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Tihtipeale näevad inimesed

asju eri nurga alt ning ei

pruugi mõista üksteist.

Selline olukord võib tekitada

vale arusaama väljenditest

nagu: mentorlus,

juhendamine ja nõustamine.

On oluline aru saada

nendest mõistetest ühtselt,

eriti kui tegemist on

organisatsiooniga mille kõik

liikmed peavad pidevalt

arenema.

Mentorlus on vabatahtlik arendav partnerlussuhe mis tekib

kahe inimese vahel tegeledes sama valdkonnaga. Üks osapool

on kogenud oma ala spetsialist, teine aga vähem kogenud.

Mentorlus töötab partnerite vahelisel usaldusel ja koostööl.

Juhendamist kirjeldatakse kui ühte õpiprotsessi tehnikat mida

eksperdid kasutavad oskuste, teadmiste või spetsiifiliste

külgede arendamisel. Juhendamine sõltub õpetamisest ja

suunamisest, et tuua välja või arendada juba olemasolevaid

oskuseid ja omadusi.

Nõustamine on partnerlussuhe juhi ja alluva vahel kus

keskendutakse alluva soorituse ning potentsiaali arendamisele

ühe osana arenguprogrammist. Nõustamist võib vaadata läbi

kolme erineva aspekti.
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