
MENTORLUS KAITSEVÄES
Mentorlust on lahti seletatud, kui õpetamise protsess, kus osavam või kogenum isik tegutseb
vähem kogenud isiku eeskujuna, teda õpetades, julgustades või nõustades.

Teise definitsiooni järgi on mentor isik, kes aitab ja õpetab sind toime tulema uues
töökeskkonnas. Haridusvaldkonnas võivad nendeks olla näiteks kogenud õpetajad, kes
toetavad kolleege, kellel on kogemust vähem.

PÕHITÕED
Mentori ja õpilase suhe peab olema ülesehitatud
vastastikusele austusele, usaldusele ja professionaalsusele.
Mentorluse eesmärk on kasvatada õppuris iseseisvust ja
juhendada ta läbi enesereflekteerimise ja julgustamise oma
õppimise ja õpetamise viisi välja töötamiseks.
Struktureeritud tagasiside.

ERINEVAD TÜÜBID

Kaaslased (samal tasemel)
Uude töökeskkonda saabuv ohvitser saab tuge, nõustamist ja tagasisidet
kaasohvitseri poolt, kes on sarnasel ametikohal juba kogenud. Tavaliselt
sarnase auastme ja ametikohustustega. Aitab ka toime tulla uues sotsiaalses
seltskonnas.

Surrogaat mentorid
Noorsõduritele võivad surrogaat mentorid olla allohvitserid, kes õpetavad
kuidas kiirelt harjuda uue korraga, täita käske ning tutvustada lubatud ja
lubamatut käitumist. Sellised mentorid võivad just vähemusgruppidel aidata
kohaneda sõjaväelise keskkonnaga.

Meeskonna liikmed
Sõjaväelised üksused peavad toimima ühtselt, kiirelt ja oskuslikult.
Selle pärast on väga tähtis, et meeskonna siseselt rakendataks
mentorluse põhitõdesid nagu näiteks struktureeritud tagasiside.
Samuti vastastikune usaldus ja teadmine, kuidas üks või teine liige
reageerib erinevatele olukordadele.

Spetsialistid
Spetsialiseerunud toetuspersonal, kuhu kuuluvad juristid, õed, kaplanid vajavad karjääriredelil
tõusmiseks spetsialiseerunud juhendajat. Eraldiseisvad juhid, kes on oma alal kogenud
proffessionaalid. Sellised isikud on nõunikeks õpetust vajavatele isikutele.

Virtuaalmentorid
Eraldi on ka välja toodud virtuaalmentorid, kellega saab ühendust
interneti teel. Kommunikatsioonivorme võib siin esineda mitmeid
alates lihtsast meili suhtlusest lõpetades videokõnedega.

ESINEVAD PROBLEEMID
Probleemid tekivad sõjaväele iseloomulikust
hierarhiast ja sellest välja murdmisega. Mentori suhte
kasvatamine saab toimuda vaid juhul, kui kaks isikut
suhtuvad teineteisse kui kolleegi, mitte kui alluvasse
ja ülemasse.
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