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Mis on mentorlus:

Mentorlus on suhe, mille käigus teadlikum isik aitab juhtida vähem kogenenud isikut.

Mentor võib olla noorem või vanem inimene, kellel peab olema teatav erialane pädevus.

See on õppimise ja arenemise partnerlussuhe kahe inimese vahel, kellest ühel on suur

kogemus ja teisel on soov õppida. Mentorlus kogemus ja suhte struktuur mõjutavad

psühholoogilisi ja sotsiaalseid toetusi, karjäärinõustamist, rollimudelite koostamist ja

kommunikatsiooni, mis tulevad ette mentorlus suhtes, millesse on kaasatud protežid

(praktikandid) ja mentorid.

Mentorlus on protsess, mille käigus antakse edasi teadmisi, vajalikke kontakte,

psühholoogilist ja sotsiaalset toetust ning arendatakse karjääri või erialaseid teadmisi.

Mentorlus suhtega kaasneb mitteametlik suhtlemine, mis toimub tavaliselt näost-näkku

kindlal aja perioodil kahe inimese vahel, kellest ühel on rohkem teadmisi ja teisel on soov

oma teadmisi arendada.

Mentee vastutus 
• Seab arengueesmärke ja vastutab isikliku professionaalse arengu 

eest. 

• Analüüsib oma tegevust. 

• Peab kinni tähtaegadest ja mentoriga sõlmitud kokkulepetest. 

• Dokumenteerib protsessi arengut kokkulepitud ja sobivas vormis.

Mentori vastutus 
• Vastutab isikliku professionaalse arengu eest.

• Analüüsib nii oma tegevust kui ka mentee arengut.

• Peab kinni tähtaegadest ja kokkulepetest. 

• Ei lähe üle oma vastutusala piiridest, on konfidentsiaalne.

• Dokumenteerib protsessi arengut kokkulepitud ja sobivas vormis.

Mentorlus mõjub positiivselt. See töötab edasiliikuva jõuna ja see tõstab selle mentee

motivatsiooni ja töövõimet. Mentorlus on üks hea töörist, et aidata saada kellelgi 

paremaks ja tõhusamaks.

Mentorlus mõjub negatiivselt. See võib tekkida kui mentoril puudub kogemus ja

teadmised. Näiteks mentor takistab menteel rakendada uuenduslike ideid.

Tagasiside:
Tagasiside on üks tähtsamaid osasid õppimisprotsessis ja instruktori/mentori töös. Praktilistes töödes on instruktoritel ja mentoritel võimalus vahetult õpilast

tagasisidestada. Kirjalikes töödes on tagasisidestamine keerulisem. Üks enim kasutatavaim tagasisidestamise vorm kirjalikel töödel on vigade kirja panek ning see

õpilastele anda ja loota, et nad ka õpivad tagasisidest. On ka veel teine võimalus, mis tänapäeva infomaailmas aina enam esile tõuseb, selleks on tagasisidestamine

helisalvestuse teel. Kumb on aga mõistlikum ja tulemuslikum nii instruktori kui õpilase jaoks?

MENTORLUS

TAGASISIDESTAMINE

Kirjalik vs helitagasiside

Instruktor/mentor
• Esmakordsel helitagasiside 

salvestamisel võib tekkida õppejõul 

probleeme alguses programmi 

arusaamisega.

• Olles harjunud tagasisidet üles kirjutama 

ja kirjalikul viisil mõtteid organiseerima 

siis rääkides võib olla raskem mõtteid 

organiseerida.

• Rohkemate kogemustega instruktoril, 

kes on juba mõnda aega 

helitagasisidesid teinud, võtab 

helitagasisidede salvestamine tunduvalt 

vähem aega kui kirjutamine, mis hoiab 

üldiselt instruktoritel palju aega kokku.

• Helitagasisides on õppejõul võimalus 

end palju selgemini väljendada.

Õpilane
• Helitagasiside on rohkem suunatud 

õpilasele kui kirjalik tagasiside

• Kirjaliku tagasiside puhul on lihtsam vigu 

parandada, kuna vigadeparandust on 

võimalik kogu aeg jälgida. 

• Helitagasisidel peab faili mitu korda 

kuulama selleks, et vead kirja saada.

• Helitagasisidel ei parandata enamasti 

grammatilisi vigu, vaid keskendutakse 

rohkem üldisematele vigadele (NT: 

struktuuri ja fakti vead), samas kirjalikus 

tagasisides keskendutakse rohkem 

grammatilistele vigadele.

• Kirjalik tagasiside nõuab vähem aega 

selleks, et vead parandatud saaks kui 

helitagasiside.

Kokkuvõte
Instruktori jaoks on helitagasiside, olles juba mõnda aega seda kasutanud, kiirem ja 

efektiivsem ning annab ka võimaluse selgemini ennast väljendada.Õpilased eelistavad 

üldiselt küll kirjalikku tagasisidet saada, kuna seda on lihtsam läbi töötada, aga kuuldav 

tagasiside on mõjuvam, kuna õpilased pööravad rohkem tähelepanu ja peavad peas 

vead lahti mõtestama. Vigade parandamise poolest on mõlemal oma vead ja head. 

Kirjalikus parandatakse rohkem väiksemaid vigu, näiteks grammatilised vead ja 

kuuldavas tagasisides parandatakse rohkem suuremaid vigu, näiteks fakti ja struktuuri 

vigu. 

Tänapäeval tehniliselt arenevas maailmas on kuuldav tagasiside mõistlikum ja 

tulemuslikum kui kirjalik, küll aga see vajab eelnevat tööd, kogemust ning harjumist.
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