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USA armee näitel on uuritud militaar-meditsiinis juhendamise 

olukorda, kus jälgiti sama ametikohustuse täitmisel erinevaid 

ohvitsere. Juhendajad olid ohvitser-spetsialistid meditsiini 

alal. Kaks katse grupi. Ühtedel neist olid juhendajad ja teisel 

ei olnud. Aasta pärast kontrolliti gruppide pädevust. Selgus 

,et noored ohvitserid kellel olid juhendajad on pädevamad ja 

edukamad kui 1 grupp kellel puudus juhendaja(COACH). 

Selles uurimuses uuriti 400 noort ohvitseri kes olid sarnaste 

kogemuste ja pädevuste tase.Vanemad ohvitserid (COACH) 

ei teinud nende eest tööd ja ei õpetanud ohvitsere, vaid 

suunasid ja andsid neile sobivaid väljundeid kuhu edasi 

areneda ja kuidas lahendada olukordi. Lisaks sai juhendatav 

pidevat tagasisidet oma tegevuse kohta mis aitas isikul 

ennast reflekteerida ja läbi selle parandada oma käitumist 

keskkonnas. Juhendamine ei ole mitte ainult koolis, vaid ka 

ametnike enda arendamise eesmärgis kasutatav väga toimiv 

võimalus.
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Autoriteetne juhendamine on kõige efektiivsem noore sportlase kui ka 

noortel kodus kasvatusmeetod. See meetod toetab kõige rohkem 

enesereguleerimist. Kõige kehvemad tulemused on lubav ja autoritaarne 

juhendamine. Nende puhul on tegemist äärmustega kus autoritaarsel 

puudub autonoomsus kuid lubaval juhendamisel on liiga suur vabadus 

kus puudub regulatsioon sportlase tegevuses.

Uuriti kas staaži mõju sportlasele ja treenerile avaldab ka 

eneseregulatsiooni mõju. Mis näitab, et atleet kes tegeleb kindla 

spordialaga mõned aastad ei ole nii efektiivne kui isik kes on tegelenud 

alaga aastaid. Tõenäosus on suurem ,et need isikud kes pidevalt ja 

pikemat aega saavad juhendamist on saavutavad parema 

kompetentsuse oma alal.

UURIMUSED

Mentorlus

• Kujundab hoiakuid

• Juhendamine läbi kogemuste

• Aitab vajadusel (HEA SÕBER)

• Pidev

VS

• Õppuri arengu toetamine läbi juhiste 

ja suuniste

• Keskendub töö kvaliteedi 

parendamisele

• Juhendaja kui spetsialist

• Perioodiline

Mis on Coaching ehk juhendmine


