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Povzetek

Namenčlanka je raziskati, kakoudeleženciv superviziji
doživljajo supervizijski proces ter kako ocenjujejo
pomen supervizije za njihov osebni in strokovni razvoj.
V primerjalno kvalitativno študijo sta bili vključeni:
fokusna skupina zaposlenih v nevladni organizaciji, ki
nudi psihosocialno pomoč mladostnikom in otrokom,
ter fokusna skupina študentov socialne pedagogike, ki
obiskujeizbirnipredmetsupervizija.Skupinskiintervjuz
obemaskupinamasemobdelalashermenevtičnometodo.
Skladno s pričakovanji se je pokazalo, da so zaposleni
in študentje ocenili supervizijo kot pomembno za lasten
strokovniinosebnirazvoj.Nisopasepotrdilapričakovanja,
dabodozaposleniboljkonkretnopoimenovali,nakaterih
področjih delovanja jih je supervizija opolnomočila.
Izkazalo se je, da področja delovanja obe skupini zase
jasnoprepoznavatainpoimenujeta,vendarsetapodročja
med skupinama razlikujejo. Pri zaposlenih so povezana
s strokovnimdelom inodnosi v timu, pri študentih pa z
njihovimdelovanjemvpraksiintudivsplošnemvdrugih
situacijah. Ker je supervizija vir opolnomočenja obema
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skupinama,vsakivokvirunjenihpotreb,najbibilatako
v praksi kot v času izobraževanja ponujena možnost
vključitvevsupervizijo.

Ključne besede: supervizija, opolnomočenje, poklici
pomoči.

Abstract

Theaimof the article is to findout howparticipants in
supervision experience the supervision process and how
they estimate the significance of supervision for their
personalandprofessionaldevelopment.Twofocusgroups
were included in the qualitative comparative study:
a focus group of employees in an NGO, which offers
psychosocialhelptoadolescentsandchildren,andafocus
groupof studentsof socialpedagogy,whoareattending
theoptionalcourseSupervision.Thegroupinterviewwith
both groupswas analysed by a hermeneuticmethod.As
expected,theresultsshowedthatemployeesandstudents
estimate supervision as important to their personal and
professional development. But the expectations that
employees will specify in more detail in which fields of
action supervision empowered them,werenotmet.Both
groupsclearlyrecogniseandnamethesefieldsofaction,
yetthesefieldsdifferbetweenthetwogroups.Inthecaseof
thegroupofemployeesthefieldsofactionareconnected
withtheirprofessionalworkandrelationshipswithinthe
team,whileinthecaseofthegroupofstudentsthesefields
are connected to their practical work and also to other
situations in general. Because supervision represents a
sourceofempowermentforbothgroups,eachinthescope
of itsneeds, thereshouldbeofferedachancetojointhe
supervisionduringpracticeaswellasduringeducation.

Key words: supervision, empowerment, helping
professions.
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Uvod

Supervizijaomogočadelujočimvpoklicihpomoči,daznačilnosti
teh poklicev sistematično reflektirajo in raziskujejo vzorce
delovanjaznotrajlastnihimplicitnihteorij.Različniavtorjirazlično
opredeljujejo cilje supervizijskegaprocesa, predvsemgledena to,
katerimodelsupervizijeizpostavljajoinvkaterempoklicuznotraj
poljapoklicevpomočidelujejo.Prayne(1994,vTsui,2005)jepo
pregledu različne literature o superviziji na področju socialnega
dela1 ugotovil, da avtorji omenjajo 17 različnih specifičnih ciljev
supervizijeinjihrazvrstilvtriskupineciljev:cilji,kisenanašajona
uporabnika,nasupervizantaternasupervizorja.

Kadushin in Harkness (2002, v Tsui, 2005) navajata, da je
dolgoročniciljsupervizijenapodročjusocialnegadela2zagotavljati
učinkovite in uspešne storitve za uporabnike. Kratkoročne cilje
supervizije pa avtorja definirata glede na funkcije supervizije;
administrativno, edukativno in podporno. Pri administrativni
superviziji je cilj oskrbeti zaposlene s takim kontekstom, ki jim
omogoča opravljati delo učinkovito. Cilj edukativne supervizije
je izboljšati zmogljivosti zaposlenih z namenom, da bi opravljali
svoje delo učinkovito. Cilj podporne supervizije pa je zagotoviti
zaposlenim, da se pri opravljanju strokovnega dela počutijo
dobro. Kobolt in Žorga (2000) nekoliko drugače navajata cilje
supervizijskegaprocesa–prvijepoklicnoučenje,drugikonstrukcija
nove resničnosti, tretji je globalen in ga simbolno opredelita kot
sistemski pogled na svet, četrti učenje krožnega razumevanja in
petikreativnoreševanjepoklicnihvprašanj.Ciljisupervizijekotjih
opredeljujetaavtorici.torejsodijovdrugoskupinociljevpoPraynu
(1994,vTsui,2005),sajseprednostnonanašajonasupervizantain
soneposrednousmerjeninanjegovrazvoj.

Ne glede na način, kako razvrščamo cilje supervizije, je za
razumevanje vloge supervizije pri opolnomočenju strokovnega
delavca treba upoštevati sistemski vidik ter krožnost dogajanja
vpoklicihpomoči.Namrečcilji, ki sousmerjenina supervizanta,

1Njegovaspoznanjaposplošujemtudinasupervizijovdrugihpoklicih
psihosocialnepomoči,sajjesupervizijskiprocesznotrajtehpodobnozasnovan.
2Zaradienakegarazlogakotpodopombo1tudituposplošujemnadrugepoklice
pomoči.
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posledičnovodijotudidociljev,kisenanašajonauporabnika,indo
ciljev,kisenanašajonasupervizorja.Veljapatudiobratno–cilji,
kisenanašajonauporabnikainsupervizorja,krožnovplivajonazaj
na razvojsupervizanta insozatona temmestu tudipredstavljeni.
Podobnoveljazafunkcijesupervizije.

Shulman(1995)izpostavljadilemo,alisplohlahkoenopomensko
trdimo, da v vsakem supervizijskem procesu obstaja določena
funkcija supervizije, saj se funkcije supervizije razlikujejo tako
gledenasupervizorjevstilkakortudigledenaokoliščine,vkaterih
supervizijski proces poteka. Vendar nekako v splošnem avtorji
menijo, da obstajajo tri osnovne funkcije supervizije: edukativna,
podpornainvodstvenaoz.administrativna(KoboltinŽorga,2000;
AjdukovićinCajvert,2004;Tsui,2005).TetrifunkcijeProctor(1991,
vBeddoe,2010)pojasnjuje znotraj sheme razvojakot formativno,
restorativno in normativno dimenzijo razvoja. Morrison (2001, v
Beddoe, 2010) pa dodaja še mediacijsko funkcijo, saj supervizor
nastopa kot mediator med zaposlenimi ter vodstvom. Te funkcije
tvorijo celoten proces supervizije in jih ne moremo obravnavati
ločeno, poudarjata Kobolt in Žorga (2000) in hkrati izpostavljata,
dajeodvisnoodkontekstatervsebine,kijosupervizantpredeluje,
kateriodpredstavljenihelementovboljprevladuje.

Pri edukativni funkciji avtorji izpostavljajo učenje v ozračju,
ki dopušča in spodbuja učenje ter preizkušanje novih strategij.
Razlikujejo pa se opredelitve te funkcije v tem, da nekatere
eksplicirajo edukativno funkcijo v smislu intervencij, dajanja
nasvetov(Tsui,2005;AjdukovićinCajvert,2004),drugepadajejo
več poudarka sistemskosti, krožnosti, razvijanju različnih optik
videnjaproblema(KoboltinŽorga,2000,Beddoe,2010).

Podpornafunkcijasupervizijesenanašanaozaveščanječustev,
ki so se supervizantupojavilaprideluzuporabnikom inki lahko
vodijo v izgorevanje (Kobolt in Žorga, 2000). Zaposlenim, ki
delajo neposredno z uporabniki, najbolj pomaga informacijska in
instrumentalna podpora, še posebej če gre za nove in neizkušene
delavce v kolektivu (Tsui, 2005). Bistven prispevek podporne
funkcijekrazvojusupervizantajemožnost,dasupervizantneostane
samzvprašanji,kisemupojavljajomeddogajanjemvpoklicnisferi.
Supervizijajetorejvarnoozračjezasoočanjezlastnimišibkostmi
naemotivnemalikognitivnempodročju,npr.strahpredneuspehom,
soočanjezlastnimislepimipegami(KoboltinŽorga,2000).
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Tretjo poglavitno funkcijo poimenujeta Ajduković in Cajvert
(2004) administrativno-upravna funkcija, Kobolt in Žorga (2000)
pa vodstvena, nadzorna oz. normativna pa tudi administrativna
oz. usmerjevalna funkcija, za katero izpostavljata, da v ospredje
postavljanadziranje,usmerjanjeinvrednotenjedelavokviruneke
organizacije,polegtegapatudirazmejitevvlog,izpeljavodelovnih
nalogipd.Kadushin(1992,vTsui,2005)ugotavlja,dasupervizante
načeloma ne moti vloga supervizorja kot administrativne
avtoritete, nemarajo pa, da jih uči supervizor, ki nima potrebnih
strokovnih znanj znjihovegapodročja.Beddoe (2010)polemizira
administrativno funkcijo supervizije, saj je v mnogo zahodnih
državah supervizija postala nadzorno usmerjena (avtorica govori
za področje socialnega dela, kjer je velikokrat namen supervizije
zmanjšati možnosti tveganja napak socialnih delavcev), toda
opozarja, da več ko je nadzora v superviziji,manj je prostora za
refleksijo in učenje, to pa za prakso pomeni, da postaja vse bolj
mehanicističnanamestoreflektivnainustvarjalna.

Supervizija kot vir opolnomočenja študenta 

V poklicih pomoči se dela z ljudmi ne more naučiti v celoti,
temveč zgolj eksemplarično, trdi Looss (1991). Prenašanje
naučenega iz primera na primer je precej nevarno, saj študentom
ne omogoča, da se zavejo dejstva, da je vsak primer poseben
zaradi svojega konteksta in odnosov, ki se znotraj tega konteksta
vzpostavljajo. Yelloly (2002) svari, da se brez tega zavedanja
znanjefragmentirainniustreznozarazumevanjesituacijvrealnem
življenju. Strokovnih kompetenc namreč ne moremo reducirati
zgoljnadoločensetelementov,kijihtvorijo,zatopoudarjapomen
refleksije in učenja refleksije lastnega delamed študenti poklicev
pomoči, kar naj bi spodbujalo, da se razvijejo v reflektirajoče
praktike.VtanamenjepomnenjuJordanove(2002)trebaštudentom
med študijskim procesom zagotoviti varen prostor za strokovno
učenje,kamoruvrščasupervizijo, ter jim takoomogočiti tudičas,
da se soočajo z lastnimi potrebami na področju rasti in razvoja.
Avtoricameni,dabimoralafakultetavčasusupervizijeomogočiti
študentom,daprejemajokontinuiraneinrednepovratneinformacije
osvojemosebneminstrokovnemrazvoju.
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Miloševič-Arnold (1996) v nasprotju s povedanim argumentira
tezo,dasupervizijskiprocesnemorepotekati,medizobraževanjem,
temveč šele pozneje, ko diplomanti stopijo v prakso. S to
argumentacijo se strinjam le deloma. Seveda se študentje med
izobraževalnim procesom ne morejo srečati s tako številčnimi
situacijami,kibodopostavljeneprednjihpoznejevpraksi,vendar
pasežemedštudijemprirazličnihoblikahpraktičnegadelasrečajo
zrazličnimidilemami,intezagotovopotrebujejoprostorinčas,da
jih lahko jasno naslovijo ter ustrezno razrešijo. Podobno stališče
zagovarjaŽorga (2002), kopravi, damed izvajanjempraktičnega
dela študentje doživljajo močno čustveno nabite izkušnje,
supervizijapajimponujazagotovilo,dasotiobčutkisprejemljivi,
vendarsemorajoznjiminaučitishajati(Pritchard,1995,vŽorga,
2002).

Kakovosten supervizijski proces študentov naj bi omogočal
klimo, ki je v svojem temelju nasprotna splošni kulturi
izobraževanja, za katero je značilna tendenca postaviti študenta v
odvisenodnosnasprotiavtoriteti,temvečnajbizagotavljalprostor,
kjer je supervizantodgovorenza lastnoučenje in se lahkozanaša
napodporo,zaupanjeterodprtostsupervizorja(HawkinsinShohet,
2000).Urbanc(2004)pravi,danamensuperviziještudentskeprakse
nizgoljrazvijanjejasnejšeslikeosvojemdeluinrazvijanjedodatnih
veščin, temveč je predvsem spoznavanje s pojmom in pomenom
supervizije kot potrebi in pravici strokovnjaka v poklicu pomoči.
Meni, da tako bodoči strokovnjak razvija kritično razmišljanje
o svojemdelu, tj. o tem,karvidi, čuti,misli, in se tako razvijav
reflektirajočegapraktika.

Namen

Namenpričujočegadela jeugotovitipodobnosti inrazlikemed
študentiinzaposlenimivpoklicihpomočiglededoživljanjalastne
vključenostivsupervizijo inpomenasupervizijezanjihovrazvoj.
Raziskovalno vprašanje se glasi: kako študentje in zaposleni v
poklicihpomočidoživljajovključenostvsupervizijskiprocesterkaj
znjimpridobijozalastenstrokovniinosebnirazvoj.Zaprimerjavo
medskupinamasemseodločilazato,kerimaskupinazaposlenih,ki
jijesupervizijavprvivrstinamenjena,daljčasatrajajočeizkušnje
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prideluvpraksiterlahkoneposrednooceniinpredstavidoživljanje
učinkov supervizijskega procesa. Skupina študentov pa se na
delovpraksišelepripravlja, imamanjšiobsegizkušenjprideluz
ljudmi,obenemjetoskupina,skateroseprisvojemdelutrenutno
najbolj aktivno srečujem in je pomoji oceni precej ranljiva. Prej
koslejbodonamrečvvlogimladihzaposlenih,kjersevpraksine
upoštevavedno,dajetovlogazačetnika.Velikokratsopotisnjeniv
odgovornevlogeinnaloge,kijihvečinomaželijosuverenoopraviti,
pritempalahkopozabijozaprositizapodporoinpomoč,kijenujna
zateknadolgeprogevtempoklicu.

Pričakujem, da bodo zaposleni in študentje ocenili supervizijo
kot pomembno za lasten razvoj, vendar bodo njihove želene in
pridobljenekompetencerazlične.Hkratimenim,dabodozaposleni
boljkonkretnopoimenovali,nakaterihpodročjihdelovanjaoz.pri
čemjihjesupervizijaopolnomočila.

Uporabljena metodologija

Pri raziskovanju predstavljenega problema gre za poskus
razumevanja doživljanj udeležencev supervizijskega procesa in
pripisovanjapomenatejizkušnji,karjeprostorvečdimenzionalnih
dogajanj. Da bi to kompleksnost kar najbolje zajela, sem v
primerjalni študijiuporabilakvalitativnometodologijo, zametodo
pa hermenevtično metodo analize pripovedi. Primerjalno študijo
sem izvedla leta 2006. Za pridobivanje podatkov sem uporabila
metodospraševanja,znotrajtepatehnikofokusnihskupin.Vštudijo
semzajeladvefokusniskupini.

Prvasozaposlenivnevladniorganizaciji,kinudipsihosocialno
pomočmladostnikominotrokom.Izbralasemjihzato,kersemjih
poznala in v preteklosti z njimi že sodelovala.Ker sem podobno
dobro poznala tudi drugo fokusno skupino, sem s tem poskusila
približno izenačiti pogoje poznavanja obeh skupin. V skupini
zaposlenihsosodelovalitrijesogovorniki;dveženskiinenmoški.
V organizaciji je v preteklem letu prišlo do velikih kadrovskih
sprememb(menjavadirektorja,odpusti,porodniške),kisovplivale
na to, da so v pogovoru sodelovali namesto pričakovanih sedmih
le trije sogovorniki. Eden od sogovornikov je imel izkušnjo
individualne supervizije (v času, ko preostali sogovornici še nista
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bilizaposleni),natojeimelcelotentimtimskosupervizijo,včasu
izvajanjaštudijepasobilivprocesumentorskesupervizije.

Druga fokusna skupina je ena od skupin študentov 4. letnika
dodiplomskegaštudija socialnepedagogike,ki jevčasu izvajanja
študije obiskovala izbirni predmet supervizija. V fokusni skupini
študentov je sodelovalo sedem sogovornikov – šest žensk in en
moški. Skupina je imela v času izvajanja študije supervizijo pri
supervizorki pol leta, vmes je eno srečanje nadomeščal drug
supervizor,vsipa sobilivpreteklemštudijskem letudeležni tudi
superviziještudijskeprakse.

Pri vodenju pogovora v fokusni skupini sem uporabila delno
strukturiran intervju. Pri snovanju okvirnih področij intervjuja
sem delno izhajala iz predlog različnih metodičnih pripomočkov
Koboltove(2004).Vvsakifokusniskupinijepogovortrajaluroin
pol.Pogovorsemposnela,natopadobesednoprepisala(verbatim)
terobdelalashermenevtičnometodo.

Ugotovitve

Zaradiobširnostianalizezapisovobehintervjujevnatemmestu
povzeto predstavljam ugotovitve, jih primerjam med skupinama
ter ilustrativno podkrepim z izjavami. Na kratko je primerjava
predstavljenavtabeli1.

Tabela1:Primerjavahermenevtičneanalizedoživljanjasupervizijezaposlenih
inštudentov
PRIMERJANE
ZNAČILNOSTI ZAPOSLENI ŠTUDENTJE

ŠTEVILO 
SUPERVIZORJEV 2 2

TRAJANJE 
SUPERVIZIJSKEGA 
PROCESA

•individualna:1članpolleta
•timska:1leto
•mentorska:2srečanji

•individualna:1članicapolleta
•skupinska:polleta
•nadomeščanje:1srečanje

PRIČAKOVANJA 
PRED ZAČETKOM

•nipričakovanjzaradiodsotnosti
predstaveosuperviziji
•strahzaradinepoznavanja
supervizije
•spodbudazakomunikacijoin
izboljšanjeodnosovvtimu

•nipričakovanjzaradi
odsotnostipredstaveo
superviziji
•visokapričakovanja
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ZAČETEK 
SUPERVIZIJE

težak,napetost,tišinaà
vzrok:prisotnostšefa

težak,napetost,tišinaà
vzrok:medsebojno
nepoznavanje

ZADOVOLJSTVO S 
SUPERVIZIJO

•individualna:zelodobro
•timska:zelodobro
•mentorska:strokovnapomoč
zelokakovostna,todatoni
supervizija

•individualna:zelodobro
•skupinska:zelodobro,vendar
nimajoprakse
•medštudijskoprakso:zelo
koristno

POMEN 
SUPERVIZIJE 
ZA STROKOVNI 
RAZVOJ

•različnipristopikdelu
•rešitevstrokovnihdilemin
razbremenitevnapetosti
•mnenjetretje,zunanjeosebe
potrditevlastnegadela

•različnipristopikdelu
•razbremenitevnapetostizaradi
strokovnihdilem
•kajjesupervizija,načini
vodenja
•kakosupervizoraliskupina
pripelječlanadouvida

POMEN 
SUPERVIZIJE ZA 
OSEBNI RAZVOJ

•odzivsodelavcevnadilemo
•izražanjelastnegamnenja
•postavljanjemejapri
prevzemanjunalog

•spoznavanjesebe,šibkihtočk
•spoznavanjenačinovsoočanja
zdilemo
•spoznavanjelastnegadelovanja
•spodbudakrazmišljanjuosebi
•spoznavanjeskrbizasena
bodočemdelovnemmestu

POMEN 
SUPERVIZIJE 
ZA TIM/SKUPINO

•sodelavciseboljespoznajo
medseboj
•pomagaprikomunikacijiv
timutudizunajsupervizije
•jekatalizatornapetostivtimu
inmožnosturejanjaodnosov
vnjem

•članiseboljespoznajomed
seboj
•drugačenpogleddrugna
drugega
•nič

DOŽIVLJANJE 
RAZLIČNIH 
SUPERVIZORJEV

•timski:podpora,posluh,
pozornostdovsakegačlana
•mentorski:strokovnjak,kive
inimaizkušnje

•prvasupervizorka:posluh,
pozornost,razumevanje
•drugisupervizor:spodbudiin
aktivira

PRESENEČENJE
•nasprotovanjemnenjšefain
supervizorja
•nič,kernibilopredstaveo
superviziji

•velikostskupine
•trajanjeposameznegasrečanja
•različnistilisupervizorjev
•branjerefleksijvsehčlanov

DOŽIVLJANJE 
LASTNE VLOGE

•pove,kadarčutipotrebo
•spodbujanjedrugih
•nezačneteme
•nobenevloge

•velikogovorivskupini
•zavzemanjevlogesupervizorja
•spodbujanjedrugih
•pove,kadarčutipotrebo
•nobenevloge

TABU TEME

•določeniposamezniki,o
katerihnisomogliizraziti
svojegamnenja
•odpusteneodzaposlenih
•označitinekogaza
nesposobnega

•nibilotabutem
•nisovisokokohezivnaskupina
•povedati,dasenedoživljajo
blizu

nadaljevanjetabele1:
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Trajanje supervizijskega procesa
Obe skupini sta imeli približnopodobne izkušnje s supervizijo

tako po obsegu kot po obliki supervizijskega procesa. Obe sta
imelimožnostizkusitisupervizijopridvehrazličnihsupervizorjih.
Skupinazaposlenihjeimelazasebojenoletotimskesupervizije,v
časuizvajanjaintervjujapasozasebojimelidvesrečanjimentorske
supervizije. Skupina študentov je imela skupinsko supervizijo pol
letaterenosrečanjeznadomestnimsupervizorjem.Vobehskupinah
jepoenčlanizkusiltudiindividualnosupervizijopolleta.

Pričakovanja pred začetkom supervizije 
Tako zaposleni (razen ene) kot študentje prej niso poznali

supervizije in večinoma niso imeli pričakovanj glede nje. Pri
enemodzaposlenih jebilprisotenstrahzaradi tega,kernivedel,
kaj naj pričakuje.Zaposlena, ki je zaradi svoje izobrazbepoznala
supervizijo,jeodnjepričakovala:»dasesprožinekakomunikacija,
da člani naredijo nekaj zase in za tim ter da se odprejo drug
drugemu«. Med študenti je bilo prav tako nekaj članov, ki niso
imeli pričakovanj glede supervizije, ker niso vedeli, kaj naj bi to
bilo, nekateri pa so imeli visoka pričakovanja, ker so slišali zelo
pozitivneinformacijevišjihletnikov.

Začetek supervizije
Skupinistapodobnooznačilidoživljanjezačetkasupervizijskega

procesa. Pri obeh je bil napet, prežet s tišino in nelagodjem, kar
se je pozneje uredilo in udeleženci so se sprostili. Obe skupini
tudi poudarita, da so ugotovili, da so ob aktivni udeležbi na
supervizijskemsrečanjudobili največ zase.Skupini sta si različni
v tem, da semed študenti pojavi hipoteza, da je bila napetost na
začetkumordatudizato,kersemedsebojnisotakodobropoznali,
saj so bili združeni z različnih podskupin letnika. Sogovornica
to opiše takole: »Smo semalo umikali, tako, kako bo zdaj. Kako
bomo.« Zaposleni pa izpostavijo, da je »k tišini prispevala tud
navzočnostšefa«.Vendarpajeskupinazaposlenihenotnavmnenju,
da jebilanavzočnost šefakonstruktivna, saj seprihraničas,kibi
ga porabili za ponovno razlago tematike njemu, poleg tega pa so
se nekatere obravnavane teme na superviziji dotikale tudi njega.
Ena sogovornica je doživela supervizorja kot zaveznika, ko se je
njegovomnenjeskladaloznjenim,innesšefovim.Tojijepomenilo
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potrditevnjenegadela.Omeni tudi, da ji jebilona supervizijskih
srečanjih težko govoriti o osebnih pogledih ali težavah pri delu,
kadar sobiliprisotni sodelavci,ki se jinisozdelikompetentniza
delovtejorganizaciji.Tojebiloprisotnotakonazačetkusupervizije
kotvnadaljevanju.

Zadovoljstvo s supervizijo
Med zaposlenimi inmed študenti je bil en član oz. članica, ki

je imelmožnost individualne supervizije in je to izkušnjo najbolj
pozitivno ovrednotil. Zaposleni so bili zelo zadovoljni s timsko
supervizijoalikotpravienaodsogovornic:»zdajlesinekakotako
nepredstavljamsvojegadelatubrezsupervizije«.Podobnosobili
študentje zadovoljni s skupinsko supervizijo, vendar pa študentje
supervizijorazumejoboljkotučnosituacijooz.predmet,sajsami
ugotavljajo,dajimmanjkajoneposredneizkušnjepridelu,kibijih
lahkoprinašalivsupervizijskiproces,karpasejespremenilovčasu
študijskeprakse,kosonasupervizijskasrečanjaprinašaliaktualne
primere s prakse in tako dobili potrebno podporo za nadaljnje
delo.Zaposlenipanisobilizadovoljnizmentorskosupervizijo,saj
menijo,dajesicerkakovostnastrokovnapomočvsmislunasvetov
in novih pristopov, vendar zanje to ni supervizija, saj manjkata
dialogssupervizorjeminusmerjenostnaodnosevtimu.

Pomen supervizije za strokovni razvoj
Nastrokovnempodročjuzaposlenimsupervizijapomenipogled

od zunaj oz. mnenje neke tretje osebe ter pridobivanje različnih
pristopovpri delu ali kotpravi enaod sogovornic:»Semi zdi ful
en pomemben element, da imaš en prostor, da reflektiraš svoje
delo, svoje reakcije, kaj se ti dogaja, zakaj, kako…« Pravijo, da
jimsupervizijapomeni tudi razrešitevdoločenihstrokovnihdilem
in razbremenitev napetosti, ki jih čutijo zaradi teh dilem. Tudi
študentje omenjajo, da je največji prispevek supervizije »to, da
začnešrazmišljativdrugesmeriterdadobišvečrazličnihpogledov
naprobleminpačsampotemizbereš,kakobošdrugičnaredilali
pa nekaj ukrepal«. Podobno tudi študentje omenjajo, da so se v
supervizijirazbremenilinapetosti,kisejimpojavljajo,kosesrečajo
z določenimi strokovnimi dilemami. Pred supervizijo so iskali
podporovožjisocialnimreži,ajetamnisodobili.Supervizijajim
pomenivarenprostor, kjer se lahko soočijo z dilemamiv skupini
sebienakihpostroki:»Daimašnekodvodnikanal.Takodatedrugi
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razumejo.«Vnadaljevanjuštudentjeomenjajo,dasozvključenostjo
v supervizijo pridobili tudi spoznanja, kaj pomeni supervizija,
kakšnisolahkorazličnistilivodenjainkakojihlahkosupervizorali
skupinapripeljedouvida.

Pomen supervizije za osebni razvoj
Zaosebnirazvojzaposleninavajajo,dasupervizijapripomorek

temu,daslišijoodzivdrugihnasvojopredstavitevproblema,lažje
neposrednopovedolastnomnenjeterpostavijomejooz.dazmorejo
reči:»Ne,jazpateganemoremzdajprevzet.Tehstvari.Imamzadosti
drugega dela.« Študentje pa navajajo, da so se med supervizijo
veliko naučili o sebi, o svojih šibkih točkah, o načinih, kako se
soočati z lastno dilemo ali težavo, o svojem delovanju v skupini
in drugih situacijah, o skrbi zase na bodočem delovnem mestu.
Pomagalo jim je to, da somorali svoja razmišljanja verbalizirati,
tudizapisativrefleksijah.Supervizijajihjespodbudila,dasotudi
domavečrazmišljaliotemah,okaterihsicernebi.

Pomen supervizije za razvoj tima oz. skupine
Timska supervizija zaposlenim pomeni možnost urejanja

medosebnih odnosov v timu, je nekakšen katalizator napetosti, ki
sepojavivtimskidinamiki,pomenijimpomočprivzpostavljanju
bolj konstruktivne komunikacije zunaj supervizijske situacije,
dačlan izrazi,kargamoti, teromogočamedsebojno spoznavanje
zaposlenih.Podobnokotzaposleni tudištudentjemenijo,dasose
zaradi supervizije bolje spoznalimed seboj kot osebe in pridobili
drugačenpoglednadrugega,medtemkoenaodštudentkmeni,da
skupinaniničpridobilassupervizijozasvojrazvoj.

Doživljanje različnih supervizorjev
Glede različnih supervizorjev so imeli tako zaposleni kot

študentjerazličnastališča.Pokazaloseje,dasozaposlenirazlično
doživljali supervizorje glede na obliko supervizije – supervizor
timske supervizije je bil zaposlenim najbližje, od njega so dobili
podporo, pozornost do vsakega člana, medtem ko trenutnega
supervizorja, ki izvaja mentorsko supervizijo, doživljajo z več
distance. Študentje, ki so prav tako imeli izkušnjo z dvema
supervizorjema, pa ju doživljajo bližje glede na to, koliko so si
značajsko z nekombližje. Supervizorko, ki izvaja supervizijo pol
leta,sooznačili,daimaposluhinrazumevanjezanjeterdanameni
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pozornost vsakemu članu. Nadomestnega supervizorja pa, da je
odprtzarazličneteme,spodbudičlaneinaktivira.

Kaj je udeležence presenetilo v superviziji
V supervizijskem procesu je nekatere zaposlene presenetila

situacija, ko sta si mnenje šefa ter mnenje supervizorja
nasprotovala, eno zaposleno pa ni nič presenetilo, ker ni imela
predstaveosuperviziji.Študentesopresenetileznačilnostiizvedbe
supervizijskega procesa: velikost skupine, trajanje posameznega
srečanja,različnistilivodenjasupervizorjevinto,dasomoralibrati
refleksijedrugoddrugega.

Doživljanje lastne vloge v timu
Svojo vlogo tako zaposleni kot študentje različno doživljajo

– nekdo se je prepoznal v vlogi govorca skupine, drugi v
spodbujevalcupogovora,vtem,daželiprevzetivlogosupervizorja,
nekateripasenisoprepoznalivnobenihvlogah.

Tabu teme 
Navprašanjeotabutemahvsupervizijskemprocesusozaposleni

omenjali:»da sobilidoločeniposamezniki,dokaterihnisimogel
izraziti svojegamnenja«,vendar jih tudi tunekonkretizirajo.Ena
odzaposlenihmeni,dajebilodpusteneodzaposlenihtabutema.
Nekateri študentje menijo, da ni bilo tabu tem, medtem ko med
pogovorom ugotovijo, da je tabu tema njihove skupine, da niso
medsebojtolikokohezivni,kotbisiželelibitialikotmislijo,dabi
moralibiti.

Nepričakovano dogajanje
Medskupinskimpogovoromjevsakaskupinanekajspoznalao

svojemdelovanju,nadčemersembilapresenečena,sajteganisem
pričakovala.Skupinazaposlenihjeugotovila,dajimmanjkatimska
supervizija, saj imajo zdaj z novim supervizorjem pravzaprav
mentorsko supervizijo, kar jim ne ustreza popolnoma. Skupina
študentov pa je ugotovila, da kot skupina niso toliko povezani,
kolikor bi želeli oz.mislijo, da bimorali biti.Obema skupinama
sem vrnila svoj pogled, ki sem ga pridobila med intervjujem.
Skupinozaposlenihsemvprašala,kajbodonaredilivzvezistem,
da imajo zdaj strokovno pomoč, želijo pa si timsko supervizijo.
Skupinoštudentovpasemvprašala,aliželijokajnareditivzveziz
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ugotovitvijo,danisopovezanikotskupina,inalidoživljajoobčutke
krivdevzvezistem.

Skupina zaposlenih je prišla do sklepa, da bo supervizorju
rekla, da si želijo tudi ta vidik vključiti v supervizijo, saj so z
njimdogovorjeni,da samipovedo,kajbi radi.Skupina študentov
pa je sklenila, da imajo še potrebo v prihodnosti kaj spregovoriti
o tej temi, če bodo spodbujeni, oz. da se zna zgoditi, da bodo o
njej hitreje začeli govoriti, kot bi pred tem pogovorom. Skozi to
dogajanje sem se doživela v vlogi nekoga, ki je zunaj skupine/
tima, ne pozna podrobnosti njegove dinamike, in zato postavlja
'marsovska'vprašanja, tapavodijodoustvarjanjanovihpomenov
doživljanja,kčemurnajbiprispevalokvalitativnoraziskovanje.

Sklepi 

Zaposleni in študentje izpostavljajo koristnost aktivne
udeležbevprocesusupervizije.ToseskladastrditvijoIrwinove
(2006, v Noble in Irwin, 2009, str. 347), ki poudarja, da »je
supervizijanajboljučinkovita,kosupervizantsodelujevprocesu
kot proaktiven udeleženec, ki je zavzet za njeno/njegovo lastno
učenje«.KotugotavljaBeddoe(2010)vsvojištudiji,supervizorji
opažajo,dadobrosupervizijoboljdoločaproceskotpavsebina.
To lahko trdim tudi za intervjuvane v tej študiji. Proces je
ključnegapomenazadoživljanje supervizije.Vsebinaoz. kaj je
tisto, kar udeleženim koristi, pa se razlikuje glede na položaj,
kiga imajovodnosudopraktičnegadela (žedelajooz. se tega
še učijo) in glede na obliko supervizije, v katero so vključeni.
Zaposleni z najdaljšo izkušnjo timske supervizije opredeljujejo
pridobitveudeležbevsupervizijizvidikastrokovnegadelaterz
vidikaodnosovvtimu,medtemkoštudentizizkušnjoskupinske
supervizije opredeljujejo pridobitve z vidika lastnega razvoja in
delavpraksi.Pokazaloseje,dapoznavanjesupervizijevplivana
pričakovanjagledesupervizijenegledenaoblikosupervizijskega
procesa.Enakoodteganiodvisnoprepoznavanjelastnevlogev
timuoz.vskupinivsuperviziji.

Ostale značilnosti doživljanja lastne vključenosti v supervizijo
pa se razlikujejo glede na značilnosti skupine in posledično
obliko supervizijskega procesa, v katerega so člani vključeni.
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Tako je začetek supervizije obarvan z nelagodjem, napetostjo in
tišino, vendar je vzrok temu pri zaposlenih navzočnost šefa, pri
študentihpamedsebojnonepoznavanje,kersozdruženiizrazličnih
podskupin letnika. Nelagodje zaradi navzočnosti šefa je seveda
posledica hierarhičnih razmerij, in zato je še toliko pomembneje,
da supervizor zagotavlja ravnotežje med različnimi funkcijami
supervizije, kakor ugotavlja Beddoe (2010), sicer bi supervizija
lahkopreraslazgoljvnadzor.GledenelagodjaprištudentihpaZeira
inSchiff(2009)priporočata,danajbibilitisti,kišenimajoizkušenj
iz supervizije, kot so študentje novinci, vključeni v individualno
supervizijo, v skupinsko pa šele študentje višjih letnikov ali šele
na poznejših stopnjah strokovnega razvoja. Intervjuvani študentje
sobilisicerštudentjevišjihletnikov,vendaršenisoimeliizkušnje
supervizije, zatopredvidevam,da jebilonjihovonelagodje toliko
večje,kotbibilosicer,čebi to izkušnjože imeli.Sevedapasok
nelagodju lahko prispevali tudi drugi dejavniki, npr. dinamika v
letniku.Omenjenobotrujetudipojavutabutem–prizaposlenihje
tabukritizirati sodelavce, pri študentih pa govoriti o tem, da niso
dovoljpovezanaskupina.

Zaposlenisoboljzadovoljnistimskosupervizijo,zmentorsko
manj, ker je bolj instrumentalnega značaja, medtem ko so
študentje zadovoljni s skupinsko supervizijo, a še najbolj v
času opravljanja študijske prakse, ko imajo največ neposrednih
izkušenj in dilem, kar je razumljivo. Ponekod na višjih šolah
in fakultetah so študentje vključeni v supervizijo zgolj v času
opravljanja prakse (Zeira in Schiff, 2009), je pa res, da so tam
obdobja prakse daljša, od celega semestra pa celo do dveh
letnikov.Zaposlenevsupervizijinajboljpresenečanasprotovanje
mnenj supervizorja in šefa, študente pa presenečajo izvedbeni
vidikisupervizije.Prisupervizorjihobojicenijokvalitete,kotso
podpora, razumevanje, odprtost za različne teme. Do podobnih
ugotovitev prihaja tudi Beddoe (2010), da so supervizorjeve
kvalitete,kotsopodpora,zaupanjeinpozornostnakomunikacijo,
osrednje pri zagotavljanju takega ozračja v supervizijskem
procesu,kiboomogočalraziskovanjeinrefleksijo.

Na vprašanje, kaj udeleženci v superviziji pridobijo za
lasten strokovni razvoj, je odgovor zaposlenih in študentov v
enem delu enak.Oboji spoznavajo različne pristope pri delu in
se razbremenijo napetosti, ki jih čutijo ob dilemah pri svojem
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delu.Topajenačin,kakoseustvarjakritičnoreflektivnapraksa,
kot pravi Parton (1998, v Beddoe, 2010). Osrednji prostor v
supervizijimorabitiponjegovemmnenjunamenjenraziskovanju
supervizantovih čustev ter njegovemu razumevanju tveganja
in negotovosti. Zaposleni in študentje se razlikujejo v tem, da
zaposlenipridobijo tudipotrditev lastnegadela inmnenjeosebe
zunaj tima, kar je vezano na delo. Študentje pa s supervizijo
pridobijotudivédenjeotem,kajjesupervizijainkakosejoizvaja,
kar je edenodciljev,ki jihpri superviziji študentov izpostavlja
Urbanc (2004). Pridobljene kompetence za osebni razvoj so pri
zaposlenih vezane na relacijo zaposleni član – tim,medtem ko
so pri študentih vezane na spoznavanje samega sebe. Z vidika
pomenasupervizijezarazvojtimaoz.skupinetakozaposlenikot
študentjemenijo,dajesupervizijaprispevalaktemu,dasebolje
poznajomedseboj.

Če povzamem, se je skladno s pričakovanji pokazalo, da
so zaposleni in študentje ocenili vključenost v supervizijo kot
pomembno za lasten strokovni in osebni razvoj. Ne morem
pa potrditi predpostavke, da bi znali zaposleni bolj konkretno
poimenovati področja delovanja, kjer jih je supervizija
opolnomočila. Izkazalo se je, da tako zaposleni kot študentje
prepoznavajoinkonkretnopoimenujejo,nakaterihpodročjihjihje
supervizijaopolnomočila,sepatapodročjamedsebojrazlikujejo
gledenakontekstnjihovegadelovanja.Prizaposlenihsovospredju
področja usmerjena na strokovno delo in na delovanje v timu,
pri študentih pa na delo v času prakse ter na splošno na njihovo
delovanjevrazličnihsituacijah.

Kakorizhajaizugotovitevštudije,zagovarjamstališče,danaj
bibiltakovorganizacijah,kinudijopsihosocialnopomoč,kottudi
med izvajanjemštudijazapridobitevpoklicevpomočinamenjen
stalen čas in prostor za supervizijo, kakor je to samoumevnona
področjupoklicevpsihosocialnepomočivvečinizahodnihdržav
(Noble in Irwin,2009).Vsakaskupinabivokviru svojihpotreb
pridobilapotrebnopodporozanadaljnjedelo.Študentjebiseučili,
zaposleni bi ohranjali reflektirajočo držo pri strokovnem delu,
oboji pa bi dobili podporo v skrbi zase in za uporabnika. Obe
skupinibi to lahkonavdajalozmočjozadolgotrajnoopravljanje
strokovnegadela.
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