“, besimokantieji gali analizuoti naują informaciją ir keisti savo išvadas apie esamas idėjas.

Tai bandymų etapas mokymosi cikle. Besimokantieji grįžta prie užduoties, šįkart siekdami padarytas išvadas 
pritaikyti naujai patirčiai. Jie geba prognozuoti ir analizuoti užduotis, kurti ateities planus atsižvelgiant į įgytas 
žinias. Leisdami besimokantiesiems praktiškai pritaikyti žinias ir parodydami, kaip tai susiję su jų gyvenimu, 
užtikrinate ilgalaikį informacijos išsaugojimą.



Pradedančiojo protas

Shunryu Suzuki savo klasikinėje knygoje „Zen Mind, Beginner’s Mind“ pasakoja, kad 
pradedančiojo prote yra daugybė galimybių, o eksperto – tik kelios. Be abejo, šis sakinys 
atskleidžia paprastą ir gryną požiūrį. Nedaug apie nagrinėjamą temą žinantis ir sprendimus 
priverstas priimti pradedantysis, gali matyti daug galimybių. Ekspertui, atsižvelgiant į tam 
tikras aplinkybes, kils minčių, nulemtų įgytos patirties ir/arba išsilavinimo.

Tiek pradedančiojo, tiek eksperto požiūris yra vertingas. Pradedantysis į kiekvieną 
mokymosi etapą žiūri su nuostaba ir atvirumu begalei jam dar nežinomų egzistuojančių 
galimybių. Tuo tarpu ekspertas į viską žvelgia spręsdamas, ar tai atitinka jo pasaulio 
matymą.   



Mūsų vidinis sabotuotojas:

Pažinimo šališkumas


Pažinimo šališkumai, esantys už kritiškų 
sprendimų ribų, yra paremti netinkamu arba 

iškreiptu suvokimu, išankstinėmis nuostatomis ir 
ideologijomis bei dažnai pasitelkiami greitiems ir 

lengviems sprendimams priimti.




Pažinimo šališkumas

Išsamus pažinimo 
šališkumy sąrašas

Grupės pasirenka keletą (4-5) šališkumų iš 
žemėlapio ir parašo mentorystės dialogą, kuriame 
mentorius ir mentee naudojasi pasakojimo 
struktūra, įkvėpta pasirinktų šališkumų. 


Dialogo trukmė turėtų būti apie 5min. 


Kiekviena grupė turėtų suvaidinti dialogą, kiti - 
stebėti. 


Pabaigoje stebėjusieji papasakoja, ką matė.



Nuomonės ir sprendimai


Individuali motyvacija


Socialinis spaudimas


Emocijos


Informacijos apribojimai




Klaidos ir šališkumas

Kultūrinės nuostatos


Nuostatos apie save ir kitus


Asmeniniai interesai


Įpročiai


Pažinimo šališkumas




Mentorius ir mentee: santykis



Mentorystė kaip 
pedagoginis santykis


Paulo Freire įkvėptas vertybių dekalogas


“Mokymas nėra žinių perdavimas.

Mokymas yra žmogiškas ypatumas.”




Linksmumo ir vilties
Sveiko proto


Įsitikinimo, kad pokytis įmanomas
 Smalsumo

Tikrovės suvokimo


Nuolankumo, tolerancijos ir dėmesio mentoriaus bei mentee teisėms


Neužbaigtumo Kito pripažinimo
 Pagarbos mentee autonomijai


Mentorystės santykis apima ne tik žinių perdavimą. 
Mentorystei reikia:

Mentorystė kaip 
pedagoginis santykis




Mentorystė laikoma sudėtinga žmonių veikla. 
Mentorystei reikia:

Pasitikėjimo, profesinės kompetencijos, dosnumo


Klausymo

Kito žmogaus pripažinimo


Įsipareigojimo

Pasiruošimo dialogui


Meilės mentee


Sąmoningo sprendimų priėmimo


Supratimo, kad mentorystė yra intervencijos forma


Laisvės ir autoriteto


Mentorystė kaip 
pedagoginis santykis




(Elgsena, požiūris, vertybės)

Mentorystė kaip 
pedagoginis santykis


Ką tai reiškia individualiai?


Ką tai reiškia santykių lygiu? 


Ką tai reiškia ekologijos / ekosistemos lygiu?



Mentorystė: veiksmingas santykis

Veiksmingi mentorystės santykiai grindžiami charakterių 
suderinamumu ir abipusiu įgūdžių bei interesų papildymu. Todėl ieškant 
tinkamo partnerio mentorystei, turite apsvarstyti:

Abipusę pagarbą

Abipusį papildymą


Slaptų motyvų nebuvimą

Suderinamus asmenybės ir 

elgsenos stilius

Įsipareigojimą




Mentorystės santykiai gali vykti labai skirtinguose kontekstuose. 
Mentorystės santykių specifiką galima apmąstyti atsižvelgiant į 
daugybę niuansų. 


Mentorystė gali būti formali ir neformali (natūrali mentorystė). Pirmuoju atveju, 
mentoriaus ir mentee santykiai yra aiškūs, grindžiami S.M.A.R.T. procesu (Specific 
(konkretus), Measurable (išmatuojamas), Achievable (pasiekiamas), Realistic (realus), Timely 
(savalaikis)). Antruoju atveju, santykiai yra numanomi ir susiję su natūraliu pasitikėjimu ir 
autoritetu, siejančiu mentorių ir mentee.

Mentorystė: veiksmingas santykis



Mentorystės tipai 
atsižvelgiant į kontekstą 


Mentorystės tipai 
atsižvelgiant į temas:


Bendruomenės mentorystė
 Kartų santykio


Grupinė mentorystė
 Gyvenimo 


E-mentorystė


... ...

Korporacinė


Mentorystė: veiksmingas santykis



Mentorystė:  
trumpas vadovas




