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Käesolevas dokumendis saab lugeda kokkuvõtet Eesti Karjäärinõustajate Ühingu

liikmetele suunatud esimesest mentorprogrammist, mis käivitus pilootprojektina

septembris 2020 ja lõppes mais 2021.

Mentorprogramm oli suunatud ühingu liikmetele nende professionaalse arengu

toetamiseks mentorlussuhte kaudu, millega seati kaks suuremat eesmärki.

1. Esiteks, võimaldada soovi avaldanud ühingu liikmetest karjäärispetsialistidel

saada mentorlussuhte kaudu tuge ning juhendamist valdkonnas juba pikemalt

tegutsenud, kogenud ja mentori rolliks ettevalmistunud kolleegilt.

2. Teiseks, võimaldada kogenenumatel ühingu liikmetel panna ennast proovile

mentori rollis ja tõsta oma professionaalset taset.

Mentorprogrammi pilootprojektiga sooviti uurida, millised on mentorprogrammi

kasutegurid, jätkusuutlikkus ja võimalikud kitsaskohad.

Mentorprogrammi uurimiseks kasutati Google Drive Forms küsitlusvormi.

Tagasisideküsitlus viidi projekti jooksul läbi kaks korda. Esimene küsitlus viidi läbi

projekti alguse faasis ning teine projekti lõpus. Küsitlus koostati eraldi mentoritele ja

menteedele ning oli konfidentsiaalne. Täname kõiki vastajaid, kes andsid

väärtuslikku infot programmi sisu kohta, mis meeldis ja mida saaks muuta paremaks

ning jagasid omapoolset toetust programmiga jätkamise suunas.

Programmis osalenud mentorite ja menteede tagasiside põhjal analüüsiti:

● milline on ühingu liikmete huvi ja tegelik vajadus mentorprogrammis

osalemiseks;

● milline on mentorpaaride optimaalne kohtumiste arv, sagedus, pikkus,

kovisioonide vajalikkus jm;

● kas ja kuidas on saavutatud mentorprogrammi oodatavad tulemused ning

sellega tagatud mentorprogrammi jätkusuutlikkus.
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MENTORPROGRAMMI TAGASISIDE KOONDKOKKUVÕTE

● Tagasiside andis 18 mentorit 20-st. Vastajatest 56% jäid programmiga väga

rahule ja 44% jäid rahule.

● 22-st menteest andis tagasiside 20. Vastajatest 65% jäid programmiga väga

rahule.

● Mentorprogramm oli selgelt ja konkreetselt formuleeritud põhimõtetega.

● Mentorpaarid kohtusid keskmiselt kuni 6 korda.

● Seoses eriolukorraga toimusid enamus kohtumisi veebis.

● Mentorid hindasid menteede motiveeritust väga heaks.

● Menteed olid oma mentoritega väga rahul.

● Menteed said juurde enesekindlust, häid mõtteid, oskusi, kuidas enda tööd

veel paremini teha ning kokkuvõtvalt paranes üldine ajaplaneerimise oskus.

● Menteed kirjeldasid mentoreid kui häid kuulajaid. Mentorid olid avatud,

abivalmis, innustavad ja tähelepanelikud.

PROGRAMMIS PÜSTITATUD KÜSIMUSTE ANALÜÜSI TULEMUSED

Milline on ühingu liikmete huvi ja tegelik vajadus mentorprogrammis
osalemiseks?

Tagasisides jagati toetust ja sooviti, et mentorprogramm muutuks jätkusuutlikuks

programmiks. Toodi välja, et mentorprogrammi kaudu saavad areneda kõik.

Menteedest 90% soovitavad mentee rolli ka teistele ühingu liikmetele ning 75%

menteedest on valmis ka ühel hetkel panustama mentorina.

Mentoritest 89% soovitavad ühingu liikmetel programmis osaleda mentorina ja

vastanutest 83% on taas valmis panustama mentorina. Pooled mentoritest on

huvitatud ka ise olema mentee rollis.

Küsitluse, silmast silma suhtluse ja meili teel saadud info põhjal järeldame, et huvi

mentorprogrammi vastu on kõrge ning olemas on vajadus jätkata.
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Milline on mentorpaaride optimaalne kohtumiste arv, sagedus, pikkus,
kovisioonide vajalikkus jm?

Mentorprogrammi dokumendis on kirjas, et mentorpaarid kohtuvad programmis

osalemise vältel soovituslikult vähemalt 6 korda. Kohtumiste aeg ja viis lepitakse

omavahel kokku.

Vastanutest 65% kohtusid mentoriga 6-8 korral, 25% kohtusid enam kui 8 korral ja

10% kohtus vähem kui kuus korda.

Tagasisidest tuli välja mõningast selgusetust, kes võtab esimesena kontakti.

Mentorprogrammis on kirjas, kui mentorpaarid on välja selgitatud ja neid on sellest

teavitatud, siis mentee võtab mentoriga ühendust edasiste kohtumiste

kokkuleppimiste osas.

Küsimusele: „Kui rahule jäid kohtumiste arvu, pikkuse ja intervalliga?“, oli menteede

puhul keskmine hinne 10-punkti skaalal 8,7 punkti ja mentoritel 8,4 punkti. Nii

mitmedki mentorid kui menteed tõid välja, et kord kuus kohtumine on sobilik (ei olnud

kohustuslik küsimus). Samuti oli menteesid, kes olid sellises arenguetapis, et vajasid

tihedamat kohtumist kui kord kuus.

Kogu tagasisidest kokku võib järeldada, et kord kuus on sobilik intervall kohtumiseks

ja kohtumiste arvuks võiks jääda keskmiselt 6-8 korda.

Kohtumiste pikkuse osas eraldiseisvalt tähelepanekuid välja ei toodud.

Kovisioonid

Kovisioon kujunes menteede jaoks mentorprogrammi kitsaskohaks.

Mentorprogrammis on kirjas, et programmi kestuse jooksul viiakse läbi kaks

mentorite ja kaks menteede kovisioonigruppi või vajadusel sagedamini. Töörühma

algatusel korraldatakse kovisioonide grupid ja gruppi juhib üks osalejatest

rotatsiooni korras.

Seoses eriolukorraga, et silmast silma kohtumisi teha ei saanud, jagati mentorite ja

menteede grupid kolmeks ning need toimusid online-keskkondades.
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Menteede osas tuli välja, et oli neid, kes ei mõistnud kovisiooni vajalikkust või selle

olemust. Kovisioonide läbiviimine oli väga erineval tasemel, kuna menteedel

puudus varasem kogemus. Esines nii kõrget rahulolu kui ka toodi välja

rahulolematust. Lisaks toodi välja, et keeruline oli leida ühist kuupäeva kovisiooni

läbiviimiseks ning pakuti välja, et see võiks olla aegsasti paigas.

Kovisioonidega rahul olevad menteed tõid välja, et kovisioonid võiks sagedamini

toimida, sest see on hea koht kogemuste jagamisel teiste menteedega. Kovisioonid

aitaks vaadata olukorrale teise pilguga. Lisaks toodi välja, et kovisioon toetab

mentee rolli, saab juurde häid mõtteid, innustust ja ka seda, kuidas protsessi

mentorsuhtes menteena paremini juhtida. Positiivse kovisiooni läbiviimise

kogemusega menteed tõid välja nii kovisiooni vajalikkust kui kasulikkust oma

professionaalses arengus.

Mentorite kogemus kovisioonide osas oli valdaval enamusel positiivne ning toodi

esile selle kasulikkust, vajalikkust, parimaks kohaks enese kogemuse

reflekteerimiseks. Lisaks toodi välja, et kovisioonid on kirgastavad ja hädavajalikud

ning annavad tõdemuse, et teeme menteedega õiget asja.

Mentoritel sujus ühiste aegade leidmine paremini kui menteedel. Üks grupp kohtus

kahel korral, üks kolmel ja ühel grupil sujus koostöö sedavõrd, et kohtuti rohkem kui

viiel korral.

Järeldusena saab välja tuua, et mentoritel on suurem kogemus nii kovisioonide sisu

teadlikkuse osas kui ka läbiviimises ning teavad, millised on kovisiooni põhimõtteid

järgides selle kasutegurid. Menteede osas selgus, et paljudel võib puududa

kokkupuude kovisioonidega, mistõttu ei mõistetud nii selle vajalikkust kui sisu

olemust. Samuti oli vähe neid menteesid, kel oleks olnud kogemus varasemalt

kovisiooni läbi viia. Menteed tõid välja, et oleksid soovinud kovisioonide osas

rohkem juhendamist ning vastava ettepanekuga edaspidi arvestatakse menteede

koolituse osas.

Siinkohal tunnustame kõiki menteede kovisioonide gruppide eestvedajaid, kes

julgesid kovisiooni läbi viia, kuigi neil olid piiratud teadmised või puudus varasem
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kogemus.

Kas ja kuidas on saavutatud mentorprogrammi oodatavad tulemused ning
sellega tagatud mentorprogrammi jätkusuutlikkus?

Mentorprogrammi peamine eesmärk oli toetada oma liikmete professionaalset

arengut. Menteed tõid 10-punkti skaalal välja keskmise väärtusena 8,4 ja mentorid

8,7, et mentorprogramm aitas kaasa nende professionaalsele arengule. Millest üle

poole mentorid andsid punkte skaalal 9 ja 10 ning menteede puhul jagunesid

punktid võrdsemalt kolmes osas - 10 punkti andis kuus osalejat, 9 punkti neli

osalejat ja 8 punkti kuus osalejat.

Järgnevalt toome osalejate väljavõtted, mis on nende jaoks kõige enam muutunud

peale mentorprogrammist osavõtmist.

Menteed tõid välja:

„Mul on nüüd mitmeid töövahendeid, mida oma klientidega kasutada. Olen

teadlikum enda minast ja praktikuna kasutan kogetut oma töös edasi.“

„Olen töös kliendiga teadlikum. Jälgin rohkem oma tööd ka kõrvaltvaataja pilguga,

analüüsin.“

„Sain häid mõtteid ja nippe, kuidas ennast ja enda tööd paremini juhtida ning

keeruliste olukordadega toime tulla. Paranes ajaplaneerimisoskus, nii oma kalendri

kui nõustamisprotsessi läbiviimisel.“

„Sain oma arengueesmärke seada koos mentoriga. Sain mõtteid, kuidas oma

nõustamiskohtumiste järel eneseanalüüsi teha.“

Mentorid tõid välja:

„Programm andis teadmise, et mõlemad rollid on tööalaseks arenguks head.“
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„Õppisin paremini kuulama, end analüüsima, samuti arendasin koostööoskusi ning

sain harjutada kannatlikkust.“

„Kogu protsess oli kui enda professionaalsuse analüüs, mis oli täis taipamisi,

avastamist ja üllatusi, milline pagas minuga tegelikult igapäevaselt kaasas on.

Kindlasti muutis see mind palju enesekindlamaks ja julgemaks. Lisaks sain mentee

käest uusi tööriistu, mida oma igapäevatöös olen hakanud aktiivselt kasutama.“

„Pidev eneserefleksioon. Kuulamisoskus- tavaklientide probleemid on tihti sarnase

ühisosaga, kolleegi puhul pidi eriti keskendunud olema.“

Kokkuvõtlikult saab järeldada, et mentorprogramm on täitnud oma eesmärgi-

ühingu liikmetel on läbi organiseeritud programmi olnud võimalus saada toetust ja

areneda professionaalselt.

Kõik mentorprogrammiga seotud asjaosalised on andnud oma panuse pilootprojekti

õnnestumiseks. Siinkohal esmalt täname mentorprogrammi töörühma, programmi

eelkäijaid ja kõiki ühingu liikmeid, kes on toonud välja tähelepanekuid ja soovitusi

programmi kokku panemisel. Teiseks, täname mentorprogrammi esimeses lennus

osalenud mentoreid ja menteesid. Ühiselt oleme jõudnud punkti, kus on loodud kõik

eeldused selleks, et piloodist kasvaks välja jätkusuutlik mentorprogramm.

----

Mentorprogrammi I lennu kokkuvõtte koostas töörühma juht Teily Allas ning on

kinnitatud töörühma liikmete (Elliko Konno, Külli Klara Jõe, Anna Gramberg, Pille

Pesti, Ave Karu, Kristel Lään-Saarik) koordinaatorite (Marja Saarma, Triin Pajo)

poolt.

7


