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Sissejuhatus

— Hariduspoliitika üks eesmärke on vähendada 

haridustee katkestajate osakaalu 18- 24 

aastaste seas 2020.aastaks 9,5%-le;

— 2017.aastal oli Eesti Lennuakadeemia 

katkestajate osakaal 19%;

— Õpingud katkestatakse peamiselt esimesel 

kursusel;

— Üheks õpingute katkestamise vähendamise 

meetmeks on nõustamine sh tuutorlus
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Tuutor

— Üliõpilane, kes on läbinud vastava koolituse

— Nõustab ja abistab esmakursuslasi

— Tuutor peab olema aktiivne, abivalmis ja leidlik
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Buddy

— On üliõpilane, kellel on välisõpingu kogemus 

ning pealehakkamist olla "oma eestlane" õppima 

tulevatele väliskülalisüliõpilastele

— Buddy ülesanded on laiahaardelisemad, kui 

tuutoril

— Erinevus- viib kurssi igapäevatoimingutega 

(poes käimine, vabaajategevused, majutus, 

tõlkimine)
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Tuutorluse eesmärk

— Esmaseks eesmärgiks on suurendada 

õppija/esmakursuslase eneseusku ning pakkuda 

talle tuge ja julgustust

— Viia kurssi koolieluga ja muu ümbritsevaga
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Ülesanded

— Motiveerida ja elavdada esmakursuslasi

— Mõista esmakursuslaste vajadusi ja huve ning 

toetada neid

— Tekitada esmakursuslastes grupitunnet, 

soodustades kursuse omavahelist tutvumist

— Abistada uusi tudengeid nende õpingute 

planeerimisel

— Tutvustada õppetööalase info hankimise 

võimalusi

— Vahendada isiklikku kogemust
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Ülesanded

— Septembri alguses viime läbi infotunde

• Tutvustame erinevaid õppesüsteeme (ELA, TÜ, EMÜ)

• Anname õppetööks vajalikku infot (transport, 

stipendiumid)

• Kooli tutvustav ringkäik

• Viime tudengeid kurssi kooliüritustega

— Tagame omavaheliseks suhtluseks 

suhtluskanalid

— Jagada isiklike kogemusi
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Tuutor teab ja tunneb

— Õppetööga seotud info hankimise võimalusi 

— Üliõpilaste õigusi ja kohustusi 

— Tugistruktuuri 

— Vaba aja sisustamise võimalusi ja 

üliõpilasorganisatsioone

— Tartu linna (raamatukogud, spordi- ja 

toitlustusasutused, transport jne)
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Mida annab tuutorlus tuutorile

— Tunda rõõmu teiste aitamisest

— Saada ühe toreda ja aktiivse võrgustiku liikmeks, 

sest teised tuutorid on positiivsed ja tegusad 

üliõpilased

— Arendada võõrkeeleoskust (praktiseerida inglise, 

vene või mõnda muud tarvilikku võõrkeelt)

— Arendada oma suhtlemis-, organiseerimis- ja 

probleemilahendamisoskust

— Saada igapäevastes asjades targemaks

— Saada vabatahtliku töö kogemus
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ELA õppeaine 

„Üliõpilasnõustamine“

— Õppeaine maht: 2 EAP

— Hindamisviis: Mitteeristav

— Töömahud ja vormid: auditoorsed seminarid 4h 

(kursuse lõpus), iseseisev töö/e-õpe 48 h

— Õppeaine on mõeldud ettevalmistava kursusena 

tudengitele, kes plaanivad hakata 

lennuakadeemias üliõpilasnõustajatena 

(tuutoritena) tegutsema. Aine eesmärgiks on 

anda neile tuutortegevuseks vajalikud 

teadmised ja oskused.
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Ainekursuse läbinud üliõpilane:
— omab ülevaadet olulisematest õppetöö alastest 

õigusaktidest Eesti Lennuakadeemias ja suudab 

neis iseseisvalt orienteeruda,

— teab peamisi üliõpilase õigusi ja kohustusi,

— tunneb lennuakadeemia tugisüsteeme, teab, 

kust vajadusel abi otsida,

— oskab kuulata teisi inimesi, kasutadada 

erinevaid vestluse juhtimise tehnikaid,

— oskab juhtida ja lahendada probleeme 

rühmatöös,

— saab aru tuutori rollist ning oskab toetada 

esmakursuslasi kohanemisprotsessis.
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Õppeaine sisu lühikirjeldus ja 

üliõpilaste tagasiside 

— Kursuse esimeses osas antakse ülevaade 

tuutoritöös vajalikust informatsioonist

— Kursuse teise osa moodustab suhtlemistreening, 

kus käsitletakse tuutoritöös vajalikke 

sotsiaalseid oskusi

— Üliõpilaste tagasiside õppeainele on positiivne

— oskab kuulata teisi inimesi, kasutadada 

erinevaid vestluse juhtimise tehnikaid,

— oskab juhtida ja lahendada probleeme

30.01.2017



Kasutatud kirjandus

— „Eesti 2020“ rakendamise ülevaade (2013). 

https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-

editors/Failid/eesti2020_raport.pdf (1.detsember 2017)

— Kursus Üliõpilasnõustamine. 

https://moodle.eava.ee/course/view.php?id=14 (8. 

jaanuar 2018)

— Liliana Šašlova (2017). Tuutorlus Tartu Ülikoolis, Eesti 

Maaülikoolis ja Eesti Lennuakadeemias. Referaat

— Raido Vint (2017). Tuutorlusest. Ettekanne

30.01.2017

https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/eesti2020_raport.pdf
https://moodle.eava.ee/course/view.php?id=14


Aitäh!
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