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POVZETEK 

Vse večja kompleksnost in nedorečenost delovnih nalog zahteva od strokovnega delavca v 

vzgojno izobraževalni organizaciji dobro usposobljenost, fleksibilnost, strokovnost in 

kompetentnost. Strokovni delavec lahko na svojem področju kvalitetno deluje le, če 

nadgrajuje svoje znanje in se strokovno nenehno razvija. Ena izmed metod, ki vpliva na 

dvig kakovosti dela in osebne rasti zaposlenega v organizaciji, je intervizija. Intervizija je 

vrsta supervizije, ki nima enoznačnega koncepta in se pojavlja v različnih oblikah. Zanjo je 

značilno, da kolegi v dvojicah ali v majhnih skupinah nudijo supervizijo drug drugemu 

brez zunanjega supervizorja. V specialističnem delu v teoretičnem delu predstavljam 

intervizijo, njeno uporabnost v organizaciji in različne modele izvajanja intervizij. 

Nakazala sem možnosti njene večje uporabe v naših organizacijah. Opravljene raziskave 

pri nas in v tujini med drugim ugotavljajo, da proces intervizije spodbuja pridobitev in 

razširitev ključnih kompetenc, ki jih danes pričakujejo od vodilnih kadrov in sodelavcev v 

organizacijah, ter jih praviloma predpostavijo že pri zaposlitvi.  

V empiričnem delu uporabljam kvalitativno metodologijo. Izbran je namenski vzorec, v 

katerega je bilo vključenih pet udeležencev intervizijskega procesa, ki so bili dve leti 

vključeni v proces intervizije. Ugotavljala sem, kako udeleženci intervizije zaznavajo svoj 

profesionalni razvoj, katere kompetence so pridobili in ali jih potrebujejo na delovnem 

mestu. Odgovore na vprašanja sem predstavila v treh sklopih, in sicer profesionalni razvoj 

in osebnostna rast, zaznavanje na interviziji pridobljenih novih kompetenc in kompetenc, 

potrebnih na delovnem mestu, ter pogoji dela v intervizijski skupini. Sklope sem 

predstavila v poskusni teoriji, ki velja le za omenjen vzorec. Ugotovitve poskusne teorije je 

potrebno preveriti v nadaljnjem raziskovanju. 

Ključne besede: 

supervizija, intervizija, organizacija, kompetence, profesionalni razvoj, osebnostna rast. 
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ABSTRACT 

Increasing complexity together with undetermined duties and functions demand from 

professionals working in educational institutions to be highly qualified, flexible, 

professional and competent. Maintaining the highest working standards is achieved only by 

following the latest discoveries and prioritising professional development. One of the 

methods that influences the level of quality and personal growth of the professional 

working in the institution is the so called Peer Supervision. Peer Supervision is a way of 

Supervision and it comes in many forms. Typically, colleagues in pairs or smaller groups 

provide Supervision to each other without an external supervisor. In the theoretical part 

Peer Supervision, its implementation in an organization and various models of it are 

presented. The way to increase its implementation in our organisations is shown. Studies 

performed in Slovenia and elsewhere have shown that Peer Supervision encourages 

acquiring and broads key competences, which are today expected from the management 

and co-workers in organisations and are usually required even before hiring.  

The empirical part was done with the use of the qualitative method. A target sample was 

selected that included five participants of the Peer Supervision process over the course of 

two years. The purpose was to establish how participants perceive their professional 

development, what competencies they acquired and whether they need them at the 

workplace. The findings are presented in three sets that cover professional development 

and personal growth, perception of newly acquired competences through Peer Supervision 

and competences needed at the workplace, and working conditions in Peer Supervision 

group. Based on this sets, a theory valid only for this sample is developed. This theoretical 

findings require further research. 

Keywords:  

Supervision, Peer Supervision, Educational Institution, Competences, Professional 

Development. 
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UVOD 

Današnja organizacija in njihovi delavci so zaradi nenehnih sprememb izpostavljeni 

kompleksnosti, ki je v primerjavi s prejšnjim obdobjem manj predvidljiva in vodljiva 

(Fatzer, 1999). V življenju se srečujemo z različnimi situacijami, ki so nam bolj ali manj 

znane. Od nas zahtevajo učinkovito spoprijemanje, to pa terja in sproža pridobivanje novih 

izkušenj, znanja in procesov učenja. Učenje je večplasten pojem in proces, ki ob sodobnih 

spoznanjih dobiva nove pomene in vloge v človekovem življenju. Strokovni delavec lahko 

na svojem področju kakovostno deluje le, če se nenehno profesionalno razvija. S tem 

razvija tudi svoje poklicne kompetence.  

Intervizija je vrsta supervizije, ki nima enoznačnega koncepta in se pojavlja v različnih 

oblikah (Žorga, 1996; Miloševič in dr., 1999; Miloševič, 2012; Van Kessel, 2002; Tietze, 

2003, 2010). V slovenskem prostoru razumemo intervizijo kot metodo dela oz. učenja, v 

kateri kolegi v majhni skupini ali v dvojicah nudijo supervizijo drug drugemu (Žorga, 

1996, 2002). Imenujemo jo tudi vrstniška supervizija, s čimer poudarimo, da gre za 

metodo, pri kateri se strokovnjaki s podobno stopnjo poklicne usposobljenosti skupno 

ukvarjajo s proučevanjem in refleksijo lastnih poklicnih izkušenj. 

Hanekamp (1994) intervizijo opredeljuje kot metodo učenja, pri kateri majhna skupina 

kolegov s podobno stopnjo profesionalne usposobljenosti in delovnih izkušenj vodi 

supervizijo s pomočjo vprašanj, ki se porajajo v njihovem delovnem okolju. Intervizija je 

torej vrsta supervizije, v kateri nihče od sodelujočih ne prevzame stalne vloge supervizorja.  

Tietze (2003) intervizijo pojmuje kot svetovanje med kolegi (Kollegiale Beratung), ki je 

orientirano na posameznika in na njegovo refleksijo strokovnega dela. Svetovanje med 

kolegi, kot ga imenuje Tietze, je podobno koučingu oz. superviziji v skupini, le da poteka 

brez specializiranega kouča ali supervizorja. Z izobraževanjem in izkušnjami iz prakse 

pridobijo interviziranti v organizaciji obsežnejše svetovalne kompetence, med seboj si 

svetujejo kot enakovredni kolegi. Tovrstno svetovanje med kolegi ne more nadomestiti 

profesionalnega svetovanja. Koučing, supervizija in zunanje svetovanje bodo še naprej 

ostale nujne pri večplastnih in kompleksnih problemskih okoliščinah (Tietze, 2003; Van 

Kessel, 2002). 

Van Kessel (2002) navaja, da je intervizija multidisciplinarno sodelovanje med 

strokovnjaki, ki zagotavljajo osebno usposobljenost in funkcioniranje vsakega 

posameznega tima. 
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Razvile so se tudi različne oblike intervizije in njene izpeljanke. Razlikujejo se po osnovni 

orientaciji, po številu in funkcijah posameznih faz ter po svoji kompleksnosti.  

V nizozemski literaturi o superviziji se s pojmom intervizija prvič srečajo v letu 1975 (Van 

Kessel, 2002), v Nemčiji leta 1978, v Sloveniji pa je bil prvi članek objavljen leta 1994 

(Hanekamp, 1994).  

Raziskave na področju intervizije ugotavljajo pozitivne učinke njenega procesa. Na 

podlagi kvantitativne Tietzejeve raziskave (2010) ugotavljamo, da sodelovanje med 

udeleženci procesa intervizije pripomore k razvoju socialnih kompetenc (komunikacije, 

empatičnega razumevanja, konstruktivnih povratnih informacij) in so relevantna v drugih 

situacijah, kar potrjujejo tudi avtorji Arnold (2001), Lauterburg (2001), Žorga (2001) in 

ostali (prav tam). Pri kompetencah gre za znanje o uporabi znanja, o tem, kako nekaj 

naredimo, ter ne le kaj in zakaj naredimo. Ključne kompetence opredeljujemo kot 

kompetence, ki so pomembne na različnih življenjskih področjih in ki pripomorejo k 

uspešnosti življenja ter delovanja družbe (Kohot, 2005). Ključna kompetenca, pomembna 

za intervizijski proces, je učenje učenja. Učenje učenja je zmožnost in pripravljenost 

prilagoditi se novim nalogam, aktivirati zmožnost mišljenja, osebno zavzetost in 

perspektivo upanja na uspeh z vzdrževanjem spoznavnega in čustvenega samoustvarjanja 

učne aktivnosti (Hautamaki s sod. 2002, v Marentič Požarnik, 2006). Udeležba na 

interviziji spodbuja pridobitev in razširitev ključnih kompetenc, ki jih danes pričakujejo od 

vodilnih kadrov in od sodelavcev v podjetjih, ter jih praviloma predpostavijo že pri 

zaposlitvi. 

Cilj specialističnega dela je: 

 na teoretičnem nivoju predstaviti različne modele intervizij, ki v Sloveniji niso 

znane, in jo predstaviti v organizaciji;  

 dobiti na enem mestu širši vpogled na področje intervizije ter na modele, ki se v 

praksi uporabljajo in so se izkazali kot uspešni; 

 strokovnim delavcem predstaviti učinkovitost in uporabnost intervizije v 

organizaciji;  

 ugotoviti, kako udeleženci intervizijskega procesa zaznavajo njen učinek, kako 

proces intervizije vpliva na zaznavanje pridobljenih kompetenc in katere ključne 

kompetence pravzaprav potrebujejo na delovnem mestu;  
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 na podlagi literature in empiričnega spremljanja intervizijske skupine na področju 

vzgoje in izobraževanja skušati nakazati smernice za večjo in učinkovitejšo 

uporabo intervizije v slovenskem prostoru. 

Raziskovalna vprašanja, na katera si bomo odgovorili v empiričnem delu, so: 

RV1: Kako vključenost v proces intervizije vpliva na posameznikovo zaznavanje 

profesionalne rasti in kako se to kaže? 

RV2: Kako vključenost v proces intervizije vpliva na zaznavanje pridobljenih 

kompetenc, potrebnih na delovnem mestu, in kako se to kaže?  

RV3.: Kako je zaznavanje pridobljenih kompetenc povezano z njihovim zaznavanjem 

potrebnih kompetenc na delovnem mestu? 

RV4: Kako ocenjujejo, oziroma kaj menijo intervizanti o procesu učenja po principih 

intervizije? 
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1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1.1 Profesionalni razvoj pedagoških delavcev 

Vloga učitelja se je v preteklosti spreminjala. Zaradi velikih sprememb na družbenem, 

kulturnem, gospodarskem in tehnološkem področju so nastopile tudi velike spremembe na 

področju pedagoškega dela. Učiteljeve naloge so postale kompleksnejše, pričakovanja 

družbe do pedagoških delavcev zelo visoka. Najpogostejše »nove vloge« učitelja 

(Razdevšek-Pučko, Rugelj, 2006) so preusmeritev od poučevanja k učenju, uporaba 

sodobne informacijske tehnologije, usposobljenost za delo z različnimi učenci, nujnost 

sodelovanja z drugimi učitelji, strokovnimi delavci in starši, usposobljenost za refleksijo, 

raziskovanje in evalvacijo lastnega dela. Za uspešno prevzemanje vseh teh nalog mora biti 

učitelj odprt za spremembe in motiviran za vseživljenjsko učenje in stalni profesionalni 

razvoj. 

Koncept vseživljenjskega učenja razumemo kot izobraževanje in učenje vse življenje, torej 

od rojstva do konca življenja. Vseživljenjsko učenje je dejavnost in proces, ki zajema 

različne oblike učenja: formalno, neformalno, aformalno, naključno in priložnostno 

(Jelenc, 1991). Poteka v različnih učnih okoliščinah zato, da posameznik izboljša svoje 

znanje in spretnosti.  

Valenčič Zuljan (2001:131) opredeljuje profesionalni razvoj kot »proces signifikantnega in 

vseživljenjskega učenja, pri katerem (študenti) učitelji osmišljajo in razvijajo svoja 

pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje učiteljevo 

osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni učiteljevo napredovanje v smeri 

kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja.« 

Profesionalni razvoj je vedno veliko več kot samo sprememba vedenja. Učiteljev razvoj je 

proces, v katerem učitelj utemelji in vzdržuje najvišjo raven usposobljenosti, ki jo je 

sposoben doseči (Tehart, 1997, v Muršak et.al., 2011). Profesionalni razvoj strokovnega 

delavca v vzgojno-izobraževalni ustanovi je vseživljenjski proces in je odvisen od 

kakovosti izobraževalnih programov, usposobljenosti izvajalcev in od podpore, ki mu je 

zagotovljena v različnih fazah profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan, 2011). 
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Za razvoj dobrega profesionalnega razvoja potrebuje pedagoški delavec spodbudno okolje 

in sodelovanje, ki je odvisno od klime in kulture organizacije. Vloga in učinkovitost 

organizacije, predvsem izobraževalne ustanove, se mora ponovno definirati, revitalizirati in 

trajnostno prenoviti (Senge, 2007), kar je mogoče doseči s principi učeče se organizacije. 

To pomeni vključitev vsakogar v sistem učeče se organizacije in izražanje svojih aspiracij 

z grajenjem osveščenosti slehernega sodelujočega in s stalnim razvojem svojih 

sposobnosti. Senge ugotavlja (prav tam), da v vedno več podjetjih zaposlenim postavljajo 

zahteve ali pozive k bistveno večji avtonomiji ukrepanja. Gre za zahteve in pozive k 

samostojnemu sprejemanju zahtevnih odločitev in ukrepov na osnovi lastnih zaključkov. 

Sprejemanje zahtevnih odločitev in ukrepov v trenutnem okolju daje zaposlenim kljub 

tveganju možnost in osnovo za uspeh v prihodnosti. To pa so lastnosti in sposobnosti, ki 

jih učeče se organizacije zahtevajo od svojih sodelavcev.  

Žorga (1997, v Kobolt in Žorga, 2000:130) meni, da »kvalitetno vzgojno izobraževalno 

delo lahko zagotovijo samo kvalitetni strokovni delavci«. Witherell in Erikson (1978, v 

Muršak at.al., 2011) profesionalnega razvoja ne omejujeta le na razvoj spretnosti, na dobro 

opravljanje nalog, to namreč ni le kopičenje znanja in izkušenj, temveč tudi dozorevanje v 

osebnostnem razvoju. To pomeni, da postaja učitelj refleksivni praktik, ki ga označujejo: 

fleksibilnost, razločevanje čustev, spoštovanje individualnosti, toleranca konfliktov in 

nejasnosti, gojenje medsebojnih vezi in širša družbena perspektiva. Tudi Mitina (1997, 

Žorga, 1997b, Kobolt in Žorga, 2000) meni, da je profesionalni razvoj neločljivo povezan 

z osebnostnim razvojem. Za oba je bistven samorazvoj, ki naj bi bil po njenem mnenju 

posameznikova sposobnost, da se spreminja in poizkuša kljub slabim razmeram in žrtvam 

postati strokovno samostojen. Razvoj posameznikovih integriranih lastnosti in značilnosti 

ter njegov profesionalni razvoj pravzaprav drug drugega pogojujeta. Pogoj za razvoj 

integriranih lastnosti pa je izboljšanje poklicnega samozavedanja, saj se je le tako mogoče 

izogniti poklicni stagnaciji (prav tam).  

Ivetić (1985, v Žorga, 2000) poudarja, da razvojni problemi in razvojne naloge izhajajo iz 

dinamičnih odnosov z okoljem, zlasti iz obvladovanja novih socialnih vlog (poklicnih, 

družinskih, socialnih), zato se je treba zavedati, da zrela doba ne more biti brezkonfliktno 

življenjsko obdobje. Razvoj je namreč že v svojem bistvu neprekinjena konstrukcija novih 

socialnih situacij, novih prelomnih (kriznih) faz in novih izhodov iz njih. Že Vigotski (prav 

tam) je poudarjal, da lahko naravo razvoja veliko bolje razumemo, če razvojnih kriz ne 

obravnavamo kot bolezni razvoja, temveč kot faze, v katerih se razkriva narava razvojnih 
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sprememb, kot normo in vsakdanjost razvoja torej. Vloga razvojnih kriz je namreč v 

razgrajevanju starih vedenjskih struktur, pri čemer odmirajo manj zrele oblike vedenja in 

nastajajo nove. Vse to daje vtis neravnotežja, neskladja in morda celo patologije, vendar 

prav v teh obdobjih nastajajo novosti, ki so bistvo razvoja (prav tam). 

Profesionalni razvoj pedagoških delavcev se nanaša tako na poučevanje kot na reševanje 

aktualnih primerov iz poklicne prakse. O profesionalnem razvoju lahko govorimo v širšem 

in ožjem pomenu. Tehart (1997, v Valenčič Zuljan 2001, 2007, 2011) poudarja, da se v 

širšem pomenu začne učiteljev profesionalni razvoj z vstopom v proces izobraževanja in 

konča z upokojitvijo oziroma opustitvijo poklica. Poudarja, da je za njegovo kompetentno 

poklicno ravnanje, ki združuje refleksijo in rutino, potrebno stalno prepletanje kognitivne 

(znati kaj), moralne (vedeti zakaj) in praktične (znati kako) dimenzije. 

V ožjem pomenu je učiteljev poklicni razvoj omejen na poučevanje oziroma na tista 

kritična obdobja, v katerih se posameznik (zaradi različnih razlogov, od kritičnih dogodkov 

v poklicu ali družini do udeležbe v izobraževanju) v resnici razvija in napreduje. 

Raziskovalci zadnja leta razumejo profesionalni razvoj kot inkluzivni koncept, ki zajema 

vse formalne in neformalne dejavnosti, izpeljane za učiteljevo učenje in profesionalno rast 

(Muršak et.al., 2011).  

Stalen profesionalen razvoj je nujen standard sodobnega strokovnega delavca. Kot sta 

poudarila Garett in Baretta-Herman (1995, v Kobolt in Žorga, 2000), zahteva profesionalni 

razvoj ohranjanje in širjenje lastne strokovnosti, izboljševanje zavedanja teoretičnega in 

praktičnega napredka v stroki ter sodelovanja v skupinah, v katerih lahko dobi kritično 

oceno in podporo kolegov.  

Marenčič Požarnik (2006) navaja profesionalni razvoj kot eno od petih sklopov učiteljevih 

kompetenc. Učitelj mora biti pripravljen poleg širjenja specialističnega znanja to znanje 

tudi kritično ovrednotiti in premišljeno vključiti v svoje delo. Refleksija je pomemben 

dejavnik poklicne rasti, kjer gre za proces izkustvenega učenja na podlagi analize lastne 

prakse in kognicij, ki usmerjajo posameznikovo razmišljanje in delovanje. Singh in 

Shifflette (1996, v Kobolt in Žorga, 2000) sta opravila raziskavo z učitelji, ki so jih njihovi 

nadrejeni najprej ocenili kot nekompetentne, a so se kasneje razvili v dobre strokovnjake. 

Ugotovila sta, da je za profesionalen razvoj potreben prožen pristop, v katerem imajo 

strokovni delavci priložnost, da se uče z vlaganjem lastnega truda, zlasti če je pri skupnem 

reševanju problemov omogočeno sodelovanje s kolegi in refleksija lastne prakse. Takšen 
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pristop, podprt z vzdušjem zaupanja in spodbude, pri strokovnem delavcu motivira osebne 

spremembe. Jasna in pravočasna povratna informacija o delu in podpora pri prizadevanjih 

za izboljšanje daje strokovnim delavcem občutek, da lahko nadzirajo svojo poklicno 

prihodnost in učinkovitost (prav tam). 

V profesionalnem razvoju pedagoških delavcev razlikujemo dva pristopa, ki slonita na 

različnem razumevanju narave poklica in poklicnega učenja, in sicer tradicionalni in 

refleksivni (Valečič Zuljan, Blanuša Trošej, 2014). 

Tabela 1: Dejavniki razlikovanja med tradicionalnim in refleksivnim modelom 

profesionalnega razvoja pedagoškega delavca (Valečič Zuljan, Blanuša Trošej, 2014: 51) 

Dejavniki Tradicionalni pristop Refleksivni pristop 

1. Pojmovanje poklicne vloge Pasiven izvrševalec Aktiven, razmišljujoč in avtonomen 
profesionalec 

2. Pobuda za poklicno učenje in 
razvoj 

Od zunaj-ni pedagoškega delavca  Od znotraj-pedagoški delavec 

3. Usmerjenost razvoja Ravnanje: rutine, pridobljene po 
modelu 

Pojmovanja in ravnanja 

Rutina in refleksija 

4. Socialni vidik Individualni pristop Sodelovalni proces kolegialnega 
učenja 

5. Časovna dimenzija in didaktična 
organizacija učenja 

Začetno izobraževanje in 
občasno izobraževanje za 
nabiranje novih idej 

Vseživljenjsko izobraževanje 

Konstruktivistični pristop 

1.1.1 Kompetence 

Pojem kompetenca izvira iz socialne psihologije. Pri kompetencah gre za znanje o uporabi 

znanja, torej kako nekaj naredimo in ne le kaj in zakaj. Opredelitev kompetenc je veliko. 

Perrenoud (1997, v Svetlik, 2006) kompetence razume kot posameznikovo sposobnost, da 

aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v kompleksnih, raznovrstnih in 

nepredvidljivih situacijah. V literaturi je veliko krat omenjena Weinertova definicija, ki 

opredeljuje kompetenco kot kompleksen sistem znanja, spretnosti, strategij, rutin, ki so 

potrebne za uporabo znanja in spretnosti ter čustev, stališč in učinkovite samoregulacije 

kompetenc (Pušnik in Zorman, 2004). 
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OECD1 je postavila razvojno skupino projekta DeSeCo2, ki je kompetence opredelila kot 

sposobnost doseči kompleksne zahteve v določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije 

tako spoznavnih kot čustvenih vidikov našega delovanja (Rychen in Salganik, 2003, v 

Peklaj et.al, 2009). Poleg spoznavnih vidikov (deklarativnih in proceduralnih) vključujejo 

kompetence tudi motivacijske in čustvene vidike našega delovanja. Imeti razvito neko 

kompetenco ne pomeni, da imamo samo potencial, ampak jo je treba v različnih situacijah 

tudi udejanjiti. V primerjavi s sposobnostmi, ki so v veliki meri podedovane in so 

potenciali za ravnanje, so kompetence kompleksni akcijski sistemi, ki so uporabni v 

različnih kontekstih, lahko pa se jih tudi učimo in jih poučujemo (prav tam). Pripravljenost 

za delovanje, vrednotenje situacije in izzivov, stališča, odnos do neke aktivnosti, v 

najširšem smislu pa vrednote določajo, kako se bomo lotili določenih aktivnosti in kako 

uspešni bomo pri tem.  

Glede na ravni kompetenc ločimo ključne ali generične, delovne specifične in 

organizacijske specifične kompetence (Kohont, 2005). DeSeCo opredeljuje ključne 

kompetence kot kompetence, ki so pomembne na različnih življenjskih področjih in 

pripomorejo k uspešnosti življenja ter delovanja družbe (Kohont, 2005). Oblikovali so tri 

osnovne skupine ključnih kompetenc (Rychen, 2003, v Peklaj et.al, 2009):  

 delovanje znotraj socialno heterogenih skupin,  

 avtonomno ravnanje, 

 interaktivna uporaba orodij. 

Tabela 2: Ključne kompetence za uspešno življenje in družbo (Štraus, Repež, 2006:57) 

Interaktivna uporaba sredstev: 

 sposobnost interaktivne uporabe jezika, simbolov in besedil 

 sposobnost interaktivne uporabe znanja in informacij 

 sposobnost interaktivne uporabe (novih) tehnologij 

Delovanje v socialno heterogenih skupinah: 

 sposobnost dobrega povezovanja z drugimi 

 sposobnost sodelovanja 

 sposobnost reševanja konfliktov 

                                                 

 

1 Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj 

2 Defining and Selecting Key Competencies 
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Avtonomno delovanje: 

 sposobnost ohraniti posameznikove pravice, interese, odgovornosti, omejitve in potrebe 

 sposobnost oblikovati in izpeljati življenjske načrte in osebne projekte 

 sposobnost delovanja znotraj širšega konteksta 

Osnovne ključne kompetence se nanašajo tako na kompetence, ki jih je potrebno razvijati 

med izobraževanjem v šoli, kot na kompetence, ki se razvijajo vse življenje.  

Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje definira Movit na mladina (2006) kot 

prenosljiv, več funkcionalen paket znanja, veščin in stališč, ki jih vsi posamezniki 

potrebujejo za osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost, ki bi morale biti 

razvite do konca obveznega izobraževanja ali usposabljanja in ki predstavlja osnovo 

vseživljenjskemu učenju. Osnovo ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje predstavlja 

osem kompetenc: 

1. sporazumevanje v maternem jeziku 

2. sporazumevanje v tujih jezikih 

3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji 

4. digitalna pismenost 

5. učenje učenja 

6. socialne in državljanske kompetence 

7. samoiniciativnost in podjetnost 

8. kulturna zavest in izražanje 

1.1.2 Supervizija in koučing - obliki profesionalne rasti pedagoškega 

delavca 

Pospešen razvoj izobraževanja odraslih in andragogike je očiten zlasti v zadnjih desetletjih 

prejšnjega stoletja, kar je povzročilo hitro spreminjanje sveta zaradi družbenih, tehničnih in 

kulturnih sprememb ter življenja nasploh. Danes se moramo nenehno učiti in  spreminjati 

ter se prilagajati novim zahtevam in potrebam delovnega mesta in družbe kot celote. 

Supervizija in koučing sta postala zadnjih deset let pomembni obliki profesionalnega 

razvoja v mnogih državah srednje in zahodne Evrope.  

1.1.2.1 Supervizija 

Izraz supervizija ima več pomenov. Izvorno pomeni nadziranje (super-nad, videre-zreti) v 

smislu kontrole, ki jo odgovorna oseba izvaja nad delom osebe z nižjo odgovornostjo in v 
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idealnem primeru tudi manjšo strokovno kompetenco (Kobolt in Žorga, 2000). Lahko pa jo 

razumemo tudi v smislu pogleda od zgoraj navzdol ali iz razdalje, kar pomeni, da dogodke 

vidimo v novi, drugačni luči. Popolnoma drugače jih zaznavamo in razumemo. 

Izraz supervizija ima tudi več pojmovanj glede na različne poudarke, ki izhajajo iz 

različnih teoretičnih zaledij avtorjev. Tako supervizijo (Hess, 1980, v Kobolt in Žorga, 

2000, Ajduković in Cajvert, 2004) opredeljujejo kot proces interpersonalne interakcije med 

supervizorjem in supervizantom, katere glavni namen je, da supervizant kvalitetneje in 

učinkoviteje dela s klienti. Je usmerjen cirkularni učni proces, v katerem supervizant 

razvija svojo profesionalno identiteto tako, da uporablja in reflektira svoje izkušnje zato, da 

oblikuje osebni odnos do profesije (Hanekamp, 1994, v Miloševič Arnold, 1999). 

Žorga (1995, v Kobolt in Žorga, 2000, v Ajduković in Cajvert, 2004) opredeljuje 

supervizijo kot posebno učno, razvojno in podporno metodo, ki posamezniku omogoča, da 

z lastnimi izkušnjami prihaja do novih strokovnih in osebnih spoznanj, integrira praktične 

izkušnje s teoretskim znanjem, se razbremeni napetosti in stresov in kontinuirano izgrajuje 

svojo strokovno identiteto. 

Kljub različnim praksam in konceptom supervizije v različnih državah so se članice 

ANSE3 sporazumele, da je supervizija (Kobolt in Žorga, 2000 in Žorga, 1997): 

 profesija in funkcija, 

 zajema osebo, njeno poklicno vlogo in poklicno področje, 

 upošteva supervizorjeve poklicne izkušnje, 

 poteka v okviru pogodbenega odnosa, 

 je praviloma tretja (poklicna) izobrazba, 

 pomeni poklicno refleksijo. 

Supervizijo opredeljuje A European Glossary of Supervision and Coachig (2015) kot 

služenje (korist) razvoju posameznikov, timov in organizacij. Izboljšuje profesionalno 

življenje posameznikov in timov ob upoštevanju njihovih vlog v organizaciji ali instituciji. 

Supervizija zagotavlja »odsevni prostor« za profesionalce, ki delajo s strankami, kot npr. 

                                                 

 

3 Združenja nacionalnih organizacij supervizorjev v Evropi 
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socialne delavce, terapevte na psihosocialnem področju dela, psihologe… Kot taka 

pripomore k zagotavljanju in razvoju kvalitete profesionalnega odnosa in profesionalnih 

zmogljivosti. Osredotočena je tako na stranke supervizanta kot načine njegovega dela z 

njimi. Tak odnos pogosto, vendar ne nujno, pomeni, da je supervizor izkušen na področju 

dela supervizanta (prav tam). 

Lippmann (2013) pravi, da je supervizija instrument za podporo in svetovanje zaposlenim. 

Pogosto so delavci vključeni v dejavnosti z veliko psihičnimi obremenitvami (vzgoja, 

socialno delo, terapija). Supervizija se nanaša na posameznika, skupine ali time ali morda 

na druge organizacijske enote. Obravnava konkretna vprašanja tako iz posameznikovega 

poklicnega vsakdana kot tudi vprašanja skupnega dela med ljudmi v različnih vlogah, 

funkcijah, področjih odgovornosti in hierarhije. Cilj je izboljšanje delovne situacije, 

organizacije in klime, pa tudi specifičnih kompetenc. Pri tem gre za profesionalizacijo 

poklicnega dela, optimalno oblikovanje vlog, obvladovanje obremenitev poklicnega 

vsakdana. Kot učenje in razumevanje procesov supervizija omogoča na področju 

profesionalnega razvoja nove poklicne perspektive in možnosti v kompleksnih situacijah. 

Pot k optimalnemu oblikovanju vlog zajema tudi aspekt osebnostne rasti: soočiti se z 

lastnim dojemanjem, predstavami in izkušnjami, tako z močnimi kot  šibkimi točkami. Vse 

to je cilj supervizije. Supervizija pomaga vzpostaviti distanco in pripomore k razmejevanju 

pri odkrivanju »slepih peg« v prefinjenih situacijah (konfliktih, obremenitvah). 

V superviziji se lahko strokovni delavci  refleksije lastnih delovnih izkušenj v varnem 

okolju skupine kolegov in supervizorja učijo novih vzorcev profesionalnega ravnanja. 

Skupno reševanje problemov in medsebojna izmenjava izkušenj, stališč in pogledov na 

veljavno strokovno doktrino in prakso pa jim nudijo tudi dragocene povratne informacije o 

lastnem delu. Supervizijo lahko opredelimo kot proces posameznikove refleksije o tem, kar 

poklicno vidi, misli, čuti in dela zato, da se zave lastnih miselnih in vedenjskih strategij, 

pridobi nove vidike, da vidi svoj prostor obogaten z drugačnimi alternativami in da se 

zmore zavestno odločati za spremembe pri svojem delu (Kobolt in Žorga, 2000). 

Na področju profesionalne rasti pedagoških delavcev v Sloveniji se izvajajo supervizije 

večinoma na osnovi razvojno-edukativnega modela. V ospredju je razvojno-edukativna 

komponenta supervizije, vendar ima pomembno vlogo tudi njena podporna funkcija. To 

pomeni, da je supervizija usmerjena predvsem na procese učenja in profesionalne 

integracije. Spodbuja profesionalno rast in razvoj strokovnega delavca, kar posledično 

poveča njegovo profesionalno kompetentnost.  



12 

Namen supervizije je supervizantu:  

 omogočati proces poklicne refleksije in učenja,  

 razvijati sposobnost samostojnega razmišljanja (in odločanja) o delu,  

 pomagati na poti do lastnih rešitev,  

 omogočati integracijo teoretičnih spoznanj s praktičnimi izkušnjami in prenos 

teorije v prakso, pomagati pri ozaveščanju, razbremenjevanju in ustrezni predelavi,   

 omogočati učinkovitejše obvladovanje stresa,  

 pomagati pri oblikovanju poklicne identitete itd.  

Supervizija usposablja strokovnega delavca, da se je kasneje sposoben tudi brez 

supervizorjeve pomoči učiti iz vsakodnevnih delovnih izkušenj. Supervizant torej 

ponotranji metodo učenja v superviziji tako, da jo lahko uporablja tudi kasneje, ko ni več 

vključen v supervizijski proces (Van Kessel in Haan, v Žorga, 2002b).  

Supervizija je na supervizanta usmerjen proces, saj je supervizant v ospredju in z 

izbiranjem gradiva tudi sam določa vsebino supervizije. Učenje v superviziji poteka kot 

ciklični proces, ki ga lahko opišemo s Kolbovim modelom izkustvenega učenja. V njem se 

prepletajo štiri dejavnosti: konkretna izkušnja, refleksija in razmislek o njej, njeno 

osmišljanje in generalizacija ter praktično preizkušanje spoznanega. Supervizor pomaga 

supervizantu v njegovem procesu učenja in ga spodbuja, da prehaja skozi omenjene štiri 

faze.  
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Slika 1: Proces izkustvenega učenja v superviziji (Žorga, 2000:24) 

 

Učni proces je usmerjen predvsem na učenje iz izkušenj, ki jih je strokovni delavec dobil 

med izvajanjem svojih poklicnih nalog. Med procesom supervizije se poklicne izkušnje 

preoblikujejo v učno gradivo. Pri tem ni osrednjega pomena razreševanje supervizantovih 

problemov iz prakse, temveč so poglavitne učne teme, ki se izkristalizirajo iz teh 

problemov (van Kessel, po Žorga, 2002b). Supervizor supervizantu pomaga iskati lastne 

učne teme in jih ubesediti. 

1.1.2.2 Koučing 

Za koučing obstaja veliko definicij. Koučing je sinonim za trening ali mentorstvo na zelo 

različnih področjih.  

A European Glossary of Supervision and Coaching (2015:14) omenja, da lahko v Evropi 

združimo definicijo na enega od petih konceptov. V svojem delu predstavljam definiciji 

ICF4 in ANSE. ICF uporablja definicijo: »Koučing je oblika profesionalnega svetovanja, ki 

spodbuja svetovance k maksimiranju njihovega profesionalnega in osebnega potenciala. 

Koučing je usmerjen na iniciacijo ali spodbuditev transformacijskega procesa pri 

                                                 

 

4 Mednarodno združenje koučev 
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svetovancih. Cilj in rešitve so predmet odkrivanja med samim procesom. Kouč in 

svetovanec s skupnim delom razvijata partnerski odnos. Svetovanec je strokovnjak na 

vsebinskem področju, kouč je strokovnjak na področju profesionalnega svetovanja«. 

ANSE pa definira koučing kot: »Koučing je primarno usmerjen na vodje, s katerimi poteka 

delo s specifičnimi cilji, metodologijami in pristopi. Zanj je značilna tematsko specifična 

podpora svetovancu v obliki omejenega števila svetovanj. Prav tako je značilno poučevanje 

posameznega znanja ter spretnosti na kratkih treningih. Takšen pristop prevladuje v 

nemško govorečih deželah.« (prav tam: 14).  

Cox in sodelavci (Cox et al., 2014:1) predlagajo naslednjo definicijo: »Koučing je razvojni 

proces, ki vključuje strukturo, fokusirano interakcijo, in kjer se uporabljajo strategije, 

orodja in tehnike, da promovirajo željo in trajnostno spremembo klienta in potencialnih 

drugih interesnih skupin.« 

Beseda kouč izhaja iz mesta Kocs na severu Madžarske (Cox et.al, 2014, van Kessel, 

2010), kjer so delali prve kočije, ki so jih vlekli konji. Pomen besede kouč kot inštruktorja 

(mentorja) je bil prvič uporabljen na univerzi Oxford okoli leta 1830 za profesorje, ki so 

svoje študente spremljali med usvajanjem študijske snovi, oziroma med izpiti. V 20. 

stoletju se je pojem vedno pogosteje uporabljal v organizacijah, ko so osebe, ki so imele 

več izkušenj na določenem področju, prenašale svoje znanje pripravnikom in ljudem z 

manj izkušnjami. Začetnik današnjega koučinga je Timothy Gallwey, trener tenisa in 

ustanovitelj teorije »o notranji igri«, ki je leta 1974 napisal knjigo The Inner Game of 

Tennis. V knjigi omenja »notranjo« in »zunanjo« igro tenisa. Medtem ko se zunanja igra 

odvija proti nasprotniku, da ga premaga, se notranja igra nanaša na koncentracijo, 

samozavest in na idejo, da se vsaka igra lahko dobi samo, če se ne trudimo preveč. 

Gallweyjev pristop (Tschannen-Moran, 2010) ni spremenil samo pristopa športnikov, 

temveč je postavil temeljni kamen sodobnemu koučingu. Gallway (1999) poudarja, da je 

pomembno, da se »postavimo v čevlje drugega«, oziroma da vidimo situacijo ali problem 

iz klientove perspektive. Govori o umetnosti postavljanja vprašanj in poslušanja klienta 

brez obsojanja. 

Koučing lahko delimo na osnovi več kriterijev. Cox in sodelavci (Cox, 2014) ga delijo po 

dveh kriterijih: prvi so teoretične postavke, na katere temeljijo, in drugi s področja 

življenja, iz katerega izhajajo. Avtorji predstavljajo 13 teoretičnih pristopov, ki so osnova 

dela koučev, in sicer: psihodinamski, kognitivno-vedenjski, na rešitev orientiran pristop, na 

osebe orientiran pristop, geštalt pristop, eksistencialni pristop, ontološki, narativni, 
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kognitivno-razvojni, transpersonalni, pristop iz vidika pozitivne psihologije, pristop iz 

vidika transakcijske analize in nevro-lingvistični pristop. S področja in konteksta 

primerjanja koučinga pa omenjajo naslednje: koučing veščin in uspešnosti, koučing 

razvoja, transformacijski koučing, koučing izvrševalcev in vodij, managerski koučing, 

timski koučing, kolegialni koučing, koučing življenjskih veščin, karierni koučing, 

medkulturni koučig, mentorstvo v svetu koučinga. Liljestrand (2003, van Kessel, 2010) 

povzema delitev koučinga po moči delovanja z njihovimi metodološkimi značilnostmi, in 

sicer: ciljni koučing, koučing za dajanje povratnih informacij, vsebinski koučing, v veščine 

usmerjen koučing, globalnemu razvoju namenjen koučing, intenzivni koučing. Nadalje ga 

deli po področjih, podobno kot Cox (2014), torej koučing spretnosti, koučing delovanja ali 

koučing za učinkovitost, razvojni koučing ali koučing za razvoj, in oblikah: neposredni je 

individualni koučing, skupinski koučing, timski koučing, koučing projekta, vrstniški 

koučing, koučing organizacije. Če se koučing izvaja na daljavo, ločimo: telefonski 

koučing, e-mail koučing, koučing s pomočjo internetnih klepetalnic, koučing s pomočjo 

video konference (prav tam). 

Pri nas na področju vzgoje in izobraževanja poznamo kolegialni koučing. Kolegialni 

koučing je namenjen podpori zaposlenim, da bi lažje izvabili potenciale in presegli svoje 

omejitve. Gre za proces med sodelavcema (kolegoma) iz istega ali različnih delovnih 

timov. Skupno jima je to, da delo drug drugega poznata in da delujeta v istem delovnem 

okolju. S pomočjo posebnih tehnik, metod in orodij lahko zaposleni svojega sodelavca 

podpre v ključnih trenutkih, ko ta potrebuje podporo (Rutar Ilc et.al., 2014). Kolegialni 

koučig prispeva k izgradnji medsebojnega zaupanja in trajnega zavezništva. Zaenkrat med 

našimi učitelji še ni veliko formalno usposobljenih koučev, lahko pa govorimo o 

kolegialnem podpiranju z elementi pristopa koučinga. 

1.2 Intervizija 

1.2.1 Kaj je intervizija 

Intervizija pomeni (multidisciplinarno) sodelovanje med strokovnjaki, ki zagotavljajo 

osebno usposobljenost in funkcioniranje vsakega posameznega tima.  

A European Glossary of Supervision and Coaching (2015) umešča intervizijo med vrste 

supervizije in koučinga. Pri superviziji »gre za posebno obliko supervizije, ki jo izvajamo 
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izključno med »kolegi«. Za to obliko supervizije je značilno, da ni nobenega trajnega 

supervizorja. Člani skupine se namreč menjavajo v vlogi supervizorja. S tem ponujajo oz. 

zagotavljajo supervizijo drug drugemu. Vsi člani skupine so soodgovorni za celoten 

supervizijski proces«. Za to se uporabljajo tudi sinonimi »Peer Supervision« ali »Collegial 

Coaching« (prav tam: 28). 

Pri koučingu »gre za posebno obliko koučinga, ki ga izvajamo izključno med kolegi. Člani 

skupine se menjavajo v vlogi kouča ter s tem zagotavljajo koučing drug drugemu. S tem pa 

so vsi člani skupine soodgovorni za proces«. Za to se uporabljajo tudi sinonimi 

»Intervision« ter »Collegial Coaching« (prav tam: 28). 

Henk Hanekamp (1994:503) intervizijo opredeljuje kot » (…) metodo učenja, pri kateri 

mala skupina kolegov s podobno stopnjo profesionalne usposobljenosti in delovnih 

izkušenj vodi supervizijo s pomočjo vprašanj, ki se porajajo v njihovem delovnem okolju. 

Intervizija je torej vrsta supervizije, v kateri nobeden od sodelujočih ne prevzame stalne 

vloge supervizorja.«  

O interviziji lahko govorimo, »kadar nastopijo udeleženci kot partnerji v svojem lastnem 

profesionalnem razvoju. Imenujemo jo tudi vrstniška supervizija, s čimer je poudarjeno, da 

gre za metodo, pri kateri strokovnjak/-inje s podobno stopnjo poklicne usposobljenosti 

skupno proučujejo in reflektirajo lastne poklicne izkušnje. Drug drugemu pomagajo pri 

analizi, načrtovanju in hipotetičnem preizkušanju sprememb lastnega osebnega in 

poklicnega vedenja. Intervizija je metoda, ki omogoča posamezniku, da je vključen v 

stalen učni proces skozi vso poklicno dobo in ne le v obdobju strokovnega usposabljanja 

(Žorga, 1996:90, 2006:143).« 

Lippmann (2004, 2009, 2013) pravi, da ko se srečajo skupine brez zunanjega strokovnjaka, 

da bi reflektirale svoje poklicno delo (probleme), govorimo o nasprotju supervizije, torej o 

interviziji. 

Za Hendriksena (2002) je intervizija vzajemno, ciljno usmerjeno svetovanje med kolegi pri 

poklicnih problemih, ki se odvija v strukturirani skupini kot samoregulacijski proces 

učenja in je usmerjena na izkušnje udeležencev, da bi našli rešitve za obravnavan problem. 
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Tietze je leta 2010 skušal povezati vse do tedaj znane definicije5 o interviziji in oblikoval 

naslednjo definicijo: »Intervizija opisuje na osebo usmerjeno svetovanje, kjer se v skupini 

obravnavajo poklicni primeri sodelujočih sistematično, recipročno in ciljno.« (Tiezte, 

2010: 24). 

Mnogi avtorji (Tietze, van Kessel, Lippmann in drugi) opisujejo poleg znane supervizije, 

ki ima zunanjega supervizorja, še različne oblike intervizije, ki jo po začetnih navodilih 

zunanjega supervizorja, v nadaljevanju izvajajo udeleženci sami. Zier (van Kessel, 2002) je 

poskušal razvrstiti vse nove pojavne oblike intervizije in razlikuje tri vrste: 

  učna varianta intervizije, kjer nastopa intervizija kot supervizija brez supervizorja; 

  svetovalna intervizija, kjer je poudarjena vloga svetovanja, konzultanta; 

  reflektivna intervizija, kjer je v ospredju vzdrževanje strokovnega nivoja 

funkcioniranja. 

Siegers (1998, prav tam) je skrčil pojmovanje intervizije na dve varianti, in sicer: 

  učno usmerjena intervizija, 

  intervizija kot kolegialna konzultacija. 

Vsaka izmed teh se lahko realizira po potrebah organizacije. Glede na literaturo in potrebe 

lahko rečemo, da se intervizija danes pojavlja zlasti v obliki kolegialnega posvetovanja. 

Van Kessel (2002) opaža, da se intervizije udeležujejo strokovnjaki, ki še nimajo izkušenj 

s supervizijo, zato skupine potrebujejo spremljanje zunanjega supervizorja. 

                                                 

 

5 Avtorji: Agnew, 1998; Akhust&Kelly, 2006;Appleby,  Berkman, Blazejack&Gorter, 1970; Belardi, 2005, 

Bernard&Goodyear, 2009; Billow&Mendelsohn, 1987; Bürgisser, 2006;Counselman&Weber, 2004; 

Fallner&Grasslin, 1990;Fengler, 1986, 1996; Po1986, 1996;Fiege, 1999; Foole, Kamphorst&Zier, 1974;de 

Haan, 2005; Gomersall, 1997;Greenburg, Lewis&Johnson, 1985;Hamlin&Timberlake, 1982;Hardcastle, 

1991; Hare&Frankena, 1972;Herwig-Lempp, 2004;Kennedy, 2000; Klimek, 2004; Kopp&Vonesch, 2003; 

Lewis,  Greenburg&Hatch, 1988; Lippmann, 2004; Marks&Hixon, 1986;Markus, Gross, Halewski, Quallo, 

Smith, Sullivan, Sullivan&Tantillo, 2003; McNamara, 1998; Mosing, 2009; Nord, 1998; Powell, 1996; Proctor, 

2008; Rabi, Lehr&Hayner, 1984; Rotering-Steinberg, 1983, 1990, 1996, 2001a, 2005; Rowold&Rowold, 

2008; Rowold&Scley, 1998; Ryschka&Tietze, 2008; Schattenhofer, 1997; Schlee, 1996, 2004, 2007, 2008; 

Schlee&Mutzeck, 1996b; Scmehl, 2007;Schmelzer, 1997; Schreiber&Frank, 1983; Spranger, 2005; Steffan, 

2008; Thomasgard&Collins, 2003; Tietze, 2003; Todd&Pine, 1968;Welter-Enderlin, 1995, Žorga, 1997a, 

Žorga,  Dekleva&Kobolt, 2001; v Tietze, 2010:24 



18 

Intervizija namreč izboljša problemske kompetence in ima glede na posamezne situacije 

preventivno, intervenirajočo in/ali kurativno funkcijo. 

1.2.2 Izvor in zgodovina intervizije 

Intervizija je nastala iz različnih in delno prekrivajočih kontekstov. Prvotno je bila oblika 

medsebojnega kolegialnega svetovanja strokovnjakov supervizorjev in psihoterapevtov. 

Veliko literature njenega izvora ne omenja. Literatura, ki omenja njeno zgodovino, pa 

izvor in razvoj najde v: 

 Superviziji: 

Izraz intervizija se je prvotno uporabljal za skupine usposobljenih supervizorjev ali 

(izobraženih) svetovalcev, ki so se srečali zaradi reflektiranja svoje lastne poklicne 

prakse in s tem izboljšanja kvalitete dela. Na začetku je bila supervizija brez 

supervizorja potreba po refleksiji kot posledica premalo supervizije ali pa predraga 

supervizija (Appleby, Berkman, Blazejack& Gorter, 1958/1970, v Tietze, 2010). 

Instrument »kontrolne analize« je bil že vpeljan na berlinskem psihoanalitičnem 

inštitutu leta 1920 in opozarja na pomen supervizije kot oblike izobraževanja. Tudi 

vpeljevanje tako imenovanih Freudovih »sredinih skupin« ima zasnovo v 

izobraževanju supervizije (Thiel, 2000). V medicinskih krogih najdemo intervizijo 

na primer v obliki »Balintovih skupin« (Blaschegg-Honsalek 2009, v Osenger 

2011). Takšne skupine imajo podobno funkcijo kot supervizija študentom med 

izobraževanjem. 

 Različnih humanističnih vedah: 

Drugi najdejo razvoj današnje intervizije v psihologiji, psihiatriji in 

psihoterapevtski praksi. Pod tem, sicer ne povsem koherentnim, izrazom Peer-

Group Supervision najdemo v ameriški literaturi modele svetovanja med kolegi 

znotraj strokovnjakov na področju socialnega dela (Belardi, 1992, v Lippmann, 

2013). Na nemško govorečem področju se uporablja izraz kolegialna supervizija 

med osebami iz poklicev pomoči (izobraževanja za terapevte različnih šol) in 

pedagoških poklicev (delo na primerih na različnih študijskih stopnjah socialnega 

dela, sodne prakse, psihologije, da bi lahko študijske vsebine povezali z situacijami 

iz delavnih situacij) (Thiel, 1994; v Lippmann, 2013). Thiel (2000, v Osenger, 

2011) navaja še izraze »kolegialni strokovni pogovor«, »kolegialna supervizija«, 
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»kolegialno svetovanje«, »intervizija« ali »Peer-Supervision«, ki jih prav tako 

najdemo v socialnih in na pedagoških področjih. Zgodovinsko gledano so 

predhodniki intervizij po Fenglu (1994, v Lippmann, 2013, Osenger, 2011) 

študentske delovne skupine, skupine za dvig samozavesti brez vodje, skupine za 

samopomoč (npr.: anonimni alkoholiki, skupine za odvisne, cerkvene skupine, 

iskalci zaposlitve, izobraževalne skupine…), skupine Peer-supervizije pri 

terapevtskih skupinah (učne in kontrolne analize).  

 Gospodarstvu: 

Mnogi avtorji navajajo začetke intervizije v gospodarstvu. Tako različni avtorji 

štejejo začetke pri kakovostnem ciklu (Hendriksen, 2002, v Kuhl, 2007, Lippmann, 

2013) japonskega gospodarstva. Izraz »kakovostni cikel« pomeni skupni izraz za 

ljudi, ki so povezani v majhni skupini, se prostovoljno in redno srečujejo zato, da bi 

identificirali vse vrste problemov iz poklicnega področja ter jih analizirali in 

odstranili (obvladali). Teme, ki jih obravnava kakovostni cikel, se nanašajo na 

probleme kakovosti pri skupnem delu ali pa pogojih dela, vprašanj delovne 

medicine. Krog sestavlja do deset oseb. Sčasoma se je »delo v krogu« razprostrlo 

na mnoga področja, s čimer se je v majhnih skupinah razvilo v postopke za 

udeležbo za sodelavce, kar je vplivalo tako na izboljšanje delovnih procesov kot 

tudi delovnih pogojev (Brinkmann, 2013). 

1.2.3 Uporaba izrazov za intervizijo 

V Sloveniji uporabljamo izraz intervizija v vseh delovnih okoljih, medtem, ko v nemško in 

angleško govorečih okoljih uporabljajo različne izraze za intervizijo. 

Lippmann (2013) opredeljuje za intervizijo še druge izraze v nemškem prostoru: 

kolegialno svetovanje iz prakse ali kolegialen pogovor o primeru, koping skupine, 

kolegialni tim koučing, spremljevalna intervizija, Erfa skupine. Tietze (2010) navaja 

sinonim kolegialno svetovanje, intervizija ali kolegialna supervizija. Na angleško 

govorečem prostoru obstajajo izrazi Peer Group Supervision, Peer Consultation ali Peer 

Counsellig. Na Nizozemskem velja Intervisie in Intercolegiale consultatie, v Sloveniji, kot 

sem omenila, imamo intervizijo. 

Med izrazi ni vsebinskih razlik. Tietze (2010) navaja kot možen razlog na eni strani 

podobno strokovno ozadje in preference avtorjev, na drugi strani pa medsebojno 
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povezanost določene ciljne skupine. V deželah, kjer je veliko sinonimov za intervizijo, 

ugotavlja Tietze (2010), imajo nekateri izrazi pozitivno konotacijo, drugi negativno, 

odvisno od tega, iz katerega delovnega okolja prihajajo. Prav zaradi tega se Tietzeju zdi 

smiselno, da z ustreznimi izrazi odpremo vrata za intervizijo in si jih ne zapiramo.  

Ne glede na nedorečenosti v poimenovanju je bilo v zadnjih letih (t.j.: od leta 2010) 

objavljenih veliko objav o interviziji, kar je prispevalo k sistematičnemu pristopu, pa tudi k 

popularnosti. Intervizija se je spreminjala in razširjala.  

1.2.4 Značilnosti intervizije 

Lippmann (2013) opisuje, glede na avtorje Fengler et.al. 1994, Hendriksen 2002, Tietze, 

2003, naslednjih sedem značilnosti intervizije:  

1. enakovredne skupine ljudi; vsak udeleženec ima možnost postavljati vprašanja, 

pripraviti primer in ga predstaviti (v nasprotju s supervizorjem, ki nikoli ne 

izpostavi svojega primera). Seveda to ne pomeni, da med udeleženci v skupini ni 

razlik (npr.: v izobrazbi, kvalifikacijah, poklicnim ozadjem, področju dejavnosti ali 

pri osebah iz iste organizacije). 

2. skupen poklicni fokus; običajno se oblikuje intervizijska skupina na osnovi skupnih 

poklicnih interesov, ki lahko temeljijo na osnovi dejavnosti in izkušenj ter 

obravnavajo strokovna vprašanja ali pa pomisleke o managementu. Glavna razlika 

med avtorji, navaja Lippmann (2013) pa ostaja vprašanje, ali se intervizija izvaja 

znotraj organizacije ali med udeleženci različnih organizacij. 

3. ciljni proces k reševanju problema oziroma izmenjava informacij; zraven skupnega 

interesnega ozadja sta pričakovanje in pripravljenost predelati vsako vprašanje na 

zastavljen problem k zastavljeni rešitvi, bistvena značilnost za uspešno intervizijsko 

skupino. To vključuje tudi možnost izmenjave informacij, ki je pomembna za 

poklicni uspeh udeleženca. 

4. skupna struktura srečanja; skupina se poenoti glede optimalne strukture srečanja, 

ki je ciljno naravnana.  

5. prostovoljnost in povezanost;  

6. učenje učenja; aspekt medsebojnega in enakopravnega sodelovanja pomeni med 

drugim uresničevanje ideje dajanja in jemanja: vpogleda in možnosti pogajanj ne 

pridobi le nosilec primera, ampak tudi kolegi se pri tem učijo in spoznajo delovno 
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polje, konfliktne konstelacije, slepe poti in intervencije, ki lahko koristijo na 

njihovem delovnem mestu (Fengel et.al.1994, v Lippmann 2013).  

7. svetovanje brez honorarja. 

Glede na definicijo intervizije, ki jo navaja Tietze (2010), intervizijo označuje 6 

značilnosti, in šele vseh šest skupaj označuje posamično metodo intervizije. Te so: na 

osebo usmerjeno svetovanje, skupinski modus, na poklic vezana vprašanja/poklicni 

primeri, sistematika, recipročnost in ciljna obravnava/refleksija. Vsaka karakteristika ima 

dodatne selekcije in vplive, tipične za posamezno metodo. Selekcija pomeni zožiti prostor 

mogočega z odločitvami in izločiti alternativne opcije. 

1. »Intervizijo lahko štejemo v razred metod na osebo usmerjenega svetovanja v 

organizacijah, kamor sodita tudi koučing in supervizija.« (Tiezte, 2010: 25) S tem 

opisom so (Kühl 2007, v Tietze, 2010) povezane tri nadaljnje selekcije. Prva: 

tematska osredotočenost na svetovanje oseb v vlogi pripadnikov organizacije, kar 

izključuje tako svetovanje celotnih organizacij kot izven organizacijske zasebne 

teme. Druga: s svetovanjem označujejo socialno interakcijo; ne gre za uvajanje, 

vodenje in prodajo. Svetovanje vpliva posledično na socialno strukturo, da 

razlikujejo komplementarne vloge intervizorjev in intervizantov, s čimer dosežejo 

asimetrične odnose udeleženih (Rappe-Giesecke, 2003, prav tam). In tretja: vse 

navzoče osebe s svojim poklicnim kontekstom predstavljajo referenčno točko 

svetovanja in izključujejo npr. konflikt dveh ali več oseb ter sodelovanje v 

celotnem timu. 

2. Skupinski modus kot prostor socialne interakcije pomeni v interviziji (na nivoju 

oblike) odločitev proti diadični konstelaciji. Skupinski modus omogoča večjo 

stabilnost, ker z izločitvijo ene osebe eksistenca skupine in s tem možnost 

nadaljevanja intervizije - ni neposredno ogrožena; začasna odsotnost enega člana ne 

ogrozi dela. (Kühl, 2007, prav tam). Vpeljava tako imenovanega tretjega pomeni 

pri intendirani svetovalni interakciji celo vrsto posledic. Cilj skupinskega modusa 

je aktiviranje različnih perspektiv. Z dodatnimi osebami pa pride pogosto do novih 

socialno-psiholoških  pojavov in  procesov skupinske dinamike, ki lahko vplivajo 

na svetovalni proces. Takšni so npr. kohezija, normativne orientacije, koalicije, 

pritiski skupine in druge konfliktne opcije (Kühl 2007, prav tam). 

3. Naslednja tematska selekcija je model svetovanja, ki vključuje primere, povezane s 

delovnim okoljem. Ta omejuje svetovanje na vsebinsko in časovno omejene 
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tematike, ki so povezane z delom, in so med svetovanjem aktualne za intervizanta 

(Thimm, 1997, prav tam). Pri tem so izključene teme, kot so hobi, zdravje, 

ljubezen, politika, vse dokler niso povezane s poklicnim delom. Ker je primer 

fokusiran na doživljanje in ravnanje osebe v njenem delovnem kontekstu, je pogled 

usmerjen zgolj na posameznika, in namenoma izloči organizacijske in družbene 

vplive. Po drugi strani to pomeni, da se svetovalni proces diferencira v vsaj še dveh 

sekvencah – s predstavitvijo primera in svetovanjem. (Auckenthaler, 1995, prav 

tam). Svetovalni proces je časovno omejen na eno do dve uri, medtem ko so pri 

koučingu ti procesi praviloma daljši. 

4. Za prikaz sistematike predlaga, zlasti literatura nemško govorečih dežel, shemo s 

časovnim rastrom in socialno strukturo v obliki diferenciranih vlog (glej 

primerjalne preglednice pri Fiege, 1999, Nold, 1998, Rüegg, 2001, prav tam). S 

tem je  zagotovljena intendirana svetovalna komunikacija, ločena od vsakdanjih 

pogovorov in odločitvenih procedur. To pomeni, da se odpovemo stalnemu 

osebnemu izšolanemu svetovalnemu ekspertu (npr. supervizorju/kouču), ki pri 

odklonih intervenira. Tako postane sistematika s ciljnim svetovalnim procesom 

nujna za skupine oseb, ki bi prakticirale intervizijo, da se ne omejijo na svetovalno 

kompetentne osebe.  

5. Recipročnost v interviziji se nanaša na njeno načelno in praktično možnost v 

odnosih med vsemi udeleženci od svetovalnega primera do svetovalnega primera 

(glej Akhrst&Kelly, 2006; Buurgisser, 2006; Schlee, 2007; Žorga, Dekleva 

§Kobolt, 2001, v Tietze, 2010). S principom recipročnosti se hitro menja glede na 

primer- v vsakem svetovanju obstoječa – asimetrija vlog intervizorjev in 

intervizantov. To intervizijo loči od drugih svetovalnih metod, kjer so vloge 

nespremenljivo razdeljene in kjer stalni svetovalni ekspert vodi skupino in oblikuje 

svetovalni proces, sam pa ne dovoli, da mu skupina svetuje pri njegovih primerih.  

6. S poudarjanjem pomembnosti ciljne refleksije se po eni strani uvaja ciljnost 

svetovalnega procesa, ki je v tem, da oseba izpelje iz svetovalnih interakcij in 

svetovalnih informacij zaključke za bodoče/prihodnje ravnanje in samorefleksijo 

(Greif, 2008, prav tam). Odločitev o tem, kdaj je lahko kaj rezultat intervizije, je pri 

večini avtorjev dolžnost intervizanta. Po drugi strani se izraz refleksija nanaša na 

modifikacijo razumevanja svetovanja, ki ni samo v iskanju nasveta in svetovanju, 
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ampak v tem, da intervizant zavestno razmišlja o sebi in lastnih dejanjih/ravnanjih z 

ozirom na trenutno in zaželeno prihodnje doživljanje. 

1.2.5 Izvajanje intervizije 

Tudi pri izvajanju intervizije so med avtorji razlike. Zaradi tega je v poglavju 1.4. 

predstavljenih nekaj modelov izvajanja intervizij. 

Za intervizijo bi lahko rekli, da ima več značilnosti izvedbe. 

 Izvaja se med sodelavci iz skupne strokovne osnove (učitelji, socialni delavci….). 

Svetovalna struktura je v vnaprej znana in vzajemna, gre za svetovanje na poklicna 

vprašanja in zajema ključne teme njihovega poklicnega življenja, kjer iščejo skupne 

rešitve.  

 V skupini je pet do deset sodelujočih. Lippmann (2004) preferira skupino od tri do 

dvanajst ljudi, Schlee (2004) ima najraje skupino štirih ljudi, Tietze (2003) omenja 

pet do šest ljudi, Hendriksen (2002) pa 8 udeležencev. 

 Po predpisanem in vodenem poteku vodi skupino moderator iz skupine s pomočjo 

svetovalnega pogovora, pri čemer aktivira izkušnje, ideje in kompetence ostalih 

sodelujočih. Pod vodstvom moderatorja sodelujejo vsi udeleženci in iščejo možne 

rešitve, ki bi lahko pomagale nosilcu primera. 

 Vloge v interviziji sodelujoči menjujejo, ne obstaja nobena trdna razporeditev vlog 

med njimi. V skupini ni nobenega zunanjega svetovalca ali specialista, kar daje 

občutek »kolegialnosti«. V interviziji poznamo več vlog: nosilec primera, 

moderator, svetovalec, opazovalec procesa, zapisovalec, pri čemer so prvi trije 

nepogrešljivi. 

 Čas trajanja intervizije avtorji opredeljujejo različno. Tietze (2003) govori o 35 do 

45 minutah, Franz/Kopp (Kühl, 2007) o 60 do 90 minutah, Schlee (2004) o 110 

minutah, Hendriksen (2002) pa priporoča 80 minut. Na določenih področjih so 

uvedli redne dneve intervizije, ki trajajo od 90 do 180 minut za vsako skupino.  

 Pri interviziji uporabljajo številne različne metode, ki so sistemske, usmerjene na 

rešitev. 

 Thomann in Brunner (2009) navajata, da je potrebno pred pričetkom intervizije 

upoštevati, da proces zahteva tako odprtost in spoštovanje pripravljenosti 
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sodelovati kakor tudi medsebojno sprejemanje in zaupnost. Cilji in meje morajo biti 

jasne, sodelujoči se morajo poenotiti o svojih osebnih ciljih, pričakovanjih in 

strahovih. Okoliščine so organizirane (velikost skupine, prostor, termini in čas 

srečanja, prisotnost in vodenje, oblikovanje srečanja, prihodi in odhodi). Delovni 

program mora biti jasen glede na cilje, potek, naloge in zahteve skupine 

(koordinacija in določitev terminov, pošiljanje refleksij, rezervacija sobe, 

moderator…), dogovorjeno je tako vedenje in komunikacija kakor tudi povezanost, 

potek pogovora, ravnanje s čustvi. 

1.2.6 Cilji intervizije 

Cilj intervizije je udeleženčevo izboljšanje poklicne prakse. Pod poklicno prakso 

razumemo tako interakcijo med praktiki in sodelavci, kolegi, strankami in nadrejenimi kot 

tudi odnosno raven praktikov in njihovo poklicno vlogo.  

Z intervizijo lahko dosežemo tri med seboj povezane cilje (Tietze. 2003): 

1. izkustveno svetovanje near-the-job: rešitve za konkretne probleme iz prakse, 

2. refleksija poklicne dejavnosti in poklicne vloge, 

3. kvalifikacija skozi izgradnjo svetovalnih kompetenc. 

Izkustveno svetovanje near-the-job: rešitve za konkretne probleme iz prakse 

Glavni cilj intervizije je pomoč sodelavcev pri reševanju problemov iz prakse. S pomočjo 

aktivne pomoči sodelujočih dobi nosilec gradiva konkretno povratno informacijo in ideje 

za rešitev problema. Nosilec gradiva predstavi svoje izkušnje in kompetence ostalim 

udeležencem, ti pa skušajo rešiti njegovo problemsko situacijo. S tem doživijo udeleženci 

svetovanje iz prakse kot nasvet/rešitev »on the job« ali najmanj »near the job«. Tietze 

(2003) poudarja intervizijo kot priložnost, da udeleženci predelajo komunikacijske, 

interakcijske in frustrirajoče probleme iz vsakdanje poklicne prakse. To pripomore k 

razvoju in izboljšanju vodstvenih kompetenc ter znižanju stresorjev in frustracij. Tako se 

lahko razjasni težka in motena interakcija, kar pripomore k produktivnejšemu vzdušju. 

Refleksija poklicne dejavnosti in poklicne vloge 

Medtem ko so ključne poklicne situacije obravnavane in tematizirane iz različnih vidikov, 

poteka pri interviziji tudi redno preverjanje poklicne vloge, načinov ravnanja, delovanja, 

ukrepanja in osebnega pogleda na svet. Refleksija pomeni zmožnost gledati lastno vedenje 
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in lastno interpretacijo iz drugega stališča ter ju tudi kritično oceniti. To se v poklicnem 

vsakdanjiku dogaja mimogrede. Posebej pomembno pa je, če smo postavljeni v situacije, 

kadar lastno vedenje prikliče kljub dobrim namenom nepredvidene in predvsem neželene 

učinke ali kadar želimo repertoar vedenja razviti. Dajanje in prejemanje povratnih 

informacij je pri tem pomembna komponenta.  

Zaradi različnih pogledov na situacijo nastanejo dodatne možnosti rešitve problema. 

Posledično se razvije občutek za različne možnosti ravnanja, delovanja in odgovornosti, ki 

jih lahko pridobi posameznik pri reševanju konfliktov. Sprememba perspektive omogoči 

nov pogled na situacijo, ki ponudi nove zasnove za delovanje, ravnanje, ukrepanje.  

Intervizija nudi udeležencem priložnost refleksije rešitve in ravnanja, ukrepanja, delovanja 

v zaupni in prijetni atmosferi (Rotering-Steinberg 1990, v Tietze, 2003). Poklicno 

delovanje je opazovano s pomočjo svetovanja iz distance. Vsak se pri tem nauči svoje 

vedenje zaznati iz druge perspektive oziroma perspektive opazovalca. S pomočjo 

opazovalčeve zaznave in primernega prenosa povratnih informacij uspemo lažje priti do 

spremembe v samozavedanju. Ta nam omogoči vsestransko in večplastno opazovanje 

lastnega delovanja, ukrepanja, ravnanja, lastnega pojmovanja in odzivov, ki nastanejo pri 

interakcijskih partnerjih. Pri tem se razširijo možnosti delovanja in odločanja, tako da so 

udeleženci zmožni samostojno reševati zahtevne situacije. 

Kvalifikacija skozi izgradnjo svetovalnih kompetenc 

Udeležba na interviziji spodbuja pridobitev in razširitev ključnih kompetenc, ki jih danes 

pričakujejo od vodilnih kadrov in sodelavcev v podjetjih in jih praviloma predpostavijo že 

pri zaposlitvi. K temu sodijo socialne, strokovne in metodološke kompetence (prav tam). 

1.2.7 Prednosti intervizije 

Nadaljnja korist intervizije, ki presega naštete cilje, se lahko za udeležence in organizacijo 

razstavi v več ravni. 

Koristi (prednosti) za posameznega udeleženca skupine: 

 podpora, ki jo nudi skupina, 

 razbremenitev s pomočjo »soborcev«, drugih članov, 

 strokovna izmenjava, 

 skupna (vodstvena) kultura. 
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Korist za organizacijo: 

 kvalificirani delavci, 

 prepletenost, 

 rast kvalitete dela in boljši delovni dosežki, 

 gradnja kulture podpiranja, 

 stroškovno ugoden osebni razvoj. 

1.2.8 Teoretična ozadja intervizije 

Pomemben velik del objav o interviziji je brez teoretičnega ozadja, na drugi strani pa sloni 

teoretično ozadje intervizije na več teoretičnih konstruktih. Pogosto omenjena so: modelno 

učenje in teorija samoučinkovitosti, izkustveno učenje in akcijsko učenje in supervizija ter 

svetovalne metode. 

1.2.8.1 Modelno učenje in teorija samoučinkovitosti 

Na pomen socialno kognitivne teorije po Banduri za razumevanje procesov učenja, ki 

potekajo pri interviziji, je opozoril Rotering-Steinberg (1983, 1990, 1996, 2001, 2005, v 

Tietze, 2010). Koncept samoučinkovitosti je Bandura uvedel v sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja in izhaja iz socialno kognitivne teorije. Zanjo je značilno, da 

posameznikovo vedenje ni determinirano zgolj z dednostjo in okoljem. Bandura (1997) je 

termin samoučinkovitosti opredelil kot posameznikovo prepričanje v lastno zmožnost 

organiziranja in izvajanja določenih vedenj, ki so potrebna za uspešno spoprijemanje z 

dano situacijo. Pomembno vlogo igrajo osebni faktorji (biološki, kognitivni, čustveni in 

motivacijski). Tri determinante človeškega delovanja (osebnost, okolje ali vedenje) 

delujejo med seboj recipročno (vzajemno), nimajo pa enake moči vplivanja. Njihova moč 

se spreminja v odvisnosti od različnih aktivnosti in situacij. Prav recipročna narava teh 

determinant omogoča uspešne rezultate različnih terapevtskih in svetovalnih pristopov, saj 

so ti lahko usmerjeni na katerokoli od determinant: osebnost, okolje ali vedenje. Učinek na 

eni determinanti se bo na specifični način odražal tudi na drugih dveh. 

Socialno kognitivna teorija poudarja, da ljudje sami organizirajo, reflektirajo in regulirajo 

svoje vedenje; so proaktivni in ne le reaktivni organizmi, ki bi jih oblikovali okoljski 

dejavniki ali notranji impulzi (Pajeres, 2000, v Fesel, 2004).  
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Intervizija nudi ogromno možnosti in izhodišč za reflektiranje svojih vedenjskih vzorcev, 

za modificiranje ali uvajanje novega vedenja (Rottring-Steinberg, 1983,1996, v Tietze, 

2010). Skupinsko delo zahteva besedno modeliranje razumevanja problema, pri čemer 

dajejo reakcije in poročanja drugih udeležencev namig o ustreznosti vedenja. Na osnovi 

predstavljenega primera, ki temelji na primeru iz prakse, udeleženci besedno razmišljajo. 

Pomisleki med procesom o alternativnem svetovanju odpirajo mnoge interpretacije in 

spremembe vedenja tako s pomočjo sodelovanja, opazovanja in refleksije reševanja 

primera kakor tudi s prispevkom svetovalcev. V interviziji se tako uresničuje takšna 

možnost socialno-kognitivne teorije učenja.  

1.2.8.2 Izkustveno učenje in akcijsko učenje 

Na pomen procesa intervizije in izkustvene teorije učenja (experiential learning) sta 

opozorila Žorga in Haan (Tietze, 2010). Kolb opredeljuje učenje kot cikličen proces, v 

katerem prihajamo do znanja s transformacijo izkušenj. Učenje nikoli ne poteka izolirano, 

ampak vedno v določenem socialnem okolju, v socialni interakciji z drugimi ljudmi. Pojem 

sodelovanje se nanaša na skupno delo za doseganje skupnega cilja. Kagan (1989, v Peklaj, 

2001) opredeljuje sodelovalno učenje kot učenje v majhnih skupinah, ki je oblikovano 

tako, da bi vsak posameznik dosegel najboljši učinek pri lastnem učenju, pomaga pa tudi 

drugim, da dosežejo kar najboljše rezultate. Osrednje mesto pri tem ima interakcija v 

skupini. Osnovna načela sodelovalnega učenja so: pozitivna povezanost (soodvisnost) 

posameznikov, neposredna interakcija med sodelujočimi, odgovornost vsakega 

posameznega člana ter uporaba ustreznih sodelovalnih veščin za delo v skupini.  

Kolb je v svojem dolgoletnem delu naredil model učenja, ki opisuje pomembne dimenzije 

učenja in reševanja problemov v organizaciji. V povezavi z Jungovo osebnostno tipologijo 

in Mayers-Briggs indikatorjem tipa osebnosti je oblikoval štiri forme ali stile učenja 

(Fatzer, 1991): izkušnje-opazovanje-konceptualizacija- eksperimentiranje. 

1.2.8.3 Supervizija in svetovalne metode 

Ozadje intervizije so različni svetovalni in supervizijski pristopi (sistemsko-

konstruktivistično svetovanje, transakcijska analiza, interakcija na temo, fokusiranje, 

povezava na reflektirajoči tim, psihodrama…). 
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1.3 Predstavitev različnih oblik intervizij 

Intervizija ni enoznačen koncept in se pojavlja v različnih oblikah. V nadaljevanju bom 

predstavila tri modele intervizij; intervizija v Sloveniji, intervizija v organizaciji 

nizozemskega avtorja van Kessla in oblika svetovanja med kolegi nemškega avtorja 

Tietzeja. 

1.3.1 Intervizija v Sloveniji 

1.3.1.1 Značilnosti intervizije pri nas 

Žorga (1997b) vidi intervizijo kot učinkovito različico supervizije, ki je primerna za tiste 

strokovne delavce, ki imajo dolgoletne delovne izkušnje, bogato strokovno znanje ter 

izkušnje z učenjem v supervizijski skupini. Pri interviziji nobeden od udeležencev ne 

prevzema stalne vloge supervizorja. Vsak je tako supervizor kot supervizant. Skupinska 

intervizija običajno poteka tako, da se člani izmenjujejo v vlogi vodje oziroma 

supervizorja. Intervizija poteka ob predpostavki, da le dobro utečena skupina, kjer so člani 

izkušeni v skupinski dinamiki in spretni v komuniciranju, uspešno deluje brez posebnih 

dogovorov o vodji. Je pa vadbeni poligon za tiste, ki se želijo učiti supervizijo. 

Ključna kompetenca, pomembna za intervizijski proces, je učenje učenja. Učenje učenja je 

zmožnost in pripravljenost prilagoditi se novim nalogam, aktivirati zmožnost mišljenja, 

osebno zavzetost in perspektivo upanja za uspeh, tako da vzdržuješ spoznavno in čustveno 

samoustvarjanje učne aktivnosti (Hautamaki s sod. 2002, v Marentič Požarnik, 2006). Na 

interviziji se učijo ljudje, ki izhajajo iz poklicev, v katerih predstavlja medosebna 

interakcija eno od strokovnih delovnih metod. Gre za metodo, pri kateri strokovnjaki s 

podobno stopnjo poklicne usposobljenosti skupno proučujejo in reflektirajo lastne poklicne 

izkušnje, drug drugemu pomagajo pri analizi, načrtovanju in hipotetičnem preizkušanju 

sprememb lastnega osebnega in poklicnega vedenja ter se podpirajo pri reorganizaciji in 

ponovnem ustvarjanju notranjega in zunanjega sveta in odnosov (Žorga, 2002). Intervizija 

je primerna za zrele in odgovorne strokovnjake z večletnimi izkušnjami in bogatim 

strokovnim znanjem ter znanjem komunikacije. Kadar  poteka skupinska intervizija, pa je 

potrebno znanje in spretnosti skupinske dinamike, vodenja skupin ter izkušnje z njima. 
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Intervizija, navaja Žorga (2002), lahko poteka individualno recipročno ali v skupini (do 7), 

ki jo sestavljajo strokovnjaki s podobnimi učnimi potrebami, vrednotami, znanjem in 

področjem dela. 

V Sloveniji je bil prvi članek o interviziji avtorja Hanekampa objavljen leta 1994, kjer 

opisuje pravila intervizije: člani obravnavajo vedno konkretno delo in posameznikove 

osebne izkušnje pri delu, traja sistematično in določeno obdobje, vsak član ima enake 

možnosti sodelovanja, komunikacija poteka brez vrednotenja in ocenjevanja članov, v 

skupini ni članov, ki so v hierarhičnem ali osebnem razmerju, organizacijska in druga 

obrobna vprašanja ne sodijo v skupino, priporočljiva so redna srečanja štirih članov in 

najboljša priprava na dobro intervizijo je supervizija. 

Intervizija, ki se izvaja v Sloveniji, izvira iz kroga humanističnih psihoterapevtov 

(Hawkins in Shohet, 1992, v Žorga, 2006), kjer so člani strokovnega združenja morali 

vsaka tri leta obnavljati članstvo v organizaciji in navesti, v katero supervizijo so vključeni, 

zato so začeli nuditi supervizijo drug drugemu. 

1.3.1.2 Pomoč pri delovanju intervizije 

S pomočjo intervizije se razvija odgovornost strokovnih delavcev. Cilj tega procesa je, 

podobno kot pri drugih supervizijah, večja avtonomnost in kompetentnost strokovnjakov. 

Glede na to, da nihče izmed članov nima formalne avtoritete in neposredne odgovornosti 

za delo intervizijske skupine, je potrebna precejšnja mera profesionalnosti vsakega izmed 

njih. Pri tem je treba upoštevati nekaj pravil (Miloševič Arnold, 2003): 

 na intervizijskih srečanjih se razpravlja o problemih, ki so povezani z delom, in ne 

o tistih, ki izhajajo iz osebnega življenja;  

 v intervizijskih skupinah ne sme biti hierarhije, ne prijateljskih, sorodstvenih in 

drugih vezi med člani, ker bi to omejevalo možnosti za nemoteno delo skupine; 

 v nasprotju z drugimi vrstami supervizije je primerno, če intervizant sam predlaga 

metodo dela, po kateri želi, da bi bilo v skupini obravnavano njegovo intervizijsko 

vprašanje; 

Skupina mora sprejeti svoj intervizijski dogovor in v njem določiti pravila svojega 

delovanja. Pomembno je tudi sprotno zapisovanje vsega, kar se v intervizijski skupini 

dogaja (pisna priprava gradiva z vprašanjem, na katerega bi intervizant rad dobil odgovor, 

intervizijska poročila, poročila za vmesno evalvacijo in sklepna evalvacija).  
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Možne so tudi pasti interervizije (Miloševič Arnold, 2003). 

 Zaradi prijetne in spodbudne klime ter medsebojnega zaupanja se lahko zgodi, da si 

člani intervizijske skupine nudijo predvsem veliko podporo in “tolažijo” drug 

drugega ob zapletenih delovnih situacijah ter ne vztrajajo dovolj dolgo pri iskanju 

konstruktivnih rešitev za nastale probleme. Tako učenje je premalo učinkovito. 

 Glede na to, da so člani intervizijske skupine precej izenačeni, lahko pride do 

iskanja rešitev v smislu sindroma “več istega”. To pomeni, da se člani pri iskanju 

rešitev za predstavljene probleme intervizantov vrtijo v začaranem krogu in vidijo 

možne rešitve, ki v resnici ne pomenijo nobene bistvene spremembe v nastali 

situaciji. 

 Lahko se zgodi, da člane skupine “zanese” in se lotevajo tudi aktualnih 

organizacijskih, tehničnih, pravnih in drugih problemov povezanih z delom, in celo 

nekonstruktivnih kritik sodelavcev in nadrejenih, čemur intervizija prav gotovo ni 

namenjena. 

Žorga (2006) predstavi še druge možne težave v komunikaciji. Ker člani intervizijske 

skupine nimajo nikogar, ki bi »od zunaj« skrbel za proces in ga podpiral, lahko zaide v 

različne igre. Gail Houston (Hawkins in Shohet, 1992, v Žorga, 2006) navaja naslednje 

možne igre: »merjenje petelinov«, »ali ni grozno«, »vsi smo čudoviti«, »kdo je najboljši 

supervizor«, »lov na pacienta«. 

Navedenim pastem se skupina lahko izogne s pomočjo posebnih delovnih metod, ki se 

uporabljajo v vseh vrstah supervizije. Pri tem je pomembna tudi vloga vsakokratnega 

intervizorja, ki mora poskrbeti za ustrezno vsebino in intervenirati, kadar ta zaide v 

napačno smer. Občasno koristi tudi, da v skupino povabimo zunanjega supervizorja, ki 

lažje opazi morebitne igre in utečene vloge v skupini ter pomaga pri komunikaciji in 

razkrivanju skritih vzorcev in vsebin. 

1.3.1.3 Razdelitev vlog znotraj intervizijske skupine 

V socialni psihologiji je vloga pojem, s katerim najbolje razložimo dinamični odnos med 

posameznikom in skupino. Vloga je vedenje, ki se od nekoga pričakuje. Z vlogami, ki jih 

ima posameznik v neki socialni situaciji, izraža sebe. (Ule, 2000). Vloge so določene (prav 

tam): 

 objektivno- glede na naloge in cilje skupine, 
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 intersubjektivno- glede na proces medsebojnega pripisovanja pravic in dolžnosti, 

vzrokov in razlogov za določeno delovanje. 

Vloge v intervizijski skupini niso vnaprej določene, temveč jih člani prevzemajo 

fleksibilno. Vsak član je vsaj enkrat v vlogi intervizanta, ko predstavi svojo zgodbo in 

postavi jasno intervizijsko vprašanje. Pri reševanju tega vprašanja mu pomagajo vsi člani 

skupine, eden izmed njih pa po dogovoru prevzame vlogo intervizorja. Tako se vsi člani 

tudi neposredno preizkušajo v vlogi intervizorja, ki je zelo blizu vlogi supervizorja, in 

prevzemajo tudi njegove odgovornosti. Prednost intervizije je v tem, da nikoli ne pride do 

koncentracije moči in avtoritete pri enem samem članu skupine. 

Skupinska intervizija poteka tako, da se člani skupine izmenjujejo v vlogi vodje oziroma 

supervizorja. Pri tem je možno (Žorga, 2002): 

 določiti vlogo supervizorja in tistih, ki bodo predstavili svoje gradivo sproti za 

vsako naslednje srečanje; 

  dogovoriti se za vlogo na srečanju samem; 

  sprejeti o vlogah dolgoročen dogovor oziroma splošno pravilo (vrstni red). 

1.3.1.4 Potek intervizije 

Struktura skupinskega intervizijskega srečanja je lahko različna in je odvisna od skupnih 

ciljev, ki si jih skupina zastavlja, pa tudi od trenutnih potreb članov ter od vodje  

intervizije. Žorga (2002, 2006) navaja, da na začetku intervizijskega srečanja na kratko 

pregledamo vzdušje v skupini, se dogovorimo za natančen potek in vsebino srečanja in 

nekaj časa posvetimo refleksijam na prejšnje srečanje. Osrednji del supervizijskega 

srečanja običajno predstavlja delo z enim ali več supervizijskimi gradivi. Na koncu 

srečanja je dobro nekaj časa posvetiti kratki analizi dogajanja, izmenjavi povratnih 

informacij in dati možnost, da vsakdo pove tisto, česar med srečanjem ni uspel. Za 

učinkovitost intervizije je pomembno, da se člani skupine na začetku svojega dela vsaj 

okvirno dogovorijo za cilje, način dela in grobo strukturo intervizijskih srečanj. 

1.3.1.5 Metode 

Metode in stili dela v intervizijski skupini se razlikujejo. Pri interviziji (Žorga, 2002) je 

mogoče uporabljati najrazličnejše metode. Edino pravilo pri tem je, da jih »dežurni 
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supervizor« pozna in ustrezno uporablja. V interviziji pogosto uporabljajo takšne metode 

dela, s katerimi v obravnavo in reševanje problema pritegnejo vse člane skupine. 

1.3.2 Intervizija v organizaciji po van Kesslu 

Van Kessel (2002) je razvil model za začasno svetovanje intervizijskim skupinam, ki se 

formirajo v organizacijah. Model vsebuje napotke, kako spremljati intervizijsko skupino in 

kako doseči, da se bodo samostojno razvijale znotraj organizacij. V terminologiji Siegersa 

(1998,  van Kessel, 2002) je obravnavana »intervizija kot oblika kolegialne konzultacije 

znotraj organizacije«. 

1.3.2.1 Značilnosti kolegialnega posvetovanja 

Predstavljen bo koncept intervizije, ki izhaja iz koncepta intervizije kot kolegialnega 

posvetovanja (Siegers, 1998, po van Kessel, 2002). Najpomembnejše značilnosti te oblike 

so (prav tam): 

 gre za sodelovanje od 3 do 8 udeležencev intervizijske skupine, ki opravljajo enak 

ali podoben poklic in imajo enako ali podobno funkcijo ter želijo ohraniti ali 

povečati kvaliteto svojega dela; 

 udeležba je prostovoljna, sestava skupine pa takšna, da udeleženci niso drug 

drugemu niti podrejeni niti nadrejeni in pri opravljanju svojega dela niso 

neposredno povezani; 

 člani intervizijske skupine pripravijo drug za drugim predstavitev lastnih delovnih 

izkušenj, opišejo svoj pristop k primerom in pojasnijo situacijo na svojem 

delovnem mestu; 

 člani si medsebojno pomagajo in nudijo možnost obravnave svojega primera; 

 okrepijo ravnanje člana, ki primer predstavi, izmenjava mnenj in možnih rešitev 

določenega primera pozitivno vpliva na njihov poklicni razvoj; 

 prispevki članov intervizijske skupine, obravnava primerov, tudi rezultati 

konzultacij so odgovornost članov samih, člani tudi sami odločajo o tem, kako 

daleč gredo in kdaj želijo zaključiti aktivnosti; 

 funkcije, ki so potrebne za delovanje intervizijske skupine, realizirajo v 

medsebojnem dogovoru in po načelu rotacije; 
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 člani sklenejo pogodbo o številu srečanj (najmanj 20 do 25) v daljšem, a omejenem 

obdobju, o začetku in koncu, frekvenci srečanj (enkrat na tri do osem tednov), 

prostoru srečanj, delovni strukturi oziroma dnevnem redu na vsakem srečanju, 

načinu organizacije, vzdrževanju zaupnosti, želenem funkcioniranju skupine, rednih 

evalvacijah in možnih spremembah organizacije, načinu dela, funkcioniranju in 

sestavi skupine; 

 če gre za intervizijsko skupino znotraj organizacije, je potrebna pogodba med 

intervizijsko skupino in organizacijo, kjer naj bo jasno opredeljeno koliko časa in 

katera sredstva so na voljo udeležencem skupine, kakšne rezultate pričakuje 

organizacija in kako jih naj skupina doseže. 

1.3.2.2 Pomoč pri delovanju skupine 

Intervizijska skupina je avtonomna, njeno funkcioniranje pa ni preprosto, saj so člani 

postavljeni pred kompleksne naloge. Tudi kadar ima skupina na voljo jasna pravila in 

strukturo, je delovanje skupine precej naporno (Van Kessel, 2002). Zaradi tega se dostikrat 

pojavijo potrebe po zunanjem supervizorju, svetovalcu. Van Kessel (prav tam) podpira 

eksterno začasno spremljanje oz. vodenja zaradi več razlogov. 

 Zunanja supervizija se lahko uporabi, če intervizijska skupina stagnira. Supervizija 

njeno delovanje poglobi in izboljša. Tovrstno dejavnost zunanjega supervizorja 

imenujemo »vzdrževanje intervizijske skupine«. 

 Drug način zunanjega spremljanja je oblika dela, ko poteka učenje intervizije hkrati 

z vzpostavitvijo in dejavnostjo intervizijske skupine. To je t.i. »trening na delu«. 

Intervizijska skupina se sočasno formira in uči intervizijskega delovanja. 

Natančneje bomo opredelili drugo varianto. Gre za intervizijsko skupino, ki nastane s 

pomočjo eksternega supervizorja. Skupina se uči spremljati interne procese skupinske 

dinamike. Ta proces zahteva jasno zgradbo skupine in razdelitev nalog po fazah. Eksterni 

supervizor je v skupini le včasih prisoten. Samostojno delo skupine je že na začetku 

izredno pomembno. Intervencije supervizorja so usmerjene na samostojno delovanje 

skupine. 
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1.3.2.3 Razdelitev vlog znotraj intervizijske skupine 

Intervizijska skupina potrebuje jasno notranjo strukturo, zato prevzamejo člani skupine 

določene vloge in z njimi povezane zadolžitve. Vloge krožijo, rotirajo med člani. Ob 

vsakem srečanju se vloge zamenjajo. Strukturo vlog lahko ponudi eksterni supervizor, ki je 

občasno prisoten. V nadaljevanju bom vloge opisala. 

Koordinator intervizijske skupine 

Koordinator se sooča z organizacijskimi nalogami (rezervacija sobe za srečanje, 

informiranje ostalih, nadzorovanje izvajanja dogovorov in narejenih razporedov, 

povezovanje in ohranjanje stikov z vodstvom ustanove…). Pomembno je, da določen član 

izpolnjuje to funkcijo le začasno, potem pa je prenesena na drugega člana. 

Intervizant 

Termin intervizant se uporablja za člane, ki predstavijo prispevek o svojih aktualnih 

izkušnjah in nalogah, o vprašanjih in dvomih, ki se jim pri tem porajajo. Intervizant ima 

pravico, da preneha s svojim prispevkom prej, kot je bilo vnaprej določeno, ne da bi mu 

bilo potrebno navesti razloge za to (van Kessel, 2002). 

Intervizor (eden, dva ali trije) 

V omenjenem modelu pomeni pojem intervizor člane intervizijske skupine, ki pomagajo 

intervizantom pri obravnavi njihovih poklicnih izkušenj. Enemu intervizantu naj bi 

pomagali trije intervizorji iz skupine. Intervizanti naj bi praviloma sami odločali o tem, 

katerega intervizorja bodo imeli (upošteva se princip rotacije). 

Vodja sestanka 

To funkcijo naj bi opravljal vedno drugi član skupine. Njegova naloga je skrb za to, da bi 

sestanek potekal čim bolje. Intervenira le, če lahko izboljša pogoje, strukturo (dnevni red) 

in način dela. Med drugim naj se osredotoči na: 

 pregled nad časovnim razporedom, uresničevanjem sklepov, in če je potrebno, 

lahko vpliva na to, da se sklepi prilagodijo ali spremenijo; 

 vplivanje na interakcijo med supervizanti in intervizorji, pri čemer naj bodo pozorni 

na to, da prispevke intervizantov resnično obravnavajo; 

 na načina, kako intervizorji reagirajo na prispevke intervizantov, potreben je učni 

element, ki poudari napredek v obravnavanem prispevku; 
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 možnost sodelovanja pri obravnavi prispevka tako, da tudi sam oblikuje vaje oz. 

naloge, vendar je potrebno paziti na ohranitev jasne razdelitve vlog, da ne prevzame 

vloge intervizorja. 

Opazovalci 

To vlogo naj bi imeli vsi člani intervizijske skupine, ki nimajo nobene od omenjenih vlog. 

Njihova naloga je: 

 opazovati obnašanje nosilcev vlog, 

 pozorno poslušati vprašanja intervizorjev ter njihove pripombe, 

 opazovati reakcije na omenjene intervencije in pripombe, 

 na koncu oblikovati povratno informacijo. 

Opazovalci niso direktno vpleteni v obravnavo. 

Zapisovalec 

Pisno pripravo, v kateri je osnutek prispevka, naj pošljejo članom intervizijske skupine. Za 

celo skupino je pozitivno, da je struktura dela pisno dokumentirana. Tajnik zabeleži (prav 

tam): 

 sklepe sestankov, 

 delovne izkušnje intervizanta, 

 obravnavo intervizorjev, 

 način poteka obravnave, 

 povratno informacijo, ki jo dobijo intervizorji, 

 pripombe iz evalvacije, 

 morebitne pripombe, ki se nanašajo na  organizacijska vprašanja in pogoje, pod 

katerimi je skupina sklenila sodelovanje.  

Tovrstne točke lahko izpostavijo na letnem posvetu med intervizijsko skupino in vodstvom 

organizacije ali že prej. Omenjene pripombe so ne le koristne za intervizijsko skupino, 

temveč predstavljajo pomemben impulz za izboljšanje kvalitete njenega delovanja in so 

poučne za vse vpletene. 
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1.3.2.4 Dnevni red poteka intervizijskih sestankov 

Za intervizijsko skupino je zelo pomembno, da ima jasno začrtan dnevni red. Predstavljen 

bo obris strukture, ki pa se lahko uporablja bolj fleksibilno in specifično, odvisno od 

situacije. Globalno bi lahko strukturo razdelili na devet korakov. 

Tabela 2: Faze in struktura kolegialnega svetovanja 

Št. faze Ime faze Trajanje 

1. Preklop 5 minut 

2. Organizacijska vprašanja 5-10 minut 

3. Refleksija 5-10 minut 

4. Obravnava izkušenj pri delu prvega intervizanta 25-30 minut 

5. Povratna informacija intervizorjem 5 minut 

6. Obravnava izkušnje na delovnem mestu drugega intervizanta 25-30 minut 

7. Povratna inf. intervizorjem 5 minut 

8. Evalvacija sodelovanja na današnjem sestanku 5-10 minut 

9. Sklepi oz. novi dogovori 5-10 minut 

  SKUPAJ: 85-110 minut 

Opis posameznih faz 

1. Preklop (5 minut). Prihod in ogrevanje. 

2. Organizacijska vprašanja (5-10 minut) se nanašajo na vprašanja, kot so: kaj se 

moramo dogovoriti, da bo sestanek dobro potekal. Če je potrebno, se pretekli 

dogovori spremenijo oziroma prilagodijo, kot na primer, če se sestanek 

prepozno začne, če je potrebno spremeniti način oskrbe z materiali, razdelitev 

vlog za aktualni sestanek, medsebojno sodelovanje, če so potrebne izboljšave 

znotraj intervizijske skupine. Potrebno je opredeliti odmor sestanka, čas 

zaključka, ugotavljanje, kakšen material je na voljo. Intervizanti izberejo 

intervizorje. Uporabijo zapisnik prejšnjega sestanka, ki so ga vsi člani že 

prejeli. 

3. Refleksija (5-10 minut) vsebuje pomen in predelavo preteklega sestanka. 

Tematsko obdelajo, kako je prejšnji sestanek vplival na izkušnje na delovnem 

mestu in kakšen pomen je imel za člane skupine. 

4. Obravnava izkušenj pri delu prvega intervizanta (25-30 minut): 
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a) intervizant opiše svojo lastno, specifično izkušnjo na delovnem mestu, 

situacijo, razmere, osebe, ki so vpletene, lastno vlogo in pozicijo, osebno 

problemsko težišče; 

b) intervizorji rekapitulirajo, kaj je kot problemsko težišče izrazil intervizant, 

in na drugi strani, kaj sami vidijo kot problem; 

c) intervizant pove, kaj natančno ga pri tem zanima, kaj je zanj pomembno in o 

čem bi se natančneje rad v nadaljevanju pogovarjal; 

d) intervizant s pomočjo intervizorja opiše aspekte svoje določene izkušnje: 

lastno ravnanje, lastno doživljanje, svoje ambicije in mnenje o izraženih 

stališčih, vrednotah in pravilih, ki pridejo do izraza na njegovem delovnem 

mestu; 

e) intervizant opiše zaključke svojega opisa, ustrezen način  delovanja za 

dosego svojega  cilja; 

f) intervizant opiše razliko med začetnim opisom in sliko, ki jo ima sedaj o 

svojem delovanju; 

g) intervizant opiše cilje oziroma naloge, ki si jih je zastavil, kaj se je naučil; 

h) udeleženci opišejo pomen  obravnave intervizanta zanje osebno. 

5. Povratna informacija intervizorjem (5 minut) - najprej dobijo intervizorji 

informacijo intervizanta o tem, kako so delovali v svoji vlogi, katere intervencije so 

bile koristne oziroma zavirajoče za obravnavo. Nato dobijo opazovalci možnost, da 

podajo svojo vsebinsko povratno informacijo intervizorjem o obravnavani vsebini. 

Pri tem je potrebno paziti, da se ne razvije diskusija o delovanju na delovnem 

mestu samem. 

6. Obravnava izkušnje na delovnem mestu drugega intervizanta (25-30 minut) - 

postopek je podoben kot pri obravnavi izkušenj za prvega intervizanta, a prilagojen 

za drugega intervizanta. 

7. Povratna informacija intervizorjem (5 minut) - je identično kot pri prvem 

intervizantu. 

8. Evalvacija sodelovanja na današnjem sestanku (5-10 minut) - vsebuje pomen 

izkušenj, ki so jih pridobili intervizant, intervizor, vodja, tajnik in eksterni 

supervizor, ter kakšne izboljšave so potrebne pri nadaljnji interviziji. 

9. Sklepi oziroma novi dogovori (5-10 minut) - pri zadnjem koraku gre za pripombe, 

morebitne spremembe kraja in časa sestanka, vsebinske spremembe, določijo vodjo 

in intervizanta za naslednji sestanek. 
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1.3.3 Svetovanje med kolegi 

Svetovanje med kolegi, kot ga opisuje Tietze (2003), sloni na preprosti ideji, da si lahko 

svetujejo ljudje iz podobnih delovnih okolij pri strokovnih in profesionalnih problemih. Pri 

tem sledijo vnaprej določeni strukturi, svetovanje pa se odvija vedno v isti skupini. 

Svetovanje med kolegi (Kollegiale Beratung) ali tako imenovano kolegialno svetovanje je 

strukturiran svetovalni pogovor v eni skupini. V tem pogovoru ostali udeleženci svetujejo 

enemu izmed udeležencev, kar se zgodi po v naprej določenem poteku z razdeljenimi 

vlogami in s ciljem, da razvijejo rešitve za konkretno ključno poklicno vprašanje (Tietze, 

2003). 

Načelo samostojnega in strukturiranega medsebojnega svetovanja izvira iz dela z učitelji. 

V začetku sedemdesetih let so v Nemčiji začeli pripravnikom in učiteljem pomagati pri 

težavah pri praktičnem delu v obliki skupinskega svetovanja. Pri obravnavi primera je bil 

navzoč psiholog, ki je strukturiral svetovalni proces. Kasneje, v osemdesetih letih, so 

začele skupine učiteljev samostojno delovati. Imele so enostavno svetovalno strukturo, s 

pomočjo katere so lahko samostojno vodile obravnavo primera. S tem je dobilo svetovanje 

med kolegi za pedagoško, socialno in psihološko poklicno področje velik pomen. Do danes 

so se oblikovale različne oblike svetovanja med kolegi. Analogno temu najdemo 

svetovalne šole, ki so vedenjsko orientirane, lahko so psihodrame, nosilci so geštaltisti in 

podobno. 

1.3.3.1 Značilnosti svetovanja med kolegi 

Svetovanje med kolegi se odvija vedno v skupini 

Svetovanje med kolegi se odvija v skupini petih do desetih oseb. Svetovalni pristop in 

metodologija zahtevata, da mora biti prisotnih najmanj pet, bolje šest oseb. Šele takrat se 

ustvari potencial za uporabo metod in se razpletajo kompetence udeležencev. 

Profesionalni svetovalec ni navzoč 

Pomembnejša značilnost svetovanja med kolegi je, da se odvija brez svetovalnega 

eksperta. Za svetovanje med kolegi je potreben know-how, da se udeleženci sami 

prilagodijo. Zaradi tega je odgovornost za svetovalni proces med vsemi udeleženci 

enakomerno porazdeljena. Vsi udeleženci imajo enako znanje o poteku procesa, strukturi 

in njenem okvirju. Zunanji kouč ali izšolan svetovalec je torej  nepotreben. 
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Svetovanje sledi vnaprej določenemu poteku, potek je določen 

Svetovalni proces ima relativno preprosto, a stabilno strukturo, ki je sestavljena iz več 

korakov ali faz. Ta struktura temelji na splošnih principih in spoznanjih dobrega reševanja 

problemov in svetovanja. Vsakemu udeležencu svetujejo ostali udeleženci po isti strukturi, 

tudi ko se menjava izbor metod v različnih variacijah. S trdnim potekom pridobi tudi 

skupina brez eksperta, saj bi ta moral reševanje problema predstaviti po korakih. 

Potek in metode so znane vsem udeležencem 

Zahvaljujoč tej transparentnosti se lahko udeleženci počutijo varne. Zmanjša se »prosti 

tek« in negotovost pri postopku. Vsem udeležencem v skupini je znano, kakšno nalogo ima 

posamezna vloga. Zaradi tega pridobi svetovanje med kolegi določeno predvidljivost in 

zanesljivost. Vsakdo lahko oceni, kako je potekal proces, kdaj in katere faze so povzročile 

katero vedenje. 

Vloge v svetovanju in naloge so razdeljene 

Vsak udeleženec svetovanja med kolegi dobi na začetku vsakega svetovanja določeno 

vlogo: kot nosilec gradiva, moderator, svetovalec ali tajnik. Z vlogami je določeno, katere 

aktivnosti so pričakovane v kateri fazi svetovanja. Izpolnitev vlog bistveno vpliva na uspeh 

svetovanja. 

Vsi udeleženci so aktivni pri svetovanju 

Bistvo svetovalnega procesa je aktivnost vseh udeležencev v procesu svetovanja. 

Svetovanje med kolegi gradi na širokem potencialu, različnih izkušnjah in živahnosti 

skupine. Vsi udeleženci so primorani deliti svoje strokovno znanje, svoje strokovne 

izkušnje in kompetence iz poklicne prakse. 

Najdejo (razvijejo) se rešitve za poklicne probleme iz prakse 

V središču svetovanja med kolegi je konkretna poklicna in delovna tema, ki jo predstavi 

udeleženec kot primer iz prakse: interakcije, vloge ali komunikacija vprašanja, dileme v 

odločanju in odnosna raven. Splošne teme iz vsakdanjega delovnega okolja, ki so za 

udeleženca brez specifične povezave s konkretnim poklicnim vprašanjem iz prakse, se ne 

upoštevajo. Prav tako so izključeni konflikti med sodelujočimi, ker metodologija za to ni 

primerna. Za tovrstno obravnavo se uporabljajo ločena timska svetovanja z zunanjo 

podporo (npr.: razvoj timov, konfliktno svetovanje). 



40 

1.3.3.2 Priprava na svetovanje med kolegi 

Začetni potek svetovanja med kolegi ima več faz. Faze so razdeljene na (Tietze, 2003): 

 fazo informacij in optimistično fazo, kjer dobijo udeleženci koristne informacije, 

 fazo začetne pomoči, kjer se udeleženci naučijo metodologije, 

 čas prvega srečanja, ko skupina začne samostojno delati. 

Faza pridobivanja informacij in optimizma 

Ko se oblikuje skupina, se vsi udeleženci srečajo na prvem srečanju, kjer se pogovorijo in 

predelajo potrebne okvirje dela.  

 Pregled ciljev in metod dela pri svetovanju med kolegi- udeleženci spoznajo 

možnosti, meje in pasti svetovanja med kolegi. Razjasnijo si lahko svoja 

pričakovanja, ocenijo, kaj lahko sami prispevajo k svetovanju med kolegi in kaj 

lahko dobijo v zameno. 

 Dogovor o časovnem poteku in obsegu svetovanja med kolegi - pobudniki 

svetovanja med kolegi imajo že na začetku predstavo o tem, kako pogosto in koliko 

časa se bo skupina srečevala. Če se srečanja odvijajo vsaka dva do tri mesece, mora 

biti čas tako načrtovan, da je lahko vsakemu udeležencu enkrat svetujejo. Če se 

skupina pogosteje srečuje, lahko trajajo srečanja krajše časovno obdobje. Vsak 

udeleženec pa mora imeti priložnost predstaviti svoj primer. Smiselno je torej, da za 

svetovalno skupino določijo časovni okvir. Proti koncu tega časovnega okvirja pa 

lahko delo udeleženci evalvirajo in se odločijo za podaljšanje. 

 Dogovor o sporazumu in odločitvah - ko se udeleženci odločijo za skupinsko 

delo, je smiselno napisati dogovor. Dogovor lahko podpišejo na prvem ali začetnem 

srečanju.  

Pravila svetovanja med kolegi 

Pravila pri svetovanja med kolegi pripomorejo, da se ob dogovorjenem ravnanju 

udeležencev razvije pozitivna klima za skupinsko delo, ki omogoča produktivno, 

konstruktivno in zadovoljivo svetovanje. Udeleženci morajo med seboj skleniti jasne 

dogovore o ciljih, obliki in poteku kolegialnega svetovanja ter biti pri tem povezani. 

Največ težav v skupini nastane zaradi izkušenj s pravili, njihovim upoštevanjem in 

spremembami. Če vsi udeleženci skupine sprejmejo in upoštevajo pravila (zaupnost, 
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spoštovanje, povezanost med udeleženci in spoštovanje terminov, avtonomija pri 

predstavitvi primerov, odgovornost vsakega posameznika za sebe, aktivna udeležba, 

odprtost udeležencev), nastane dober temelj za uspešno svetovanje med kolegi. 

Dogovor k svetovanju med kolegi 

Pri kolegialnem svetovanju je smiselno dokumentirati sporazum in okvirne pogoje ter 

dogovor napisati. Včasih imenujemo ta dogovor »Intervisionvertrag« (Hendriksen, 2000, 

Tietze, 2003). Z intervizijskim dogovorom uredimo večjo medsebojno povezanost. V njem 

naj bo določeno: 

 cilji svetovanja med kolegi - na primer medsebojno svetovanje pri problematičnih 

vprašanjih iz prakse….; 

 delovna in organizacijska oblika skupine - na primer neodvisen in samostojen 

nadzor skupine, pravila za pristop v skupino, izstop iz skupine…; 

 informacije o udeležencih in vprašanja izjem - na primer komponenta dela kot 

kvalifikacija med delovnim časom, promocija in podpora managementa…; 

 dogovor za krepitev zaupanja - na primer povezanost dogovarjanja, zaupnost 

udeležencev (pravilo molčečnosti) …; 

 vprašanja za ocenjevanje procesa in evalvacija svetovanja med kolegi - na primer 

redni sestanki vrednotenja z organizatorji… 

Faza začetne pomoči 

Začetek svetovanja med kolegi olajša kompetenten »začetni pomočnik«, ki prevzame 

uvajanje v kolegialno svetovanje in skupini po potrebi svetuje. Njegova naloga je podpora 

pri izobraževanju skupine, omogočiti izvedbo udeležencem v začetnem seminarju 

neodvisno kvalitetno svetovanja med kolegi in povezati skupino za svetovanje in 

spremljanje. V začetni fazi svetovanja med kolegi podpira začetni pomočnik skupino pri 

sporazumu o organizacijskih vprašanjih, predvsem pa pomaga pri spoznavanju delovanja 

skupinske dinamike, pridobitvi svetovalnih kompetenc med ciljnimi vajami in pripraviti 

skupino na neodvisno delo. Začetni pomočnik podpira kasneje samostojno svetovalno 

skupino, razloži odprta vprašanja o metodologiji, konfliktih, ki jih v skupini predelujejo, in 

možnih zastojih (npr.: enostranskost izbire metode). Lahko prispeva k poglobitvi, osvežitvi 

in nadaljevanju repertoarja metod skupine in ji pomaga pri refleksiji skupinskega procesa. 

Začetni pomočnik mora biti dovolj strokovno podkovan. To pomeni, da: 
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 dobro pozna metodologijo kolegialnega svetovanja, 

 ima izkušnje pri vodenju skupine in zna pojasniti konflikte, 

 zna voditi skupinski proces, 

 uživa zaupanje vseh udeležencev. 

Začetni pomočnik lahko izhaja iz organizacije ali pa je iz zunanje organizacije. Pomembno 

je, da je sposoben sprožiti učni proces, ki ga skupina kolegialnega svetovanja lahko 

samostojno prakticira.  

Začetni seminar 

Cilji na nivoju vsebine so: 

1. udeleženci razumejo skeletno strukturo in poznajo osnove metode svetovanja; 

2. udeleženci razumejo vloge, njihove funkcije in njihove naloge; 

3. vsak udeleženec ima praktično izkušnjo sodelovanja v več vlogah; 

4. udeleženci imajo/posedujejo osnovne komunikacijske kompetence. 

Cilji na nivoju skupine so: 

1. skupina je za vsakega udeleženca tako atraktivna, da se odloči za kolegialno 

svetovanje; 

2. udeleženci se med seboj spoznajo in čutijo o medosebno zaupanje; 

3. pravila za skupno delo so znana, skupina se strinja s skupnimi cilji in sklene 

sporazum. 

Seminar je praktično naravnan, pri kolegialnem svetovanju je veliko konkretnih vaj, ki se 

na koncu ocenijo. Cilj je, da je svetovalna skupina na zaključku začetne pomoči 

pripravljena za delo, ker za neodvisen začetek potrebujejo dovolj pridobljenih kompetenc. 

V ospredju so metodološke, svetovalne in vodstvene kompetence. 

Trajanje seminarja je odvisno od izkušenj udeležencev s svetovanjem, supervizijo in 

koučingom. Priporočajo, da se začetni seminar odvija v dveh ali treh medsebojno 

povezanih seminarjih. Skupina lahko v vmesnem času vadi in pridobiva izkušnje. 
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Samostojna skupina 

Po začetnem seminarju lahko začne skupina neodvisno delati in povečevati svoje 

kompetence. Zahteva se rutina, učni proces in stabilnost skupine na konkretna merjenja 

(Tietze, 2003).  

 Vizualizacija poteka in naslova metode - za skupino pomeni olajšanje, če visi potek 

kolegialnega svetovanja s šestimi fazami nazorno in vidno na velikem platnu na 

steni. Moderator se lahko bolje orientira in skupino zavestno vodi skozi svetovalni 

proces. Glede izbora metod je priporočljivo, če so imena svetovalnih metod 

napisana na platnu. 

 Uvajanje opazovalca procesa v začetni fazi - če je število udeležencev dovolj 

veliko, je za skupino priporočljivo, da vsakič imenuje opazovalca. Opazovalec na 

koncu poda povratno informacijo o tem, katero vedenje je po njegovem mnenju v 

kateri fazi izstopalo in katero so bila neugodna. Delo z opazovalcem procesa je 

najlažja možnost, da se skupina kontinuirano uči in je hkrati zelo učinkovita. 

 Dokumentiranje kolegialnega svetovanja - dokumentiranje pomaga predstavljalcu 

primera, ker lahko prebere svetovalni proces. Protokol poteka in vsebina 

svetovalnih korakov se razvija s skupino. Nepremišljena podpora pri uporabi metod 

in za skupne izkušnje v določeni fazi so lahko podlaga za refleksijo. Protokoli so 

seveda zaupni. 

 Povratne informacije na zaključku srečanja - da pridejo do ozaveščenih spoznanj in 

sprejmejo predloge, je potrebna povratna informacija. Člani skupine lahko na 

zaključku srečanja v krogu povedo, kako zadovoljni ali nezadovoljni so bili s 

potekom srečanja. Pri tem lahko oblikujejo konstruktivne predloge za spremembe 

poteka in pravil. 

 Pozornost na skupinski proces - skupinska dinamika ima svoje zakonitosti in gre 

skozi različne faze. To velja tako za vsako posamezno srečanje kot tudi za celoten 

učni proces. Šele po nekem času lahko skupina deluje. Če je v skupini napetost, naj 

to skupina obravnava in po potrebi vključi začetnega pomočnika, da je omogočeno 

nadaljnje konstruktivno delo. 

 Refleksija s tistim, ki pomaga pri zagonu - ko pride do razhajanj v skupini ali pri 

posebnih priložnostih, ko pride do zastoja, lahko skupina določi sestanek s 

začetnim pomočnikom. Z njim pregledajo sporazum in celotna pravila. Lahko 



44 

pomaga odgovoriti na vprašanja o metodah, odpravlja nesoglasja v skupini, uvaja 

nove metode. 

Spremembe v skupinski dinamiki nastopijo, ko udeleženci zapustijo skupino ali pridejo 

novi udeleženci. 

1.3.3.3 Prvine svetovanja pri svetovanju med kolegi 

Udeleženci svetovanja med kolegi potrebujejo zraven nabora metod tudi splošne prvine 

svetovanja. Sem sodijo osnove skupinske dinamike tako za vodenje pogovora, ciljna in 

raziskovalna vprašanja kakor tudi aktivno poslušanje. Skupino te vsebine nauči začetni 

pomočnik. 

Skupinska dinamika 

Vsak udeleženec ima izkušnje iz različnih skupin. Veliko udeležencev bo torej v skupino 

prineslo svoje izkušnje in kompetence za vodenje skupine. Dinamika skupine je v veliko 

pogledih enaka drugi skupini. Ker v skupini ni nihče vodja, da bi posegel v dogodek, lahko 

pride do notranjih konfliktov, ki povzročijo težave. Odgovornost in samostojnost skupine 

je odvisna od vseh udeležencev. Upoštevati je potrebno več vidikov. 

1. Skupinska dinamika ima več ravni - v vsaki skupini imata pomembno vlogo 

vsebinski in odnosni vidik. Vsebinski vidik je odvisen od  pogodbe (svetovanje 

primerov iz prakse iz vsakodnevne delovne prakse). Pomembno vlogo igrajo tako 

občutki kot simpatije in zaupljivost, lahko pa tudi zavist in anksioznost. Obe ravni 

sta povezani in vplivata vzajemno druga na drugo. Na osnovi tega ugotovimo, ali je 

skupina produktivna, in če se udeleženci dobro počutijo.  

2. Skupina potrebuje strukturo - vsako skupinsko srečanje potrebuje na začetku 

pojasnila, delovne faze in definiran cilj. Ti pogosto različni rituali imajo svojo 

funkcijo. Začetek je namenjen temu, da se skupina orientira na vsebino in na 

odnosno raven, da se povežejo. Povejo, kaj je tema in cilj srečanja in kaj 

potrebujejo, da bodo lahko sodelovali. V delovni fazi poteka svetovanje. Zaključek 

vsebuje vsebinski povzetek in kratko refleksijo celotnega skupnega dela. Skupinsko 

strukturo (priljubljenosti, komunikacij, moči) lahko opredelimo (Rus, 2004) kot 

sorazmerno stabilne odnose »znotraj« skupine, dogajanje – proces pa je nekaj 

variabilnega. Z vedenjskega vidika lahko o strukturi govorimo, ko isti ljudje v 

daljšem časovnem obdobju počnejo enake stvari, kar lahko štejemo tudi kot 
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intervizijski proces, ki traja od 15 do 20 srečanj. Skupina je lahko strukturirana 

glede na posamezne člane, njihove položaje, pripadajoče vloge, pravila vedenja, ki 

se jim prilagajajo. Poznamo toliko različnih struktur, kolikor je število sorazmerno 

stabilnih vedenjskih vzorcev, ki jih lahko v skupini medsebojno razlikujemo. Tako 

poznamo strukturo priljubljenosti (sociometrično strukturo), strukturo komunikacij 

in strukturo moči. 

3. Vsaka skupina gre skozi različne faze. Da je skupina sposobna delati, potrebuje 

potrpežljivost in spretnost. Na začetku si morajo udeleženci vzeti čas, da se 

spoznajo in si zaupajo, ponotranjijo pravila in razvijejo svoj delovni način. Zraven 

kreativne faze se pojavi tudi obdobje napetosti, ki zahteva pozornost in 

modifikacijo sporazuma skupine. Tudi če se kdo novi pridruži skupini, vpliva na 

skupinsko dinamiko. Skupina prehaja skozi različne faze ali stopnje, razvoj pa je 

prvi opisal K. Lewin in jih razdelil v tri faze (Kobolt, 2002): 

o orientacija (primarna naloga posameznika, ki vstopa v skupino, je primerjava 

lastnih videnj socialne realnosti z videnjem drugih), 

o faza sprememb (kjer prihaja do usklajevanja omenjenih videnj in učenja novih 

vedenjskih strategij, zavedanja in sprejemanja različnosti), 

o stabilizacija (integracija novega s starim in iskanje individualnih rešitev). 

Tuckmanov model (v Kobolt, 2004) opisuje formiranje skupine skozi: 

o fazo vzajemnega povezovanja ali »forming«, 

o faza konfliktov ali »storming«, 

o razvoj kohezivnosti ali »norming«, 

o vzpostavljanje funkcionalnih odnosov ali »performing«, 

o faza zaključevanja ali »adjourning«. 

Konflikti zaradi neusklajenih definicij socialnih vlog, pa tudi konflikti med člani o 

tem, kdo bo postal nosilec določenih nalog, so pogosti v drugi fazi oblikovanja 

skupin, ko se te skozi številne medsebojne konflikte prebijejo do stabilnih definicij 

socialnih vlog in do stabilne socialne strukture (Ule, 2000). 

4. Motnje potrebujejo razlago. Pri svetovanju med kolegi ima skrb za skupino velik 

pomen, saj je to bistvo svetovanja. Če poteka skupno delo v veliki meri brez 

konfliktov, potem narašča tudi zadovoljstvo svetovanja za vse udeležence. Motnje 

lahko vplivajo tako na vzdušje v skupini kot tudi nadaljevanje kvalitete svetovanja. 
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Seveda prihaja do konfliktov v vsaki skupini, nekateri zaznavajo povratno 

informacijo kot žalitev, drugi postopek za odpravo motenj doživljajo kot zanikanje 

lastnih impulzov, ali pa izražene ideje kot provokativne. Tietze (2003) piše, da ko 

prihaja do konfliktov v skupini, ki nima formalnega vodje, povabijo spremljevalca, 

da odpravi težave.  

Postavljanje dobrih vprašanj  

Ločimo več vrst vprašanj: otvoritvena, odprta, zaprta, hipotetična (»Če bi lahko sam izbiral 

rešitev, kaj bi predlagal?«), linearna vprašanja so vprašanja za zbiranje podatkov (kdo, kje, 

kdaj, koliko, komu…), reflektivna vprašanja (»Kako tvoje delo vpliva na…….?«) in druge. 

Aktivno poslušanje  

Sestavljeno je iz očesnega kontakta, prikimavanja, postavljanja odprtih vprašanj. Pri 

aktivnem poslušanju sogovorca ne prekinjamo in mu skačemo v besedo, pritrjujemo mu, 

gradimo vzdušje, v katerem se ljudje počutijo varno, da lahko spregovorijo. 

1.3.3.4 Pridobljene kompetence pri svetovanju med kolegi 

Tietze (2003, 2010) upošteva pri konceptu svetovanja med kolegi različne kompetence in 

delovne izkušnje udeležencev, ki predstavljajo pomembne prispevke za rešitev problema iz 

prakse, ter da so te izkušnje koristne.  

Metodologija svetovanja med kolegi (Tietze, 2003, 2010) mora izpolniti določene zahteve. 

 Struktura svetovanja in svetovalne metode morajo biti za začetnika enostavne in 

lahko učljive. Ker imajo številni praktiki malo ali nobenih svetovalnih izkušenj, 

morajo biti potrebne kompetence nezahtevne in nezapletene. 

 Svetovalna struktura mora kljub svoji enostavnosti zagotavljati uporaben rezultat in 

rešitev, da bodo vsi udeleženci svetovanje dojemali resno. 

 Svetovanje med kolegi se odvija večinoma v skupini, v kateri udeleženci nimajo 

nobene izobrazbe s področja svetovanja. Svetovalni koraki torej ne smejo biti 

predolgi, saj se s tem zmanjša možnost preobremenitvenih situacij. 

 Svetovalne metode smejo biti za izkušene skupine zahtevne, ker bi sicer sčasoma 

upadel interes. Pri svetovanju med kolegi mora »teža nahrbtnika« kompetenc 

skupine naraščati. 
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Udeležba v intervizijskem procesu (Tietze, 2003, 2010) spodbuja pridobitev in razširitev 

ključnih kompetenc, ki jih danes pričakujejo od vodilnih kadrov in sodelavcev v podjetjih 

in jih praviloma predpostavijo že pri zaposlitvi. Pri ključni kompetenci so izkazane 

posameznikove zmožnosti, da obvlada poklicne naloge in probleme samostojno (Solga in 

drugi, 2008, Tietze, 2010). Kompetence se kažejo v obvladovanju delovnih situacij in so 

spremenljive (Kaufhold, 2006, prav tam). Poklicne kompetenca vključuje »vse 

sposobnosti, veščine, spretnosti, mišljenje in znanje posameznika, ki zna delovati in 

reagirati ob konkretnih in tudi novih delovnih nalogah samostojno, ustrezno, ciljno, 

situaciji primerno in odgovorno–pogosto v povezavi z drugimi –in se kaže v uspešnem 

obvladovanju konkretnih delovnih zahtev« (Kauffeld, Grote&Hemschel, 2007, v Tietze, 

2010). Tietze (2003, 2010) razlikuje socialne, strokovne in metodološke kompetence. 

Strokovna kompetenca se nanaša na ustrezno uporabo poklicnih spretnosti in znanja glede 

na vrsto organizacije, delovni proces, naloge, delovno mesto in na sposobnost 

identifikacije problemov ter razvijanje rešitev zanje.  

Pod metodološko kompetenco sodi zmožnost, da uporabimo kognitivne sposobnosti 

nadstandardno in fleksibilno, n.pr. pri strukturiranju problemov in iskanju rešitev. 

Struktura intervizije temelji na načelu uspešnega reševanja problema. K temu načelu sodi 

strogo ločevanje med opisom problema in njegovo rešitvijo, tako iskanje cilja in rešitve kot 

tudi upoštevanje in združevanje različnih perspektiv pri razvijanju rešitve. Določena 

osnovna načela in veliko elementov ravnanja lahko odlično prenesemo v druge poklicne 

situacije (npr.: projektno delo). 

Socialna kompetenca se nanaša na komunikacijske in kooperativne sposobnosti, ki 

omogočajo razviti in uresničiti individualne in skupne cilje ter načrte v socialnih 

interakcijskih situacijah. Osebnostna kompetenca označuje poklicno relevantna stališča, 

vrednote in osebnostne zmožnosti, ki vplivajo motivacijsko in emocionalno na poklicno 

delovanje. Ker se člani skupine nenehno soočajo s problemi, ki nastanejo v praksi zaradi 

različnih stališč, postanejo radovedni in razvijejo razumevanje za druge položaje. Situacije 

iz poklicnega življenja vzamejo pod drobnogled in jih tematizirajo. Tako se sčasoma 

spremeni pogled na obravnavane teme. Zaradi redne udeležbe udeleženci preizkušajo in 

razširjajo sposobnosti, ki imajo velik pomen tudi izven intervizije.  
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Za teoretično potrditev predpostavke, da lahko intervizija učinkovito prispeva k razvoju 

poklicnih kompetenc (Tietze, 2010), lahko predstavimo tako Kolbov koncept izkustvenega 

učenja kot tudi koncept opazovalnega učenja.  

Učni ciklus izkustvenega učenja po Kolbu (1984, Tietze, 2010) daje možnost za potrditev 

predpostavke, da intervizija prispeva k razvoju poklicnih kompetenc. Pri tem služi model 

učnega ciklusa kot šablona, v katero sodi proces intervizije. 

Svetovalec začne učni ciklus s praktičnim poklicnim primerom kot konkretno izkušnjo, ki 

jo predstavi in po postopkovni strukturi sistematično reflektira. Svetovanci prispevajo 

svoja vprašanja in perspektive v proces refleksije ter svetovalcu pomagajo kognitivno in 

emocionalno umestiti njegovo izkušnjo ter jo ovrednotiti. To lahko označimo kot paralelo 

k fazi opazovanja in refleksije. Pri interviziji svetovanci prispevajo opcije, s katerimi lahko 

svetovalec doseže spremenjeno ravnanje s primerom iz prakse. Imenovane alternative 

mišljenja in delovanja lahko olajšajo posplošitve in jih lahko umestimo v fazo oblikovanja 

abstraktnih pojmov. Sistematična in ciljna formulacija posplošitev oz. abstraktnih 

konceptov pri interviziji ni eksplicitno predvidena. Podlaga za aktivno eksperimentiranje, 

ki ga svetovalec izpelje izven skupine v svoji poklicni praksi, omogoča predhodno 

refleksijo in iz tega izpeljane zaključke. Pri naslednjih intervizijah v skupini z istimi 

interesi obstaja možnost, da svetovalec predstavi svoja konkretna doživetja iz aktivnega 

eksperimentiranja in jih po potrebi doda učnemu ciklu. 

Težišče intervizije glede na elemente učnega cikla po Kolbu (1984, Tietze, 2010) je v fazi 

opazovanja in refleksije. Z ozirom na izkustveno učenje predvidevamo, da se lahko po 

udeležbi v interviziji dvignejo predvsem kompetence za reševanje problemov in refleksija. 

To se nanaša najprej na svetovalca, ki si lahko s pomočjo intervizije v skupini neposredno 

izkustveno pridobiva znanje. Potencial intervizije za učne procese ostalih udeležencev 

lahko opišemo s principi modelnega učenja. 

1.3.3.5 Vloge  

Pri svetovanju med kolegi udeleženci zavzamejo različne vloge. Po načelu enakosti in 

enakopravnosti udeležencev se v skupini ne smejo oblikovati trdne vloge. Vsak udeleženec 

ima tako možnost prispevati svoja vprašanja iz prakse kakor tudi menjavati vloge iz 

svetovanja na svetovanje. Pri vsakem srečanju zasedejo naslednje vloge: 

 Glavne vloge - nosilec gradiva, moderator, svetovalci, 
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 Pomožne vloge – zapisnikar, opazovalec procesa. 

Nosilec gradiva 

Nosilec gradiva - v terminologiji Tietzeja (2003) se nanaša »nosilec gradiva« na izraz 

Fallerzähler. Van Kessel (2002) imenuje to vlogo intervizant, drugi avtorji npr. Doz (1980,  

van Kessel, 2002) imenuje to vlogo tudi »prinašalec problema«, Siegers (1998, van Kessel, 

2002) imenuje to vlogo »spraševalec pri konzultaciji«. 

Nosilec gradiva je protagonist svetovanja med kolegi. Njegov primer in njegovo ključno 

vprašanje je v središču svetovanja. Svoj primer predstavi iz prakse, zanj skupaj iščejo 

rešitve. Primera ne predstavi samo vsebinsko, odločilno določa tudi potek svetovalnega 

procesa. 

Nosilec gradiva (Tietze, 2003) opiše izhodiščno situacijo in svojo doživljanje v spontano 

formuliranem pripovedovanju. Predstavi svoje aktualne poglede in poglede na težave. 

Odgovarja na zastavljena vprašanja in na vprašanja, ki razjasnjujejo situacijo, ali 

poglobljena vprašanja drugih udeležencev. 

Nosilec gradiva imenuje in konkretizira na zaključku faze spontanega pripovedovanja 

svojo željo v obliki ključnega vprašanja, odgovor nanj se nanaša na svetovalce med kolegi. 

Nosilec gradiva sodeluje pri izboru metode s soglasjem, da je skupina izbrala dobro 

svetovalno metodo, ki je zanj sprejemljiva, hkrati pa ustreza problemu in zastavljenemu 

vprašanju. Nosilec gradiva ima pravico, da predlaga tako metodo kot tudi pravico veta pri 

njenem izboru. 

Nosilec gradiva posluša svetovalce v fazi svetovanja in ugotavlja njihov vpliv nase. 

Nosilec gradiva zavzame svoje stališče in ideje šele na koncu svetovanja te oblikuje 

začasni rezime, v katerem svetovalcem sporoči, v kakšni obliki je bilo svetovanje zanj 

koristno. 

Moderator 

Moderator termin »moderator« uporabljam namesto izraza »intervizor«, kajti izhajam iz 

tega, da je intervizor vedno tisti, ki je seznanjen z intervizijo, obvlada njene veščine. 

V terminologiji izobraževanja odraslih (Jelenc, 1991) pa je moderator oseba, ki organizira 

in vodi delo strokovne skupine za izpeljavo nekega izobraževalnega programa. Deluje kot 

svetovalec. 
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Svetovanje med kolegi je vedno moderirano. Moderator vodi svetovalni proces skozi 

posamezne faze, aktivira skupino, povezuje pogovor. Pomembnejša moderatorjeva vloga je 

tesnejši kontakt z nosilcem gradiva. S tem poskrbi, da poteka svetovanje v interesu nosilca 

gradiva. Vodenje procesa je zahtevna naloga, zato se vsebinsko ne vživi v primer, le tako 

se lahko popolnoma koncentrira na proces. 

Splošne naloge moderatorja so (Tietze, 2003): začne in zaključi intervizijsko srečanje, 

oznani začetek vsake faze in jo kratko pojasni, predstavi, kaj se bo dogajalo, skrbi, da 

svetovalci izpolnjujejo naloge svoje vloge in je pozoren na odstopanja, preveri, da vsi 

udeleženci - nosilec gradiva in svetovalci - sodelujejo v svetovalnem procesu, pazi na 

razporeditve časa in ohranitev svetovalne strukture. 

V posameznih fazah ima moderator posebne naloge (prav tam): nudi podporo nosilcu 

gradiva med spontanim pripovedovanjem z aktivnim poslušanjem in empatičnim 

razumevanjem, pomaga nosilcu gradiva pri sprejemanju in oblikovanju konkretnega 

ključnega vprašanja v svojem primeru, pod vodstvom moderatorja sledi izbor in dogovor o 

svetovalni metodi, s pomočjo katere bo obdelano ključno vprašanje, moderira svetovanje 

na osnovi izbrane metode, skrbi, da z ustreznimi vprašanji in z moderiranjem zaključijo 

svetovanja med kolegi. 

Svetovalci 

Svetovalci - ostali udeleženci svetovanja med kolegi so kot člani svetovalnega tima aktivni 

akterji pri svetovanju. Prevzemajo vlogo kolegialnih svetovalcev, ki tvorijo ideje, zamisli 

in vprašanja, da bi nosilcu gradiva pomagali pri odgovoru na njegovo ključno vprašanje. 

Naloge svetovalcev so, da poslušajo spontano pripovedovanje nosilca gradiva in pri tem 

poskušajo doumeti njegovo situacijo ter njegov pogled na problem, lahko v omejenem času 

postavijo vprašanja, da bi situacijo bolje razumeli. Pri tem si želijo pridobiti celosten 

pregled nad situacijo in ne nepotrebnih podrobnosti, kot so imena in datumi. Lahko 

predlagajo svetovalne metode, kadar je umestno. V fazi svetovanja so zaželene njihove 

ideje, zamisli in izkušnje, seveda formulirane na pobudo izbrane metode, ki jo je na 

primeren način sprejela skupina. 

Zapisnikar 

Zapisnikar - eden od svetovalec prevzame vlogo zapisnikarja. Zapisnikar se v fazi 

svetovanja (5. faza svetovanja med kolegi) prepriča, da so zamisli, ideje in izkušnje 

svetovalcev zapisane. Zapisnikar sodeluje tudi pri zbiranju idej. Zapisuje prispevke 
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svetovalcev dobesedno na platno ali papir. Izbor zapisnikarja je izrecna želja nosilca 

gradiva na začetku svetovalne faze, lahko pa se določi tudi takoj pri delitvi vlog (castingu). 

Opazovalci procesa 

Opazovalec procesa - ne sodeluje pri svetovanju. Zaradi tega je najbolje, da sedi malo 

odmaknjeno od skupine, kjer ima pregled nad udeleženci. Opazuje dogajanje na svetovanju 

med kolegi in v zaključni fazi svetovalnega procesa s te pozicije oblikuje svoje mnenje, 

povratno sporočilo. Pove, kaj je v procesu uspelo in katero ravnanje, obnašanje je bilo z 

njegovega zornega kota neugodno za potek srečanja. V povratnem sporočilu lahko 

vsakemu svetovalcu in moderatorju pove, kaj je bilo zanj pomembno. 

1.3.3.6 Potek svetovanja med kolegi 

Svetovanje med kolegi zajema osnovno strukturo, traja 30 do 45 minut, metode pa so 

preproste. Svetovanje med kolegi poteka v šestih fazah (Tietze, 2003). 

Tabela 3: Potek svetovanja med kolegi (Tietze, 2003) 

Št. faze Faza Trajanje faze 

1. Casting (delitev vlog) 5 minut 

2. Nosilec gradiva predstavi gradivo 5 do 10 minut 

3. Ključno vprašanje 5 minut 

4. Izbor metod 5 minut 

5. Svetovanje  10 minut 

6. Zaključek 5 minut 

 Skupaj  35 do 45 minut 

V fazi delitve vlog razdelijo vloge glede na prisotne udeležence. Določijo, kdo bo prevzel 

vlogo moderatorja, kdo bo nosilec gradiva. Vsi ostali udeleženci prevzamejo vlogo 

svetovalcev. Moderator jih opozori na časovni okvir sestanka. Ostali možni vlogi sta: 

tajnik, ki si zapisuje, in opazovalec procesa, ki svetovalnemu timu na koncu svetovanja 

oblikuje svoje povratno sporočilo. 

V drugi fazi nosilec gradiva med prostim opisom skopo predstavi tako svoj problem kakor 

tudi pomembne informacije, ki so nujne za izhodišče svetovanja. Nosilec gradiva 

pripoveduje s svojega zornega kota pomembne podrobnosti. Ostali udeleženci si pri tem 

ustvarijo svojo sliko. Nosilec gradiva ima na voljo približno pet do sedem minut za svoj 

oris problema. Moderator ga ves čas podpira tako, da mu zastavlja vprašanja, zaradi česar 
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vsi prisotni bolje razumejo gradivo. Ostali svetovalci lahko zastavijo nekaj vprašanj za 

globlje razumevanje šele na koncu predstavitve.  

Po spontanem pripovedovanju se v dialogu med moderatorjem, nosilcem gradiva in 

svetovalci formulira konkretno ključno vprašanje, ki opredeli željo in določi smer 

razčiščevanja v nadaljevanju svetovanja. Vprašanje vsebuje zaključno temo, na katero bi 

nosilec primera rad nasvet svetovalcev. 

Sledi izbor metod. Ključno vprašanje, tema in zastavljena vprašanja so vodilo skupini pri 

izboru primerne svetovalne metode. Moderator prevzame vodilno vlogo pri izboru metode. 

Skupina ima na voljo celo vrsto osnovnih metod. 

Sledi svetovanje po dogovorjeni metodi, nakar udeleženci svetujejo. Nosilec gradiva v tej 

fazi le posluša in umešča ideje. Svetovanje traja približno 10 minut.  

Na zaključku oblikuje nosilec gradiva povratno sporočilo o tem, katere pobude in sugestije 

so mu bile v pomoč. Opustijo različne vloge in s tem se zaključi svetovanje med kolegi. Če 

pa je bil določen tudi opazovalec procesa, je pred zaključkom čas in priložnost, da 

posreduje povratno informacijo. Nato je sestanka konec ali pa se, po zasluženem odmoru, 

nadaljuje novo svetovanje med kolegi. 

V vsaki fazi so v ospredju točno določena vprašanja, ki vodijo proces. Ta poenostavijo 

svetovanje, da se lahko svetovanci orientirajo k cilju tiste faze. 
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Tabela 4: Faze in vodilna vprašanja (Tietze, 2003: 62) 

Faza Vodilno vprašanje 

Casting-delitev vlog Katere primere imamo? Kdo bo prevzel katero vlogo? 

Spontano pripovedovanje Za kaj gre? Kakšna je situacija za nosilca gradiva? 

Ključno vprašanje Kakšno razčiščevanje (z ozirom na situacijo) svoje 
situacije si želi nosilec gradiva? 

Izbor metode Katere svetovalne metode bomo izbrali? 

Svetovanje Kaj bomo svetovali nosilcu gradiva z ozirom na 
njegovo ključno vprašanje? 

Zaključek Kaj je pridobil, kaj se je naučil nosilec gradiva na 
srečanju? 

1.3.3.7 Prednosti strukturiranega poteka pri svetovanju med kolegi 

Po fazah urejen potek, na katerega se orientira svetovalni proces, pomaga skupini, da je 

dogajanje med svetovanjem pregledno, celovito. S tem dosežemo smer poteka z različnimi 

problemskimi polji, pri katerih bi se sicer hitro lahko zmotili. Udeleženci dobijo svoje 

vloge in naloge, da lahko sledijo in se vključijo v posamezne faze. To je pogoj za uspešno 

svetovanje. Tovrsten potek predstavlja preverjeno svetovalno logiko; faza informacij, faza 

fokusiranja na konkretno zastavljeno vprašanja, svetovalna faza in oblikovanje zaključka. 

Potek sledi principom uspešnega reševanja problema. 

Posebnost in moč predstavljene strukture svetovanja med kolegi je v tem, da so svetovalne 

faze zgrajene modularno. Skupina se odloči za določeno svetovalno metodo šele takrat, ko 

je določen cilj svetovanja. Povezava s trdno strukturo in možnostjo izbire ima več 

prednosti (Tietze, 2003): 

 trdna struktura nudi stabilno orientacijo vsem udeležencem, določeno zaporedje faz 

vodi k nastajanju okvirja svetovanja; 

 z možnostjo izbire je svetovanje metodološko ciljno usmerjeno tako k željam 

nosilca gradiva kakor tudi na posebnosti situacije in ključno vprašanje; 

 svetovanje je zaradi izbire metod bolj življenjsko in pestro; 

 skupina lahko na začetku začne z lažjimi metodami in kasneje zaradi izkušenj pri 

svetovanju med kolegi začne uporabljati zahtevnejše metode; 

 če proces dovoljuje in če je čas, lahko skupina med seboj kombinira dve metodi ali 

več; s čimer dobi nosilec gradiva več svetovalnih ponudb. 
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1.3.3.8 Faze pri svetovanju med kolegi 

Faza 1.: Casting-delitev vlog 

V fazi delitve vlog določimo tri glavne vloge: nosilca gradiva, moderatorja in svetovalce. 

Konkretna vloga določa, komu in v kateri fazi ima kdo aktivno nalogo. Za vsak prehod 

dobi vlogo drugi protagonist. S tem pridobi svetovanje med kolegi specifični karakter: 

svetovanje od kolegov za kolege. 

Če je na srečanju skupine več krogov posvetovanj, se razlikuje prva delitev vlog. Delitev 

vlog je na začetku srečanja dodatno sestavljena iz podrobnega začetnega kroga, kjer se 

skupina strinja, da si vzamejo čas za aktualna vprašanja in občutke. 

Koraki pri delitvi vlog (Tietze, 2003): 

1. moderator določi ustrezna skupinska pravila, 

2. začetni krog pred začetkom prvega svetovanja - nosilec gradiva, ki je imel na 

prejšnjem srečanju gradivo, poroča o nadaljnjem poteku svojega gradiva, 

3. udeleženci poročajo o svojih svetovalnih željah, izberejo nosilca gradiva in vrstni 

red svetovanja, 

4. izberejo zapisnikarja za svetovanje med kolegi, 

5. izberejo opazovalca procesa. 

Trajanje brez začetnega kroga 5 minut, z začetnim krogom 45 minut. 

Preden se začne svetovanje med kolegi, skupina poskrbi za oblikovanje pogojev zunanjega 

okvirja. Prostor mora biti miren, brez motenj. Za boljšo svetovalno klimo je priporočljivo, 

da so stoli razporejeni v krog in da na sredini ni miz. Po izkušnjah mize ovirajo vzdušje, 

kava ali čaj pa lahko hitro privedeta do sproščenega klepeta. Pripravljen mora biti potreben 

material (flip chart, papir, pisala). Flip chart ali velik plakat s šestimi fazami in njegovimi 

vodilnimi vprašanji mora viseti tako, da je viden vsem udeležencem. Skupina naj takoj na 

začetku določi odmore in njihovo trajanje. Odmori so pomembni pri svetovanju, saj se 

lahko udeleženci vmes sprostijo in vzpostavijo potrebno distanco do gradiva. Krajši odmor 

je priporočljiv po vsakem svetovanju, daljši odmor opoldan, če skupina dela ves dan. 
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Predlagana tehnika menjavanja vloge moderatorja 

Menjava vlog omogoča, da se vsi udeleženci izkusijo kot svetovalci, drugič kot 

moderatorji. Zaradi tega mora tim sprejeti dogovor o tem, kako bodo vloge menjavali. 

Možnosti so naslednje (Tietze, 2003): 

 Princip rotacije 

Vsak v timu prevzame vlogo moderatorja po vnaprej določenem zaporedju. Ker je 

moderator določen že na začetku svetovanja, se lahko vsak že v svoji notranjosti pripravi 

na vlogo. Tudi ostali udeleženci se lahko pripravijo na tistega, ki je moderator. Z vnaprej 

določenim zaporedjem se lahko vsak kontinuirano vadi v vseh vlogah. Tudi vlogo nosilca 

gradiva lahko vnaprej določimo. S tem zagotovimo, da dobijo vsi udeleženci enako 

svetovalno pozicijo. Slabost tega pa je, da v vlogi nosilca gradiva nimaš nujnega primera 

(takega, ki te prav tedaj pesti). 

 izbor nosilca gradiva 

Nosilec gradiva izbira med prisotnimi moderatorja za svoje svetovanje. S tem je 

zagotovljena (empatija, naklonjenost) »kemija« med nosilcem gradiva in moderatorjem. 

Seveda pa se mora izbrani moderator z izbiro strinjati. Skupina mora paziti, da so naloge 

enakomerno razporejene in da se ne formirajo stalni pari. 

 izbor s pomočjo drugih kriterijev 

Sestava vloge moderatorja je lahko odvisna tudi od vsebine primera. Tako lahko prevzame 

vlogo moderatorja tisti član, ki ima največjo distanco do obravnavane vsebine. S tem se 

zmanjša nevarnost, da bi moderator zavil v določeno smer nosilca gradiva ali pa ves 

svetovalni proces. 

Naloge moderatorja v tej fazi 

Ko določimo moderatorja svetovanja med kolegi, ta v tistem trenutku nadaljuje s 1. fazo. 

Najprej vodi začetni krog, kjer nosilec gradiva naznani svoje gradivo, nosilec gradiva iz 

prejšnjega srečanja lahko poroča o nadaljnjem poteku prejšnjega svetovanja. Nato 

moderira vloge, kjer pride na vrsto nosilec gradiva. Ko so vse vloge zasedene, preide 

moderator na fazo dve. 
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Primeri nosilca primera 

Primer ali »kar nekomu leži na duši« je lahko pretekla izkušnja, ki je še aktualna, ali 

bližajoča se službena situacija, ki nosilca gradiva notranje obremenjuje in (Tietze, 2003), 

kot denimo: 

 kjer nosilec gradiva želi narediti korak naprej, 

 želi najti rešitev zase, 

 želi pridobiti ideje, 

 želi se nečesa za prihodnost naučiti, 

 želi kaj predelati, 

 želi slišati stališče ali mnenje skupine. 

Faza 2.: Spontano pripovedovanje 

V fazi spontanega pripovedovanja opiše nosilec gradiva svoje doživetje in predstavi 

podrobnosti, ki so zanj v tem primeru relevantne. To pove v obliki kratkega spontanega 

poročila, za katerega nosilec gradiva ne potrebuje nobene priprave, tudi če je že prej o tem 

razmišljal. Na razpolago ima od 5 do 7 minut (»da prideš do novih misli, idej je 

pomembno, da ne vežeš toliko sedanje problematike)« (Herwig-Lempp, 1993, Tietze, 

2003). 

Koraki pri spontanem pripovedovanju (Tietze, 2003) so: 

1. nosilec gradiva poroča moderatorju o svoji situaciji (5-7 minut); 

2. ostali udeleženci postavljajo vprašanja, nosilec gradiva odgovarja (2-3 minute). 

Traja skupaj približno 7-10 minut. 

Naloge moderatorja pri spontanem pripovedovanju 

Moderator podpira nosilca gradiva pri svojem pripovedovanju z aktivnim poslušanjem in 

postavlja vprašanja po naročilu tima. Svojo vlogo med pripovedovanjem nosilca gradiva 

nadaljuje s tem, da je gradivo razločno. Razčiščevanje je lahko za nosilca gradiva 

pomemben korak naprej, saj je lahko celo konec svetovanja že po spontanem 

pripovedovanju (občasno, a redko), (prav tam)). 

Spontano pripovedovanje je mišljeno kot pogovor med nosilcem gradiva in moderatorjem. 

Spodbudno, aktivno poslušanje in jasna vprašanja so sprva predvidena kot delo 
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moderatorja, kajti sicer lahko številna vprašanja nosilca gradiva hitro zmedejo. Moderator 

obvaruje nosilca gradiva pred prehitro postavljenimi vprašanji in hipotezami, ki vnašajo 

zmedo zaradi svetovalcev. Poleg tega ima moderator nalogo slediti časovnemu poteku.  

Svetovalci se ne vključujejo v dialog med njima, samo pazljivo poslušajo. To delitev vlog 

upoštevajo vsi udeleženci. Če ima svetovalec vprašanje, ga moderator prosi, da ga postavi 

na koncu spontanega pripovedovanja. 

Ko pove nosilec gradiva svojo pripoved, nudi moderator priložnost ostalim svetovalcem, 

da mu zastavijo omejeno število vprašanj. Vprašanja se nanašajo na nadaljevanje ali so 

namenjena poglabljanju razumevanja skupine, vendar še ne vsebujejo možnosti rešitve. 

Pomembno je, da moderator zadrži vodenje tudi v fazi zastavljanja vprašanj. Čas za 

postavljanje vprašanj skupaj z odgovori ne sme biti daljši od treh minut. Če izzove 

spontano pripovedovanje veliko vprašanj svetovalcev, lahko moderator to potrebo dopusti 

ali jo omeji. 

Časovna omejitev spontanega pripovedovanja 

Zaradi pravila omejitve časa pri svetovanju med kolegi svetovalci kmalu ugotovijo 

koristnost, olajšanje in prijetnost. Razlogi za omejen čas pripovedovanja (Tietze, 2003) so: 

 večja koncentracija udeležencev, 

 nosilec gradiva izlušči gradivo, 

 pravilo, da je prvo pomembno, 

 distanca do nosilca gradiva, 

 distanca do svetovalcev. 

Faza 3.: Ključno vprašanje 

Najti primerno vprašanje, ki je ključnega pomena za temo nosilca gradiva je centralnega 

pomena pri svetovanju med kolegi in bistvena za nadaljnjo smer svetovanja. Proces 

zahteva od vseh udeležencev veliko pozornost in ter pazljivost, zato zahteva svojo 

samostojno in časovno omejeno fazo.  

Koraki pri ključnem vprašanju (Tietze, 2003): 

1. nosilec gradiva oblikuje na podlagi moderatorjevega vprašanja ključno vprašanje za 

svetovanje; 
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2. svetovalci povedo, če razumejo ključno vprašanje. 

Faza traja približno 5 minut, skupno iskanje ključnega vprašanja pa približno 10-15 minut. 

Naloge moderatorja pri oblikovanju ključnega vprašanja 

Moderator nudi podporo nosilcu gradiva, da najde primerno ključno vprašanje in da dobi 

jasno vizijo, kaj želi. Tudi v tej fazi je njegova naloga pomoč pri pojasnjevanju, da si 

nosilec gradiva ustvari jasno sliko in oblikuje ključno vprašanje. Najprej se pozanima, če 

ima nosilec gradiva izbrano ključno vprašanje. Kot uvod v to fazo lahko moderator vpraša: 

S čim želiš iti danes domov? Kaj želiš od nas? Katero ključno vprašanje nam postavljaš? 

ali Kakšno naročilo imaš danes za svetovalce? 

Moderator pazi, da je vprašanje formulirano tako, da je usmerjeno na svetovalce. Prav tako 

lahko oblikovane predloge razširi ali pa prosi svetovalce za podporo pri formuliranju 

vprašanja. Na koncu smejo zastaviti takšno ključno vprašanje, ki je skupno (prevzeto) celi 

skupini, tudi ko je nosilcu gradiva na koncu prepuščena zadnja odločitev. 

Proces razvoja ključnega vprašanja lahko gre po korakih. Najprej lahko nosilca gradiva 

vprašamo, če želi spremeniti svojo situacijo (Kaj bi lahko bilo drugače?) in kakšen cilj želi 

doseči (Kako vidiš, slišiš, čutiš situacijo, ko bo rešen problem?). Če ima nosilec gradiva 

konkretno predstavo, potem lahko prevzamemo ključno vprašanje (In kako ti lahko tukaj in 

sedaj pomagamo?).  

Ko se je nosilec gradiva odločil za ključno vprašanje, ga moderator še enkrat glasno 

ponovi.  

Nosilec gradiva ne oblikuje ključnega vprašanja 

Če ima nosilec gradiva težave pri oblikovanju ključnega vprašanja, tedaj vpraša moderator 

svetovalce, če bi mu ga pomagali oblikovati. Če si nosilec gradiva želi takšno podporo, 

prej naredijo manjši svetovalni krog, katerega cilj je najti ključno vprašanje za nosilca 

gradiva. Standardno vprašanje pri iskanju vprašanja se glasi: Kakšno bi lahko bilo moje 

ključno vprašanje? S tem se začne prvi svetovalni krog. Svetovalci zbirajo med pogovorom 

različna ključna vprašanja za nosilca gradiva. Pogovor se začne: Zame bi bilo ključno 

vprašanje… Po 5 minutah moderator zaključi to fazo in vpraša nosilca gradiva, če se je 

katero izrečeno ključno vprašanje dotaknilo njegovega bistva. Če ni, se situacija ponovi, 

sicer preidemo v naslednjo fazo, fazo izbora metode. 
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Faza 4: Izbor metode 

Z možnostjo izbire svetovalne metode se za skupino odpre možnost, da svetovanje steče v 

smeri zastavljenega ključnega vprašanja in da primer obravnavamo diferencirano. 

Svetovalni tim ponudi sveženj svetovalnih metod (npr.: brainstorming). Glede na ključno 

vprašanje izbere skupina primeren postopek. Na vsakem svetovanju se na novo odločajo o 

svetovalni metodi. Ker pa ta odločitev vpliva na nadaljnji svetovalni proces, mora biti 

metoda izbrana s premislekom, zaradi česar je dobila izbira metode svojo fazo. 

Izbor metode po tem, ko svetovalci v naslednji fazi nosilcu gradiva svetujejo, pomaga, da 

je svetovalni proces živahnejši, kreativnejši in pestrejši. Svetovanje, predvsem pa 

svetovanje med kolegi, potrebuje poleg potrebne resnosti tudi kreativnost. 

Skupna odločitev za izbor metode, po kateri bodo v 5. fazi svetovali, porazdeli 

odgovornost na vse udeležence za svetovalni proces. 

Izbor metode je odvisen od različnih faktorjev. Pomembnejši princip je interes dobrega 

svetovanja za nosilca gradiva. Kriteriji, ki vplivajo na izbor metode, so različni (Tietze, 

2003). Oblikujemo jih s pomočjo odgovorov na vprašanja. 

 V kolikšni meri se skladata ključno vprašanje in metoda? Je metoda primerna, da 

dobimo odgovor na ključno vprašanje? 

 Kaj si želi nosilec gradiva? Kakšen je njegov interes pred zastavljenim vprašanjem? 

S katerimi metodami je možno te interese še doseči? 

 Katere predloge ima moderator in katere svetovalci? Kakšnim namenom s tem 

sledijo? 

Koraki pri izbiri metode (Tietze, 2003) so: 

1. moderator zbira predloge nosilca gradiva in svetovalcev; 

2. s soglasjem nosilca gradiva se skupina strinja z metodo. 

Trajanje te faze: približno 5 minut. 

Naloge moderatorja pri izbiri metode 

Potek izbora metode je moderatorjeva odgovornost. Moderator vodi izbor v skupini. 

Zagotovi, da izberejo metodo, ni mu je potrebno samemu izbrati ali predlagati. Od nosilca 

gradiva dobi možnost predlogov, nato lahko svetovalci med seboj diskutirajo in iščejo 

alternative. Ideje zapišejo na plakat. 
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Pri takšnem načinu izbora je vprašljiva moderatorjeva sposobnost moderiranja. Moderator 

prične pri nosilcu gradiva z vprašanjem: Katere svetovalne metode si želiš? Kaj želiš 

pridobiti od nas s svojim vprašanjem? Po teh odgovorih ponudi timu v presojo. Kaj menite, 

bi bilo to ustrezno, primerno? Nato posreduje moderator med nosilcem gradiva in 

svetovalci, dokler niso enotni glede svetovane metode. Sodelujoči si lahko vzamejo nekaj 

časa, da najdejo primerno metodo. 

Izbor metode sme trajati le kratek čas. Burna diskusija škodi tako željam nosilca gradiva 

kot njegovemu potrpljenju. Zaradi tega moderator še enkrat preveri, če je nosilcu gradiva 

izbor metode v pomoč in če je smeri prava: Domnevam, da ste dobili od nas….Bi bilo to, 

kar ste želeli? In kar ste dobili, ali vam bo to pomagalo za naprej? 

Faza 5.: Svetovanje 

V svetovalni fazi so svetovalci aktivni in posredujejo svoje izkušnje, producirajo svoje 

ideje in izpostavijo svoje reakcije. Pri tem uporabljajo celotno paleto svojih kompetenc, 

zaznav in fantazij. Izražajo svoje stališče, sporočajo dvome ali signalizirajo strinjanje, 

soglašanje; vedno zato, da obogatijo perspektivo nosilcu gradiva. Moderator v tej fazi le 

malo strukturira, nosilec gradiva mora le pazljivo poslušati. Zapisnikar zapisuje prispevke 

svetovanja. 

Koraki pri svetovanju (Tietze, 2003): 

1. moderator skicira princip izbrane metode; 

2. svetovalci v 10 minutah navedejo ideje in predloge v okviru izbrane metode; 

3. zapisnikar zapisuje. 

Trajanje: približno 10 minut. 

V fazi svetovanja se oblikujejo številne kreativne ideje kot rešitev ali kot osnova za rešitev 

primera v prihodnje. Temu sledijo splošna vodila, ki se v številnih situacijah svetovanja pri 

iskanju rešitev ohranijo (Tietze, 2003): 

1. rešitve morajo biti orientirane na vrednote v skupini, 

2. majhne rešitve lahko imajo velik pomen, 

3. rešitve so lahko neodvisne od vzroka, 

4. skoraj vedno obstaja več rešitev, 

5. rešitve lahko upoštevajo pomembne vpetosti.  
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Naloge moderatorja pri svetovanju 

Moderator na začetku hitro preleti potek te metode in spomni udeležence na prispevke 

svetovalcev. Ta razjasnitev je potrebna tudi, ko gre za uigrane time, da ne bi prišlo do 

nesporazumov. Nato da moderator signal za prispevke svetovalcem. Medtem ko svetovalci 

predstavljajo svoje prispevke, moderator preveri, če se prispevki skladajo z metodo. 

Majhna odstopanja lahko tolerira, pri večjih navzkrižjih pa mora opozoriti svetovalce in 

opozoriti na morebitne alternativne predlagane predloge. 

Moderator je posebej pozoren na razpoloženje nosilca gradiva med svetovanjem. Dober 

odnos med moderatorjem in nosilcem problema je zelo pomemben.  

Moderator mora med svetovanjem paziti in biti skoncentriran na svoje naloge in svojo 

vlogo vodenja. Konča po 10 minutah svetovanje. Eden ali dva prispevka sta še možna. 

Potem je čas za zaključek.  

Faza 6.: Zaključek 

Zaključna faza pri svetovanju med kolegi je sestavljena iz bilance nosilca gradiva in 

povratnega sporočila. Pri svoji bilanci nosilec gradiva zavzame svoje stališče do prispevka 

svetovalcev, oblikuje sveže vtise, povzame, kaj mu je pomagalo, in načrtuje prve ukrepe, 

korake za nadaljnje delo. Ostali svetovalci imajo prav tako možnost narediti osebno 

bilanco. V povratnem sporočilu dobi moderator od ostalih svetovalcev povratna sporočila o 

svojem stilu vodenja pogovora. Opazovalec procesa s povratnim sporočilom seznani 

celotno skupino.  

Koraki pri zaključku (Tietze, 2003) so: 

 nosilec gradiva ponovno pove, katere ideje so mu bile najbolj v pomoč, in česa se je 

naučil na svetovanju med kolegi; 

 svetovanje med kolegi se zaključi, nosilec gradiva se zahvali; 

 moderator dobi povratno informacijo nosilca gradiva in svetovalcev; 

 opazovalec procesa udeležence seznani s povratnim mnenjem. 

Trajanje: približno 5 minut, s povratnimi sporočili in procesom povratnih informacij 

približno 15 minut in več. 
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Naloge moderatorja pri zaključni fazi 

Moderator vpraša nosilca gradiva, če so mu bile ponujene sugestije, pobude v pomoč, in 

katere misli so še posebej koristne. To lahko vpraša s pomočjo metafore o obiranju 

grozdja: Kateri so bili tisti grozdi, ki bi jih takoj obral? Kateri kisli grozdi bi morali še 

zoreti, preden bi jih lahko pojedel? 

Po opravljeni bilanci nosilca gradiva se moderator zahvali svetovalcem za sodelovanje in s 

tem zaključi svetovanje med kolegi. Nadaljevanje ni več sestavni del svetovanja med 

kolegi v ožjem smislu. 

Tabela 5: Kratek pregled šestih faz pri svetovanju med kolegi (Tietze, 2003: 114) 

Faza Kaj se je zgodilo Kaj je rezultat Kaj kdo prispeva k temu 

Casting-delitev vlog 

5 minut 

Določijo vloge: moderator, 
nosilec gradiva, 
svetovalec. 

Nosilec gradiva, 
moderator in svetovalec 
prevzamejo svoje vloge. 

Udeleženci izrazijo, 
povedo svoje želje, 
prošnje, hotenja, potrebe, 
izbrana sta moderator in 
nosilec gradiva.  

Pripovedovanje 

10 minut 

Nosilec gradiva oriše 
situacijo, ki ga 
obremenjuje. 

Vsi udeleženci dobro 
razumejo primer. 

Nosilec gradiva poroča, 
pri tem ga moderator 
vodi.  

Ključno vprašanje 

5-15 minut 

Nosilec gradiva imenuje 
svoje ključno vprašanje. 

Vsi udeleženci so 
razumeli ključno 
vprašanje. 

Nosilec gradiva oblikuje 
ključno vprašanje, pri tem 
ga moderator podpre. 

Izbor metod maksimalno 
5 minut 

Izberejo metodo iz nabora 
metod. 

Metoda za svetovanje je 
ugotovljena, fiksirana. 

Moderator vodi izbor, 
nosilec gradiva in 
svetovalec dajeta 
predloge. 

Svetovanje 10-15 minut Uporabimo metodo, 
svetovalec izrazi svoje 
ideje. 

Nosilec gradiva ima ideje, 
pobuda za izbrano 
metodo se ohrani. 

Svetovalec svetuje v stilu 
izbrane metode, 
zapisnikar piše. 

Zaključek 5-10 minut Nosilec gradiva povzame 
misli slušateljev in 
prevzame zaključno 
stališče. 

Svetovanje med kolegi je 
zaključeno. 

Nosilec gradiva opravi 
bilanco in se zahvali. 

1.3.3.9 Osnovne metode dela pri svetovanju med kolegi 

Pri svetovanju med kolegi poteka izbor metod v četrti fazi, kjer uredi ključno vprašanje 

nosilca primera. Metode izvirajo iz različnih svetovalnih kontekstov, uporabljajo jih pri 

svetovanju, superviziji in koučingu in so namenjene delu v skupini. Za uspešnost metode je 

obvezna aktivnost vseh udeležencev. Pri svetovanju med kolegi Tietze loči metode za 

začetnike in za napredne skupine. 
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Ozadje navodil delitve izvira na praktičnih izkušnjah skupine, ki je začela s procesom in bi 

bila preobremenjena z izbiro metod.  

Tabela 6: Osnovne metode, cilji, vodilna vprašanja (Tietze, 2003:117) 

Metode Cilj Fokus svetovanja Vodilno vprašanje 

Brainstorming Zbiranje idej za nosilca 
problema, da reši 
problem 

Orientacija k rešitvi Kaj vse lahko v takšni 
situaciji narediš? 

Stoja na glavi- 
brainstorming 

Produciranje idej v 
nasprotni smeri ključnega 
vprašanja 

Orientacija k rešitvi Kako bi lahko nosilec 
gradiva poslabšal 
situacijo? 

Prvi mali korak Najti začetek za iskanje 
rešitve 

Orientacija k cilju in 
struktura 

Kaj bi lahko bil naslednji 
mali korak za nosilca 
gradiva? 

Dober nasvet Priporočila za nadaljnje 
iskanje rešitev 

Orientacija k rešitvi Katere nasvete imam za 
nosilca gradiva? 

Krog resonance Povratno sporočilo v 
povezavi, odnosu do 
spontanega 
pripovedovanja 

Prevzeti delež Kaj izzove predstavljen 
primer pri meni? 
(notranja reakcija) 

Sharing-deljenje Odnos do lastne 
podobne izkušnje 

Prevzeti delež Na katero lastno izkušnjo 
me spominja 
predstavljen primer? 

(Iz)najti ključno vprašanje Najti ključno vprašanje za 
nosilca gradiva 

Struktura in sprememba 
perspektive 

Kakšno bi še lahko bilo 
ključno vprašanje nosilca 
gradiva? 

Dve pomembni 
informaciji 

Informacije prikaza, opisa 
na novo razvrščati, 
ponderirati 

Struktura Kateri dve  

informaciji sta zame 
pomembni? 

Kratki komentarji oblikovati stališče,  kar se 
je zgodilo 

Prevzeti delež in 
orientacija k rešitvi 

Kaj mi je pri vsebini ali 
pri načinu opisovanja 
primera vzbudilo 
pozornost?  

Uspešno sporočilo Opis faktorjev, 
dejavnikov, ki vodijo k 
uspehu 

Orientacija k rešitvi Kako je dosegel nosilec 
gradiva svoj uspeh? 

Pri metodah za izkušene najdemo tudi specialne in kompleksne metode, ki zahtevajo tako 

izkušnje udeležencev kot uigran tim. Njihova uporaba zahteva tako globlje razumevanje 

svetovanja kakor tudi komunikacijske kompetence (obvladati odprta vprašanja, razvijanje 

hipotez, najti presenečenja, reinterpretiranje, druga stran medalje, identifikacija, 

navzkrižno spraševanje, metafore in analogije…). 
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1.3.3.10  Evalvacija svetovanja med kolegi 

Model svetovanja med kolegi, ki ga predstavlja Tietze (2003, 2010), je bil vse do leta 2006 

kritiziran, saj še ni bilo narejenega nobenega empiričnega pristopa. Uspešnost modela so 

relevantno pokazali prvi empirični rezultati, narejeni v zadnjih petih letih. Do takrat je bil 

model kritično ocenjen (Hämmer, 2006) ker: 

 obstajajo le »notranji« svetovalci, kar lahko povzroči, da npr. nekaterih rešitev niti 

ne najdemo; 

 svetovanje med kolegi se lahko izvaja brez uvajanja, Saj skoraj vsi danes priznani 

koncepti potrebujejo nekoliko izvajanj oziroma treningov (npr. komunikacijski, 

odločitveni treningi...); 

  vprašljivi so predpogoji za vključitev: prostovoljnost, odprtost, samorefleksija in 

pripravljenost se učiti,  če jih vsi  upoštevajo; 

Priznavali pa so pozitivne plati modela svetovanja med kolegi: 

  metoda je cenovno ugodna, 

  z metodo svetovanja med kolegi zagotovimo splošno ozaveščenost v kolektivu, 

  z metodo se problemi ne samo ozaveščajo, ampak prinaša tudi rešitve zanje, 

  pomemben je kontinuiran proces, 

  model spodbuja fleksibilnost in temeljne kompetence. 

V Nemčiji se je na področju šolstva model svetovanje med kolegi zelo uveljavil, saj 

ugotavljajo, da ima kontinuirano delo in strukturirano svetovanje med učitelji velik pomen 

tako pri podajanju snovi kot pri razvoju inovativnosti na šolah. Model omogoča z 

razvijanjem resurjev in ciljno orientacijo razvoj posameznika ter omogoča spremembe in 

optimizacijo v šolah ter razvoj novih strategij dela. Teoretične, empirične in didaktične 

študije so pokazale (Macha, Lödermann, Bauhofer, 2009), da metoda svetovanja med 

kolegi med učitelji in šolskimi skupinami potrjuje uspešno delo in daje odgovor na 

aktualne potrebe.  

Model svetovanja med kolegi je Tietze leta 2009 evalviral. S pomočjo kvantitativne 

metode je ugotavljal, kako vpliva udeležba na interviziji na udeleženca (v statističnem 

smislu neodvisna spremenljivka), na poklicne kompetence in poklicno obremenitev (v 

statističnem smislu odvisne spremenljivke). V ta namen so naredili kvazieksperimentalni 

predtestni in potestni načrt z intervencijsko in kontrolno skupino, ga realizirali v podjetju 
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nekega koncerna in ga tudi evalvirali. Intervencija je obsegala dvodnevni seminar 

intervizije, nadgradnjo z delavnico za izbrane osebe iz iste interesne skupine in tri do šest 

srečanj interesne skupine, na kateri so izvajali metodo intervizije. Čas trajanja vseh 

intervencijskih elementov je bil 15 mesecev. V evalvacijski študiji je dokazal izboljšanje 

lastne ocene poklicnih delovnih kompetenc in zmanjšanje poklicnega stresa. To ugotavlja 

tudi pri udeležencih, ki niso bili ves čas prisotni v procesu svetovanja med kolegi. 

1.4 Vzorci poteka intervizije 

1.4.1 Vzorec poteka intervizije v organizaciji po van Kesslu 

Van Kesslov model intervizije v organizaciji, ki je predstavljen v specialističnem delu. 

Tabela 7: Struktura kolegialnega posvetovanja (Van Kessel, 2002)  

Št. faze Ime faze Trajanje 

1. Preklop 5 minut 

2. Organizacijska vprašanja 5-10 minut 

3. Refleksija 5-10 minut 

4. Obravnava izkušenj pri delu prvega intervizanta 25-30 minut 

5. Povratna informacija intervizorjem 5 minut 

6. Obravnava izkušnje na delovnem mestu drugega 
intervizanta 

25-30 minut 

7. Povratna inf. intervizorjem 5 minut 

8. Evalvacija sodelovanja na današnjem sestanku 5-10 minut 

9. Sklepi oz. novi dogovori 5-10 minut 

 SKUPAJ: 85-110 minut 
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1.4.2 Vzorec svetovanja med kolegi po Tietzeju 

Tietzejev model vodenja intervizije, ki je predstavljen v specialističnem delu. 

Tabela 8: Faze in struktura kolegialnega svetovanja (Tietze, 2003:60) 

Št. faze Faza Trajanje faze 

1. Casting (delitev vlog) 5 minut 

2. Nosilec gradiva predstavi gradivo 5 do 10 minut 

3. Ključno vprašanje 5 minut 

4. Izbor metod 5 minut 

5. Svetovanje  10 minut 

6. Zaključek 5 minut 

 Skupaj  35 do 45 minut 

 

1.4.3 Švicarski model poteka intervizije 

Predstavljena bosta dva modela poteka intervizije, ki ju uporabljajo v Švici. Prvi model je 

primeren za delo v organizacijah in ga je možno časovno spreminjati.  

Drugi model poteka intervizije je model intervizije med študenti, ki ga izvajajo med 

delovno prakso na univerzi Hochschule für Sociale Arbeit FHNW (Mangold, Rieger, 

2010). 

Model poteka intervizije v organizaciji 

Sestavljen je iz različnih virov. Predstavljena tabela predstavlja približno oceno izvedbe in 

variira glede na velikost skupine in načrtovan čas izvedbe (Brunner, 2007). 
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Tabela 9: Predstavitev faz in strukture intervizije v organizaciji v Švici (Brunner, 2007) 

Št. faze Faze Trajanje 

1. Vnos, organizacija, pogled na primere iz prejšnjega srečanja, časovni okvir 
itd. 

Kje se nahajamo, pomisleki, -določanje časovnega zaporedja. 

10 minut 

2. Nosilec primera predstavi pomisleke. Drugi poslušajo brez prekinjanja nosilca 
primera. 

5 minut 

3. Skupina postavi ne preveč vprašanj za razumevanje in razjasnjevanje 
primera. 

Nato gre nosilec primera iz »kroga« in le posluša. Skupina se nato pogovarja 
v 3. osebi ednine (on, ona) o nosilcu gradiva. 

5 minut 

4. Skupina brez nosilca gradiva izmenja: 

a) zaznavanja, spontane in emocionalne reakcije (jaz-sporočila) 

b) hipoteze. 

→Brez rešitev in nasvetov, nobenih lastnih zaključkov in zgodb! 

→Hipoteze: Kaj se pravzaprav dogaja? Kateri so vidni vzorci in vedenja, 
razmišljanja in počutja? 

5-10 minut 

5. Nosilec gradiva je ponovno v krogu in lahko pove svoje mnenje slišanega. 
Moderator izpolni, da so vsa vprašanja razjasnjena. 

5 minut 

6. Brainstorming skupine, iskanje rešitev in idej za razvoj. Vizualizacija (flip cart) 
ali protokol za nosilca primera. Veliko idej, brez cenzure in diskusije. 

→Predlogi brez apeliranja! →Brez vrednotenja! 

5-10 minut 

7. Nosilec primera pregleda avtonomno listo idej, obteži predloge, reformulira, 
vpraša kaj, če je potrebno itd…sam izbere zaključek primera (glede na čas). 

10 minut 

8. Celotna skupina reflektira proces svetovanja, ki se je pravkar odvijal. 

Vrstni red: nosilec gradiva → opazovalci procesa (če je na voljo)→skupina da 
osebno izjavo v zaključnem krogu. 

5-10 minut 

 Skupaj 50-80 minut 

Vir: www.brunnercoach.ch 

Model poteka intervizije med študenti 

Model poteka intervizije, ki je prirejen za vrstniško intervizijo študentov med delovno 

prakso na Univerzi za socialno delo v Baslu, Švica (Mangold, Rieger, 2010)  
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Tabela 10: Model intervizije na Univerzi v Baslu, Švica (Mangold, Rieger, 2010) 

Št. faze Faze Trajanje 

1.faza Moderacija-določitev vlog 3 minute 

2. faza Priprava in oblikovanje navodil 

Izberemo aktualne zahteve in primer (določitev poteka, prioritet…) 

5 minut 

3. faza Razlaga, predstavitev, razumevanje 

Nosilec primera predstavi problem/vprašanje/situacijo 

Skupina postavi vprašanja za izboljšanje razumevanja (samo vprašanja za 
razjasnitev primera) 

10 minut 

4. faza Mnenja, poglabljanja, razširjanje 

Skupina se sreča s situacijo (asociacije, slike, identifikacija…) brez 
ocenjevanja in predlogov. 

Nosilec primera reagira: »Na kaj sem naletel?«, možna vprašanja in skrbi. 

Skupina analizira, diagnosticira, tvori hipoteze. 

Nosilec primera oblikuje po slišanem v skupini povratno informacijo 

30 minut 

5. faza Razvoj rešitev  

Razvijanje rešitev in delovnih alternativ ter njihovo preizkušanje  

15 minut 

6. faza Določitev naslednjih korakov (priprava) 

Nosilec primera komentira, ocenjuje rešitve in se odloči »kaj vzeti«. 

(vsi ostali razmislijo, kje bi lahko sami uporabili pri svojem delu). 

10 minut 

7. faza Zaključek in konec 

Vsi razmislijo, kaj so pridobili za svojo prakso. 

Vsi tvorijo povratno informacijo o načinu dela. 

5 minut 

 Skupaj 75 minut 

(vir: http://www.fhnw.ch/sozialearbeit/kurse-und-tagungen/praxistagung-2010-in-

basel.pdf) 

1.4.4 Potek intervizije po Hendriksenu 

Predstavljam še model intervizije avtorja Hendriksena. Avtor poudarja, da je podan čas 

maksimalen in se ga ne sme prekoračiti. Če se prekorači maksimalen čas, se skrajša celoten 

čas dela. 
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Tabela 11: Faze in struktura intervizije po Hendriksenu (Hendriksen, 2002) 

Št. faze Faze Trajanje 

1.faza Razdelitev v skupine z maksimalno 8 udeleženci (3 minute) 

Predstavitev posameznega primera udeležencem in izbor primera (15 minut) 

Razdelitev vlog (3 minute) 

Nosilec gradiva 

Dva intervjuvanca 

Preganjalec 

Ostali v skupini so opazovalci ali  svetovalci (glede na fazo) 

3 minute+15+3 

2. faza Nosilec primera predstavi material. 

Skupina posluša in ne postavlja vprašanj. 

5 minut 

3. faza Dva intervjuvanca vodita intervju. 

Postavljata izključno vprašanja za razumevanje primera; pri tem je delitev na 
odnos: oseba –odnos in sistem-struktura. 

10 minut 

4. faza Skupina za svetovanje oblikuje hipoteze za možne vzroke. 

Sodbe in rešitve niso dovoljene! 

Hipoteze zapišemo na flip chart, da so vidne. 

Nosilec primera v tej fazi le posluša. 

Je zunaj kroga, ne postavlja vprašanj in ne komentira. 

10 minut 

5. faza Nosilec gradiva komentira napisane hipoteze 

in  jih označi po pomenu (možni simboli: !,?, , √…) 

10 minut 

6. faza Skupina za svetovanje predlaga možne rešitve. Brez sodb in diskusije! 

Predloge napšemo na flip chart. 

Nosilec primera ponovno samo posluša. 

10 minut 

7. faza Nosilec primera interpretira predlagane rešitve. 

Lastnosti označi s simboli po pomenu in imenuje možne prve korake k 
obdelavi primera. 

5 minut 

8.faza Refleksija 

Vsak reflektira svoj odnos do vsebine in procesa. 

10 minut 

 Skupaj 81 minut 

 

(vir: Hendriksen, J.(2002): Intervision: Kollegiale Beratung in Socialer Arbeit und Schule. 

Weinheim: Beltz Verlag. 
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EMPIRIČEN DEL 

2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Intervizija ima v zadnjih letih vse večjo veljavo. Njena uporabnost se je razširila iz 

zdravstva, sociale in šolstva tudi na gospodarstvo. Zaradi vedno večje prepoznavnosti se je 

povečalo tudi raziskovalno področje. Kljub različnim poimenovanjem, tudi na isto 

govorečih področjih (Nemčija, Anglija), lahko s pomočjo štirih karakteristik (Tietze, 2010) 

izluščimo pomembne raziskave o interviziji. Tietze (2010) je sistematično zbral raziskave 

zadnjih 20 let in ugotovil, da so bile na Nemškem do 2010 izvedene 4 empirične raziskave 

na področju šolstva (Rotering-Steinberg, 1983, Tiepmar, 1994, Nold, 1998, Fiege, 1999), 

na področju gospodarstva je raziskoval Mayer, v Združenih državah so objavljene tri 

raziskave (Agnew, 1998, 2000), v Združenih kraljestvih sta raziskovala Akhurst in Kelly 

(2006), v Sloveniji je raziskovala S. Žorga et.al. (2001). Številne raziskave so bile 

opravljene tudi v okviru diplomskih in magistrskih del predvsem s področja šolstva in 

sociale. 

Kvalitativne in kvantitativne raziskave o učinkih intervizije ugotavljajo njen pozitivni vpliv 

na profesionalni razvoj. Tietze (2010) povzema raziskave zadnjih dvajsetih let in ugotavlja, 

da udeleženci intervizij v različnih študijah zaznavajo pozitivni napredek na področju 

komunikacijskih, socialnih, svetovalnih in drugih poklicnih kompetenc. V različnih 

študijah pa ugotavljajo pozitivni vpliv na učinkovito preprečevanje izgorevanja. 
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3 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Temeljni cilji kvalitativne raziskave so bili pridobiti vpogled v obliko intervizije, ki jo 

izvajamo v Sloveniji na področju šolstva, in ugotoviti, kako udeleženci intervizijskega 

procesa zaznavajo njen učinek, kako proces intervizije vpliva na zaznavanje pridobljenih 

kompetenc in katere ključne kompetence pravzaprav potrebujejo na delovnem mestu. 

Zanimalo me je, ali intervizanti menijo, da so poklicno napredovali, da so kompetentnejši 

ter kako vidijo in sprejemajo intervizijo. 

3.1 Raziskovalna vprašanja: 

Oblikovala sem naslednja raziskovalna vprašanja. 

Raziskovalno vprašanje 1 (RV1):  

Kako vključenost v proces intervizije vpliva na posameznikovo zaznavanje profesionalne 

rasti in kako se to kaže? 

Raziskovalno vprašanje 2 (RV2): 

Kako vključenost v proces intervizije vpliva na zaznavanje pridobljenih kompetenc, 

potrebnih na delovnem mestu, in kako se to kaže?  

Raziskovalno vprašanje 3 (RV3): 

Kako je zaznavanje pridobljenih kompetenc povezano z njihovim zaznavanjem potrebnih 

kompetenc na delovnem mestu? 

Raziskovalno vprašanje 4 (RV4): 

Kako ocenjujejo oziroma kaj menijo intervizanti o procesu učenja po principih intervizije? 
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4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi sem uporabila kvalitativno študijo primera.  

4.1 Vzorec oseb 

Izbrala sem namenski vzorec. Za namenski vzorec je značilno, da so izbrani tisti 

posamezniki, ki imajo za študijo relevantne lastnosti. V raziskavo sem vključila pet 

udeležencev intervizijskega procesa, od tega tri ženske in dva moška, ki delujejo na 

področju vzgoje in izobraževanja. Intervizijsko skupino je sestavljalo 6 intervizantov iz iste 

organizacije, ena intervizantka je zapustila skupino zaradi objektivnih razlogov. Proces je 

potekal dve leti, od 15. januarja 2013 do 14. aprila 2015. Izvedenih je bilo 20 srečanj, 

sledila so si na štiri tedne in vsako posamezno srečanje je trajalo 90 minut. V skupini so 4 

intervizanti že imeli izkušnjo s supervizijo. Vsi intervizanti so v raziskavi sodelovali 

prostovoljno. 

4.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke sem dobila iz zaključne evalvacije, ki je bila opravljena 10.3.2015 in 14.4.2015 z 

intervjujem. Opravljala sem ga od junija do avgusta 2015 z vprašalnikom o pridobljenih in 

potrebnih kompetencah na delovnem mestu, ki so ga udeleženci izpolnili pred začetkom 

intervjuja. 

Vseh pet članov intervizijske skupine sem intervjuvala osebno in naredila zvočni zapis. 

Uporabila sem polstrukturirani intervju. Za polstrukturirani intervju je značilno, da je 

voden, ima kombinacijo vprašanj odprtega in zaprtega tipa, z njim je možno podrobnejše 

sledenje določeni temi. V intervjuju sem uporabila odprta vprašanja, saj so tako lahko 

udeleženci sledili okvirnim vprašanjem, obenem pa sem z intervjuvancem vzpostavila 

dober stik, ga manj prekinjala in mu sledila v njegovemu razmišljanju. 

Uporabila sem tudi Vprašalnik o kompetencah (priloga 1), ki zajema postavke poklicnih 

kompetencah, ki so bile pridobljene na interviziji in o poklicnih kompetencah, ki so 

potrebne na intervizantovem delovnem mestu. Pri sestavi vprašanj sem upoštevala 
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priporočila v zvezi z navodili za izpolnjevanje, obliko in vsebino vprašanj, jezikom, 

enotnim slogom. Intervizanti so odgovarjali na štiristopenjski letvici, in sicer za 

ugotavljanje pridobljenih kompetenc na interviziji (pomanjkljivo, zadovoljivo, dobro, 

odlično), za ugotavljanje na delovnem mestu potrebnih kompetenc (nujno potrebna, 

pogosto potrebna, redko potrebna, ni potrebna). Vprašalnik je bil namenjen le predstavljeni 

intervizijski skupini, zato zanesljivosti nisem preverjala, veljavnost vprašalnika pa sem 

zagotovila z izborom postavk, ki so sledila teoretičnim izhodiščem intervizije pri nas in 

priporočilom Evropske unije o ključnih kompetencah. Pred uporabo vprašalnika o 

kompetencah pri intervizantih sem ga praktično preizkusila na manjšem številu 

respondentov. Na koncu sem jih povprašala, kaj menijo o posameznih postavkah in o 

vprašalniku v celoti. Na osnovi odgovorov respondentov ni bilo potrebno spreminjati ali 

popravljati vprašalnika. Objektivnost vprašalnika sem zagotovila z zapisom natančnih 

navodil za izpolnjevanje vprašalnika, nato pa z objektivnim zbiranjem odgovorov 

(zaprtega tipa). 

Iz zaključne evalvacije sem uporabila pisni zapis vsakega člana skupine in zvočni zapis 

evalvacije vseh petih udeležencev na zadnjem intervizijskem srečanju. 

Vsi intervjuji, vprašalniki in zaključna evalvacija sem izvedla v prostorih organizacije, kjer 

je potekala tudi intervizija. Pogovori so potekali individualno, sproščeno in sodelovalno. 

Trajali so od 30 do 45 minut. 

4.3  Postopki obdelave podatkov 

1. Gradivo, intervju in zaključno evalvacijo sem analizirala v skladu s kvalitativnim 

metodološkim pristopom (Mesec, 1998, 2013, Kordeš, Smrdu, 2015). Po izvedeni 

evalvaciji in intervjujih je bilo na vrsti urejanje gradiva: poslušanje avdio traku, 

transkript intervjuja in dopolnitev zaključne evalvacije. Intervjuje in zaključno 

evalvacijo sem snemala na avdio trak in ga po izpeljavi najprej poslušala. 

Zaključne evalvacije so udeleženci posredovali v pisni obliki, po poslušanju avdio 

traku pa sem jih še dopolnila. Intervjuje sem poslušala in jih dobesedno prepisala. 

Intervju in zaključno evalvacijo sem nato združila po intervizantih (udeleženec A, 

udeleženec B, udeleženec C, udeleženec D, udeleženec E). Zapise sem večkrat 

prebrala in si ustvarila vtis o vsebini in temi, ki sem jo analizirala. V drugem 

koraku sem tekst razdelila na kodirne enote-tematsko kodiranje. Kordeš in Smrdu 
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(2015) omenjata delitev teksta na komponente in izbiro-razumne enote, medtem ko 

Mesec (1998, 2013) govori o temah, ki so vsebinske celote, poglavja v pripovedi, 

in še niso kode. Zapis sem tako razdelila na posamezne stavke-dele povedi-in jih 

oštevilčila. Nato sem opravila odprto kodiranje- prosto opisovanje kod. V tem 

koraku sem formirala kode prvega reda. Ko sem brala stavek za stavkom, sem ob 

vsaki pripisala eno ali več kod iste ali različne ravni abstraktnosti. Pojmi so nazivi 

spremenljivk. Vsaka spremenljivka ima dve ali več modalitet ali vrednosti. Ko sem 

pripisovala kode, sem si prizadevala zapisati naziv spremenljivke in njene 

modalitete (»Takrat sem imela že velike težave z organizacijo dela« sem zapisala 

»organizacija dela: težave«). Naslednji korak je bil osno kodiranje. V tem koraku 

sem podrobneje analizirala pojme, ki so se mi zdeli pomembni. Vprašala sem se, 

katere so dimenzije nekega pojma, njegove modalitete, nadrejeni in podrejeni 

pojmi. Osnega kodiranja ni mogoče popolnoma ločiti od odprtega kodiranja. Ob 

kodi »organizacija dela« lahko razlikujemo organizacijo lastnega dela in 

organizacijo dela v organizaciji. Nadrejeni pojem obeh je »organizacija dela: lastna, 

organizacijska« - to kodo sem zapisala v stolpec za abstraktnejše pojme, saj je višje 

v hierarhiji pojmov in sem jih zapisala kot kode 2. reda. Nato je bilo na vrsti 

selektivno kodiranje. Pri selektivnem kodiranju sem izmed vseh pojmov izbrala 

tiste, ki se mi zdijo najpomembnejše. To so kategorije. Ko sem združevala oziroma 

selektivno kodirala, sem dobila 5 kategorij: profesionalna rast, učenje, ustvarjanje 

spodbudnega delovnega okolja, kompetence in pogoji dela v skupini. Del 

selektivnega kodiranja je lahko tudi odnosno kodiranje. Vprašala sem se, v 

kakšnem odnosu je dana kategorija do drugih kategorij ali pojmov. Nato je prišlo 

na vrsto pisanje poskusne teorije. Kategorije sem razdelila na sklope: 

»Profesionalni razvoj in osebnostna rast«, »Zaznavanje na interviziji pridobljenih 

novih kompetenc in kompetenc, potrebnih na delovnem mestu« ter »Pogoji dela v 

intervizijski skupini«. V nadaljevanju bom predstavila zapise kod oziroma 

kategorij. Te sestavljajo že večji del poskusne teorije, ki je končni rezultat 

kvalitativne analize.  

Na podlagi podatkov, ki sem jih dobila z intervjujem in zaključno evalvacijo, 

predstavljam v tabeli 12 kode 2. reda, njihove kategorije in oblikovane sklope. 
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Tabela 12: Oblikovanje sklopov, kategorij in kod 2. reda 

Sklopi Kategorije Kode 2. reda 

I. Profesionalni razvoj in 
osebnostna rast 

1. Profesionalni razvoj Psihohigienski vidik,  

Refleksija,  

Osebne pridobitve,  

Osebna potreba 

Novo znanje 

2. Učenje Širina 

Organizacija lastnega dela 

Praktične izkušnje 

Distanca in meje 

II. Zaznavanje na interviziji 
pridobljenih novih kompetenc in 
kompetenc, potrebnih na 
delovnem mestu 

1. Ustvarjanje 
spodbudnega 
delovnega okolja 

Pričakovanja 

Pogoji v organizaciji 

Potrebe pri delu 

2. Kompetence Svetovalne kompetence 

Voditeljske kompetence 

Komunikacijske kompetence 

III. Pogoji dela v intervizijski skupini 1. Pogoji dela v skupini Varen okvir 

Vtisi 

Podpora skupine 

Povezanost skupine 

 

2. Na podlagi Vprašalnika o kompetencah sem za vsakega intervizanta primerjala na 

interviziji pridobljene delovne kompetence s tistimi, ki so po njegovem mnenju 

potrebne na delovnem mestu. Nato sem rezultate primerjala z ostalimi intervizanti.  
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5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA ZBRANIH PODATKOV 

V spodnjih tabelah so navedene izjave udeležencev intervizije, zapis kod 1. in 2. reda ter 

kategorije. Rezultati so prikazani v treh sklopih: Profesionalni razvoj in osebnostna rast, 

Zaznavanje novih kompetenc pridobljenih na interviziji in kompetenc potrebnih na 

delovnem mestu in Pogoji dela v intervizijski skupini, z dodanim veznim besedilom. 

5.1 Profesionalni razvoj in osebnostna rast 

Analizo in interpretacijo zbranih podatkov v I. sklopu Profesionalni razvoj in osebnostna 

rast predstavljam s kategorijama Profesionalni razvoj in Učenje ter njihovimi kodami 2. 

reda. Pri analizi ugotavljam, da so med posameznimi kategorijami povezave tudi s II. 

sklopom Zaznavanje novih kompetenc pridobljenih na interviziji in kompetenc potrebnih 

na delovnem mestu in III sklopom Pogoji dela v intervizijski skupini. 

Tabela 13: Odgovori udeležencev v kategoriji Profesionalna rast 

KODIRANO BESEDILO Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

Najbolj ploden del je analiza primera, kjer se je izkazalo 
razmišljanje, tam sem se lahko osredotočil na več 
aspektov, stališč ostalih-potrditev. 

analiza primera 

več aspektov 

refleksija Profesionalna 
rast 

Drugače pa mi je najbolj ploden bil zaključni del, ko 
sem intervizijo dokončno ponotranjila, ko je bila zaupna 
klima, skupina se oblikovala, dobro smo se spoznali, 
bili dovolj sproščeni in delovni 

Ponotranjenje 

Zaključni del 

Zaupna klima 

refleksija Profesionalna 
rast 

Najbolj plodno mi je bilo, ko smo odpirali in reševali 
problem z različnih zornih kotov 

reševanje problema 

različni zorni koti 

refleksija Profesionalna 
rast 

Intervizija mi je dala predvsem potrditev in samozavest 
ob reševanju in pomoči pri lastnih primerih 

Samozavest 

Potrditev 

Pomoč pri lastnem 
delu 

Refleksija  Profesionalna 
rast 

Ojačala se mi je tudi samozavest pri delu Samozavest refleksija Profesionalna 
rast 

To je bila taka kompetenca, pa samozavest, potem 
delo, lastno delo, to je to bilo, prav samozavest dobiš 

Samozavest refleksija Profesionalna 
rast 

toliko tistega, kak kdo dela, to je ful fajn pogled bil, 
ampak ni bil bistveni, bistvena je bila samozavest to 
strokovna, ta building-samozavesti. 

Samozavest refleksija Profesionalna 
rast 
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KODIRANO BESEDILO Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

Ozavestiti pomen timskega dela na našem področju ozaveščanje 
timskega dela 

refleksija Profesionalna 
rast 

Pridobil sem uvid v dileme in način dela ostalih Uvid v dileme 

Način dela ostalih 

refleksija Profesionalna 
rast 

S tem sem ozaveščala ta občutek odgovornosti sama 
na sebi in do strank, ne samo, da so prišli so po vaje, 
drugo pa se ne more več narediti. 

Ozaveščanje 
občutka 
odgovornosti 

refleksija Profesionalna 
rast 

Sem bolj socialni tip Socialni tip refleksija Profesionalna 
rast 

za nič mi ni žal, ko gledam nazaj Pogled nazaj refleksija Profesionalna 
rast 

Da razmišljam podobno kot sodelavci, potrditev Potrditev 
razmišljanja 

refleksija Profesionalna 
rast 

Meni se zdi, to je nekaj kar moraš skozi to delati. Nekaj kar moraš 
vedno delati 

refleksija Profesionalna 
rast 

Prav tako po zaključku-premalo lastne refleksije Premalo lastne 
refleksije 

refleksija Profesionalna 
rast 

kar sem se naučila in prelagala na druge, to tudi sama 
preizkusila, si vzela čas za otroka, spoznala otroka, 
družino, kaj misli, čuti, čuječnost, zelo pomembno z 
vseh zornih kotov, ko naredim načrt dela, pomoči, da 
sem sama aktivni član, da ne naložim dela drugemu, 
da nisem v vlogi evalvacije. da živim v tem kar sem se 
naučila, in verjamem da funkcionira, ne predvidevam. 
Rada bi da bi vse stvari preizkusila, se učila da bi bil 
moj učni proces aktiven, nadaljeval. 

Naučiti preizkusiti 
stvari, z vseh zornih 
kotov, ne 
predvidevati, 

Nadaljevati učni 
proces 

refleksija Profesionalna 
rast 

Nikoli še nisem bil v nobeni, taki skupini, edino 
skupinsko delo, kar ni intervizija 

ni izkušenj s takim 
delom 

refleksija Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

Ko pa moram kaj pripraviti in predstaviti pa mi je bilo 
marsikdaj težko 

Težko refleksija Osebnostna in 
strokovna rast 

Tudi, če tega ne čutim, bi se morala ves čas zavedati, 
da je ena taka oblika dela nujna za profesionalno in 
osebno zdravje in stabilnost 

Zavedanje nujnosti 
za profesionalno rast, 
osebno zdravje in 
stabilnost 

refleksija Profesionalna 
rast 

Drugače pa mi je najbolj ploden bil zaključni del, ko 
sem intervizijo dokončno ponotranjila, ko je bila zaupna 
klima, skupina se oblikovala, dobro smo se spoznali, 
bili dovolj sproščeni in delovni 

Ponotranjanje, 
zaupna klima, 
sproščeno, delovno 

Refleksija, 

Varen okvir 

Profesionalna 
rast 

Vpliv skupine 

Edino mogoče premalo je bilo, da vseeno ni 
kontinuirano potekalo, čas si vzeti, časa za pripravo, da 
nisi imel dovolj časa za pisanje npr.: refleksij. 

čas si vzeti za 
pripravo, za pisanje 
refleksij 

refleksija profesionalna rast 

Premalo časa sem imela, malo sem se pripravljala na 
intervizijo, premalo lastne refleksije. Premalo časa 
namenjenemu terminu 

Premalo časa, 
premalo lastne 
refleksije 

refleksija Profesionalna rast 

Premalo časa za strukturirano refleksijo, kar ni trening 
ampak učenje 

premalo časa za 
refleksijo 

refleksija Profesionalna rasti 
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KODIRANO BESEDILO Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

Ne se držati strogih/togih okvirjev, ker mi je v ospredju 
odnosni vidik 

Ne se držati strogih 
okvirjev, 
pomemben odnos 

refleksija Profesionalna rast 

Ko smo po različnih metodah iskali rešitve problema, 
ozaveščali svoje lastne pristope pri podobnem primeru. 
Poglobili smo se, svetovali in ozavestili. 

različne metode 

ozaveščanje lastnih 
pristopov 

poglabljanje 

Nova znanja Profesionalna 
rast 

Ko smo konkretno izvedli določene akcije npr. 
reorganizacija planiranja strank, ki je zajemala vse 
udeležene na interviziji, saj je bil znotraj konsenz 

Konkretna akcija Nova znanja Profesionalna 
rast 

Ločevanje med učenjem in treningom-dosti smo znotraj 
treninga, kar poznaš je trening, to kar že znaš, ni 
učenje, ko odpiraš nove snovi, vnašaš, se nauči stvari 

Učenje, trening 

Odpiranje nove 
stvari 

Nova znanja Profesionalna 
rast 

Če bi imeli te refleksije, kot smo na začetku pisali začeli 
in nam je bil problem, ampak, ja to bi bila nadgradnja, 
vsi smo videli da je to pozitivno, da bi hoteli še poglobili 
proces intervizije, pa bi pisali te refleksije. 

Refleksije 

 

Nova znanja Profesionalna 
rast 

Vključena sem bila že v vse te oblike dela Vključenost v oblike 
dela 

Nova znanja Profesionalna 
rast 

Od drugih sem se naučila odprtost, še več rešitev, 
povprašaj druge, če se ti zalomi oz. si v slepi ulici 

Odprtost, več 
rešitev, vprašati 
druge 

Nova znanja Profesionalna 
rast 

s tem ko pripraviš primer se dosti bolj strukturirano lotiš 
nekega primera 

Strukturiranost pri 
delu 

Nova znanja Profesionalna 
rast 

Trajna pridobitev, ki je nikjer nisem niti srečala, kaj šele 
pridobila 

Trajna pridobitev pri 
delu 

Nova znanja Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

Ob primerih kolegov sem velikokrat videla tudi možne 
poti reševanja problemov pri svojem individualnem delu 
s strankami-iskala paralele s svojim delom 

Iskanje možnih poti 
reševanja 
problemov, 

Iskanje paralel s 
svojim delom 

Nova znanja Osebnostna in 
strokovna rast 

vidiš, da se to dogaja tudi drugim, ne prepisuješ enih 
stvari samo sebi 

drugim se to 
dogaja, 

ne prepisuješ samo 
sebi 

Nova znanja Profesionalna 
rast 

timsko delo (več, čeprav še premalo)  Timsko delo Osebna pridobitev Profesionalna 
rast 

Kaj sem se naučil od drugih? Konkretno: druga znanja, 
druge perspektive, širše: možnost reševanja stvari iz 
več različnih izhodišč.  

Druga znanja 

Druge perspektive 

Reševanje iz več 
različnih izhodišč 

Osebna pridobitev Profesionalna 
rast 

Naučila sem se precej stvari. Prvič kako ravnati v 
situaciji, ko imaš veliko dela in ne vidiš nič več, kot delo 

Ravnanje v situaciji Osebna pridobitev Profesionalna 
rast 

Torej pomagali so mi na osebno ravni kot tudi pri delu Pomoč sodelavcev 
pri delu in osebno 

Osebne pridobitve Profesionalna 
rast 
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Strpnost: različna izhodišča, različne poti reševanja, ni 
nujno ena pot za vse 

Strpnost, različna 
izhodišča, različne 
poti 

Osebna pridobitev Profesionalna 
rast 

Ko pa sem imela sama primer, sem se morala pripraviti 
nanj, ga oblikovati in preoblikovati, da bo razumljen od 
vseh udeležencev 

Postopek dela Osebna pridobitev Profesionalna 
rast 

spodbuda za konkretne korake, spremembe. Spodbuda za 
spremembe 

Osebne pridobitve Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

bolj razmišljam o tem, da je tak cilj bolj stalna potreba, 
ki ji je treba vedno dati neko možnost reševanja, 

stalna potreba, 

za reševanje težav 

Osebna pridobitev Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

Postavila sem si 3 cilje-vsi so se uresničili. Uresničitev ciljev Osebna pridobitev Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

Poklicno: nova znanja, spoznavati omejitve lastnega 
referenčnega okvirja, ko ti nudi možnost poklicne rasti 
in razvoja 

Nova znanja, 
spoznati lasten 
referenčni okvir 

Osebna potreba 

Osebna pridobitev 

Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

dobiš asociacije vezane na tvoj primer, ki niso 
neposredno vezane povezane na primer, pa jih kljub 
temu porabiš.  

Nove asociacije pri 
delu 

Osebna pridobitev Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

Prej iskala svoje pote, butala v steno, sedaj vprašam 
druge. Vidiš, da ni receptov, kar se je pri enem 
pokazalo kot dobro, ni nujno, da bo to funkcioniralo pri 
drugem. Če slišiš druge, probaš še druge načine 

Možnost vprašati 
druge, 

ni receptov 

Osebna pridobitev Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

Občutek, da delam OK, v pravi smeri Občutek da prav 
delam 

Osebna pridobitev Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

Večja pestrost in izziva lastna prepričanja, da 
konkretno smo kaj naredili, naredili korake. 

pestrost, izzivi 
lastnih prepričanj 

Osebna pridobitev Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

če hočem, da se bo moj učni proces nadaljeval, da ne 
bom nezadovoljna ali stagnirala ga moram spremeniti 

Potreba po 
spremembi 

Osebna pridobitev profesionalna 
rast 

spodbuda za konkretne korake, spremembe. Spodbuda za 
spremembe 

Osebne pridobitve profesionalna 
rast 

Učni proces mi je skozi intervizijo postal zelo 
pomemben ker smo poudarjali kaj sem se naučil, 
pridobil, sama sem gledala kaj sem dobivala in izgubila 
in pri učnem procesu sem začela največ izgubljati in 
najmanj pridobivati 

Poudarek kaj sem 
se naučil, pridobil 

Osebne pridobitve profesionalna 
rast 

Intervizijska skupina mi je pomagala pri premikih v sebi Osebni premik Osebne 
pridobitve 

Profesionalna rast 

Bila sem že prej v eni, lahko povem in lahko primerjam, 
bili sta dve intervizijski skupini in v eni skupini ni šlo, ni 
bilo varnosti in zaupljivost, zato je v hiši propadla. 

ni varnosti in 
zaupanja,  

propadlo 

Psihohigienski vidik Profesionalna 
rast 
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Ta intervizija je pokazala, da tisti, ki so jo že imeli v 
organizaciji in so imeli probleme, se niso odločili sedaj 
za intervizijo. 

Problemi 

Se ne odločijo 

Psihohigienski vidik  Profesionalna 
rast 

Na področju osebne rasti sem pridobila na sigurnosti, 
da nisem več takšen deloholik, da organiziram svoje 
delo tako, da ne drvim v izgorevanje 

Sigurnost, 

Organiziram svoje 
delo, 

ne izgorevam 

Varen okvir 

Organizacija dela 

Psihohigienski vidik 

Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

V tej intervizijski skupini sem predvsem začel 
sproščeno dihati, vedoč, da če bom naletel na težave, 
jih bom lahko delil z njimi 

sproščeno dihati, 

možnost delitev 
težav 

Psihohigienski vidik Profesionalna 
rast 

Če si razrednik nujno rabiš, ker dobiš celo življenjsko 
zgodbo otroka pa bi nujno potreboval, ker gre za 
nevidne obremenitve pri delu ki jih prinašajo ljudje in 
je taka oblika tudi oblika razbremenjevanja 

nevidne obremenitve, 

oblika 
razbremenjevanja 

Psihohigienski vpliv Profesionalna 
rast 

Le podobne oblike dela (supervizija, intervizija, 
koučing, kazuistika..) te lahko po mojem obvarujejo 
pred izgorevanjem, zasičenostjo in boleznijo. 

Obvarovanje pred 
izgorevanjem, 
zasičenostjo in 
boleznijo 

Psihohigienski vidik Profesionalna rast  

To je najhitrejša oblika učenja, Najhitrejša oblika 
učenja 

Psihohigienski vidik Profesionalna 
rast 

 

Daješ prednost drugim, ne refleksiji, kar bi bilo 
najboljše zame 

Uvid pri odrekanju Psihohigienski vidik Profesionalna 
rast 

 

Želim si, da bi znala dovolj skrbeti zase skrb zase Psihohigienski vidik Profesionalna 
rast 

 

Preizkusiti, na novo zadihati za nekaj let, potem pa je 
vse odprto 

zadihati Psihohigienski vidik Profesionalna 
rast 

 

Ovira je časovna stiska, da ob primerih ni bilo možno 
dlje razpravljati, kot se je debata začela 

časovna stiska Psihohigienski vidik Profesionalna 
rast 

 

hkrati spodbujajoče, na trenutke zabavno, kot 
razbremenitev, ne le delovna 

Spodbujajoče, 
zabavno, 
razbremenitev 

Psihohigienski vidik Profesionalna 
rast 

 

Problem si je čas vzeti vzeti si čas Psihohigienski vidik Profesionalna 
rast 

 

Zagotovilo, da skušaš čim manj obremenjeno delati z 
nečim, da bo nekaj opazil da delaš dobro 

manj obremenjeno Psihohigienski vidik Profesionalna 
rast 

 

Vzeti si čas za to/ če je le mogoče v okviru dela. vzeti si čas v okviru 
dela 

Psihohigienski vidik Profesionalna 
rast 

 

Učinek intervizije vidim v razbremenitvi in 
povezovanju, z skupino in razvoju zaupanja 

Razbremenitev, 
povezanost, razvoj 
zaupanja 

Psihohigienski vidik Profesionalna 
rast 

 

je tudi način sproščanja in premagovanja stresa, saj 
mimogrede padeš v stres, v nek okvir razmišljanja 

Način sproščanja, 
premagovanja stresa 

Psihohigienski vidik Profesionalna 
rast 

 

Lažje delaš, lažje skrbiš za sebe, lažje sodeluješ, kaj bi 
še rekli, lažje poiščeš pomoč, lažje poiščeš podporo, 

Lažje delaš, skrbiš 
za sebe, sodeluješ, 
poiščeš pomoč, 
podporo 

Psihosocialni 
vidik 

Profesionalna rast 
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na interviziji sem ugotovila, da so mi te učne vsebine, 
da me je začelo utesnjevati, zasičenost. kljub temu da 
sem našla pomoč, ampak naenkrat sem se spraševala 
ali je to sploh smiselno, 

Utesnjenost, 
zasičenost, 
vprašanje 
smiselnosti 

Psihohigienski 
vpliv 

Profesionalna rast 

Dobila sem veliko tudi na področju razbremenjevanja in 
soočanja s stresom 

Možnost 
razbremenitve, 
soočanje s stresom 

Psihohigienski 
vidik 

Profesionalna rast 

je predstavljalo eno prijetno razbremenitev, kjer sem 
lahko neobvezno izrazil svoje dileme 

Razbremenitev Psihohigienski 
vidik 

Profesionalna rast 

Omogočila je razbremenitev, dovolila je vzeti si čas za 
reševanje problemov, pokazala je, da nisem sama pri 
reševanju problemov 

Razbremenitev, 
vzeti si čas, nisi 
sam 

Psihohigienski 
vidik 

Profesionalna rast 

razbremenitev tudi, ko sem imel primer, učenje iz 
izkušenj, možnost izmenjava izkušenj, 

Razbremenitev, 
učenje iz izkušenj, 
izmenjava izkušenj 

Psihohigienski 
vidik 

Profesionalna rast 

Razbremenitev, možnost, da smo tukaj, rezerviran čas, 
sproščeno počutje, 

Razbremenitev, 
rezerviran čas, 
sproščenost 

Psihohigienski 
vidik 

Profesionalna rast 

Sproščeno sem lahko funkcionirala Sproščenost Psihohigienski 
vidik 

Profesionalna rast 

V tej intervizijski skupini sem predvsem začel 
sproščeno dihati, vedoč, da če bom naletel na težave, 
jih bom lahko delil z njimi 

Sproščenost Psihohigienski 
vidik 

Profesionalna rast 

Razen supervizije ne poznam drugega načina, kako 
svoje poklicne dileme predelati, da bi lahko se učil, 
osebnostno in profesionalno rastel 

Predelava poklicnih 
tem, osebnostna in 
profesionalna rast 

Psihohigienski 
vidik 

Profesionalna rast 

Potreba po varnosti, potreba po prenosu izkušenj 
ostalih članov 

Potreba po 
varnosti, potreba po 
prenosu izkušenj 

Osebna potreba Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

Na področju profesionalne rasti pa si želim, da bi se 
bolj ukvarjali z delom in s kvaliteto dela, ne pa s tem, 
da si strošek dela 

delati kvalitetno 

človek kot strošek 

Osebna potreba 

Pogoji v organizaciji 

Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

delo na sebi Delo na sebi Osebna potreba Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

Ena od stvari je, da spoznaš ozadje ljudi s katerimi se 
srečuješ pri delu, da sploh imaš na kaj nasloniti 
empatijo, tudi, ko govoriš čisto profesionalne stvari, 

Spoznavanje 
ozadja ljudi, 
empatija pri 
profesionalnih 
stvareh 

Osebna potreba Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

Nadaljnja strokovna (supervizija, izobraževanja, 
intervizija) in osebnostna rast (izobraževanje 
čuječnost), 

Potreba po 
izobraževanjih 

Osebna potreba Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

Poklicno: nova znanja, spoznavati omejitve lastnega 
referenčnega okvirja, ko ti nudi možnost poklicne rasti 
in razvoja 

Nova znanja, 
spoznati lasten 
referenčni okvir 

Osebna potreba 

Osebna pridobitev 

Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

Ohraniti zapiske, si vzeti čas in jih prelistati. Ohranitev zapiskov, Osebna potreba Osebnostna in 
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vzeti si čas za to profesionalna 
rast 

Da bi se moj proces učenja nadaljeval je potrebna 
organizacija podobne skupine ali nadaljevanje te 
skupine, odprte so tudi možnosti supervizije z zunanjim 
supervizorjem ali kaj podobnega 

Potreba po 
organizaciji ali 
nadaljevanju 
skupine 

Osebna potreba Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

V prihodnosti so moje potrebe mesečno srečevanja na 
temo poklicnega dela, v skupini, ki nudi varnost in 
zanesljivost 

Potreba po 
srečanju, 

varnost, 

zanesljivost 

Osebna potreba Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

Skrbeti za ta del osebnostne oziroma strokovne rasti 
(stalna vključitev v inter/supervizijo) 

Skrb za stalno 
strokovno rast 

Osebna potreba Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

In zato bi si morala taka skupina priključiti/poiskati ali 
dati pobudi za njen nastanek 

Priključiti se skupini Osebna Potreba Osebnostna in 
strokovna rast 

Na osebnostni ravni sem pridobila na zaupanju, širini 
pogledov, na tolerantnosti in zaupljivosti v smislu, da 
osebi zaupam, da bo zanesljiva, čeprav to ne bo po 
mojih korakih. 

Na osebnostni ravni 
pridobitev na 
zaupanju, širini, 
tolerantnosti in 
zaupljivosti 

Osebna potreba Profesionalna 
rast 

Da bi učni proces še nadaljeval, Nadaljevanje 
učnega procesa 

Osebna potreba Osebnostna 
rast in 
strokovna rast 

Zato sem si postavila za cilj, da redno obiskujem 
intervizijo in sodelujem. Ta cilj je izpolnjen 

obiskovanje 
intervizije, 

sodelovanje 

Osebna potreba Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

Moj osebni cilj je-možnost reševanja osebnih in 
profesionalnih stisk, bil dosežen 

reševanje osebnih 
in profesionalnih 
stisk 

Osebna potreba Osebnostna in 
profesionalna 
rast 

 

V kategorijo, ki sem jo poimenovala Profesionalni razvoj sem uvrstila 95 izjav 

udeležencev intervizijske skupine in jih razdelila v 5 skupin kod 2. reda. 

 psihohigienski vidik-27 izjav 

 refleksija-24 izjav 

 osebne pridobitve-18 izjav 

 osebna potreba-16 izjav 

 nova znanja-10 izjav. 

Izjave intervizantov kažejo, da je imel intervizijski proces velik pomen pri njihovem 

profesionalnem razvoju in možnosti razreševanja poklicnih dilem. Pomen intervizije vidijo 
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intervizanti pri razbremenjevanju, soočanju s stresom, delitvi težav, lažjem in sproščenem 

delu ter skrbi zase kar lahko imenujemo psihohigienski vidik. Izraz psihohigiena pomeni 

skrb za duševno zdravje s poudarkom na preprečevalnem ukrepanju. Pedagoški poklic ali 

pedagoške dejavnosti so zagotovo osebno obremenjujoči oziroma »psihohigiensko« 

ogrožajoči (Dekleva, 1993). Intervizanti so poudarili način sproščanja in premagovanja 

stresa in eno prijetno razbremenitev, kjer so lahko izrazili svoje dileme.  

Intervizanti so kot pomemben vidik profesionalnega razvoja omenjali refleksijo lastnega 

dela. Za poklicni razvoj strokovnega delavca v vzgojno izobraževalni organizaciji je 

pomembna sposobnost razmišljanja o delovanju, opredelitvi problema, preoblikovanju 

problemske situacije. Udeleženci so tako ugotavljali, da »…je nekaj kar moraš skozi to 

delati«. Intervizanti se zavedajo pomena lastne refleksije, čutijo potrebo po skupinskem 

procesu, da bi lažje ozavestili in ponotranjili samorefleksijo. V izjavah veje opravičevanje 

(ni časa), ker proces refleksije ne poteka v skladu z njihovimi pričakovanji.  

Udeleženci navajajo, da so pridobili zanje pomembne osebne pridobitve. Odkrili so, da se 

morejo timsko povezati, da bi kvalitetneje delali. Prav tako so dobili vpogled v druge 

perspektive, izhodišča in znanja. Večina izjav se nanaša na osebne premike kako ravnati v 

določeni situaciji in biti strpnejši. Udeleženka intervizijskega procesa je rekla »prej sem 

iskala svoje poti, butala v steno, sedaj vprašam druge«. Tudi Kobolt in Žorga (1999) 

pišeta, da so strokovnjaki v poklicih pomoči mnogokrat postavljeni pred dilemo, kako naj 

ravnajo v določeni situaciji. Pri delu z ljudmi ni receptov, zato so včasih prepuščeni svoji 

presoji, ki ne temelji zgolj na strokovnem znanju, ampak na lastni intuiciji, osebni etiki in 

naravnanosti posameznika. Izjave kažejo tudi pomembnost procesa pri povezovanju s 

sodelavci pri pridobivanju novih znanj. 

Izjave udeležencev kažejo na osebno potrebo intervizantov po izobraževanju in skrbi za 

stalno profesionalno rast in s tem delo na sebi.  

Profesionalna rast vključuje nenehno učenje skozi poklicno pot in nova znanja. Udeleženci 

intervizije so cenili »ko so po različnih metodah iskali rešitve problema, ozaveščali svoje 

lastne pristope pri podobnem primeru«. Udeleženci so doživljali in sprejemali nova znanja 

različno. Gradivo (primer) so poglobili, ga ozavestili in iskali rešitve. Lahko pa so se učili 

tudi ob primerih kolegov (».. sem velikokrat videla tudi možne poti reševanja problemov 

pri svojem individualnem delu s strankami«). Za ene je to bila priložnost za iskanje novih 

poti reševanja problemov in iskanja paralel s svojim delom, za druge je bila priložnost za 
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konkretno akcijo (npr.: delo na strukturi in lastni organizaciji dela), za vse pa trajna 

pridobitev, učenje in odpiranje novih stvari. 

Tabela 14: Odgovori udeležencev v kategoriji Učenje 

KODIRANO BESEDILO Koda 1. reda Koda 2. reda kategorija 

v taki obliki, da imaš možnost govoriti, da si slišan , dobiš ideje, 
da lahko spregovoriš, da imaš možnost govoriti 

možnost govoriti, si 
slišan, dobiš ideje, 
lahko spregovoriš 

širina učenje 

Ko se soočaš s tem, prepoznavaš lastnih močnih/šibkih 
področij skozi soočenje pogledi/stališč, kaj ti gre lahko, kaj 
sprejemaš, na kaj bi bilo še dobro premisliti, preveriti. 

Prepoznavanje 
šibkih/ močnih 
področij s 
soočanjem 
pogledov  

širina učenje 

Potrebna je neka širina. Ne samo eno gledanje. To je najbolj, 
kar me je to timsko sodelovanje. 

Širina, 

Več videnj, 

Timsko 
sodelovanje 

širina učenje 

ubesediti problem, ga na kratko nazorno predstaviti, da bi 
ostali začutili v čem je moj problem in bi mi lahko pomagali 
na poti iskanja rešitev 

Znati ubesediti 
problem 

Širina 

Svetovalne 
kompetence 

Učenje 

kompetence 

Najbolj mi je to bi rekla, kar sem pričakovala in tudi dobila, ta 
širina, iskanje novih idej, ti si dostikrat v začaranem krogu, da 
znaš poslušati, slišati, druge ideje, dobiš nove ideje, kako bi in 
kako so drugi reševali probleme 

Širina, iskanje 
novih idej, 

Začaran krog, znati 
poslušati, slišati 

širina učenje 

pripravljenost sodelovati, se učiti, sprejemanje drugačnosti, 
sprejemanje izzivov. 

Pripravljenost 
sodelovati, za 
učenje, 
drugačnost, izzive 

širina učenje 

Naučil sem se predvsem načina na katerega ostali člani delujejo, 
postopki in posebno odnos do dela teh, ki so že dalj časa v tej 
panogi 

Način delovanja 
drugih, 

Odnos dela drugih 

širina učenje 

Prav tako sem se naučila, da nič ni tako tragično in da imam 
sodelavce, kamor lahko grem po nasvet 

Nič ni tako 
tragično, nasvet 

širina učenje 

Pogledi drugih, kako ravnajo v takih situacijah in so prav tako 
uspešni, zanesljivi in so situacijo preživeli, so me naučili, da 
obstajajo še druge poti, kot sem jih jaz sprejemala in poznala 

pogledi drugih, 
različne poti 

širina učenje 

Predstavitev primerov–največ odneseš, ker si najbolj vpleten, 
tudi poslušanje drugih. 

Vpletenost v 
primer, poslušanje 
drugih 

širina učenje 

V skupini smo bili različni profili, z različnimi izkušnjami in 
delovnim stažem, z različnimi pogledi na problematiko. 

Različni profili, 
delovno dobo, 
pogledi 

širina učenje 

….., da imamo podobne dileme, ne glede na to koliko imamo 
kilometrine imaš 

Podobne dileme širina učenje 

….., da sem videl, pravzaprav, da sodelavci delajo zelo  
podobno kot jaz, ali pa tako kot si želim delati 

Spoznavanje dela 
drugih, želja delti 

širina učenje 
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kot drugi 

Ko pa nisi v vlogi predstavljalca primera pa srkaš stvar, ko 
poslušaš drugega ki predstavlja, pomisliš na svoj primer 

Srkanje stvari, 
poslušanje 

širina učenje 

Zagotovo pri tistih primerih, ko sem jih predstavljal primer sem 
dobil širši vpogled, ki je vplival na potek obravnave 

Širši vpogled širina učenje 

Ob primerih sem se naučila možne vidike drugih in jih 
upoštevala. 

Upoštevanje 
vidikov drugih 

širina učenje 

Predstavitev vidikov drugih, da ne vztrajaš v svojem videnju 
problema in v svojem prav 

Upoštevanje 
vidikov drugih 

širina učenje 

Izzivala moja prepričanja in način dela, dovolj heterogena, da 
omogoča različne zorne kote, 

Izzivanje lastnih 
prepričanj, način 
dela, različni zorni 
koti 

širina učenje 

Da se je dobro postaviti v kožo drugega, spremeniti zorni kot, 
sprejemati različne poglede, ostajati odprt za to, da ne ostaneš v 
lastnem okvirju, kjer si omejen 

Postaviti se v kožo 
drugega, 
spremeniti zorni 
kot, poglede, 
spremeniti lasten 
okvir 

širina učenje 

Od ostalih kompetenc mogoče to občutek varnosti in po drugi 
strani ko ti prevzameš primer si odgovoren in odgovoren si, da 
ga predelaš iz vseh zornih kotov in daš nazaj maksimalno kar 
rabijo, da skušaš ugotoviti kaj rabijo ampak ker sam ne moreš se 
obrneš na druge. 

Občutek varnosti, 
odgovornost, zorni 
kot, dati svoj 
maksimum, 
ugotoviti kaj kdo 
potrebuje 

Varen okvir, 
širina 

Vpliv 
skupine, 
učenje 

Ker so različni profili, da so različni zorni koti, da ti neko širino, 
gledaš drugače na problem, se vprašaš, kako pa bi psiholog to 
reševati 

Drugi zorni kot, 
širina, pogled na 
problem 

širina učenje 

Premišljevati o svojem načinu delu, pa videti na neke stvari z 
drugih zornih kotov ljudi, ki so že videli več krat, čisto tak 

Premišljevanje o 
svojem delu, drugi 
zorni koti 

širina učenje 

sposoben pogledati na problem iz drugega vidika in iz več drugih 
vidikov,  

Drugi zorni kot Širina  učenje 

V procesu intervizije sem na poklicnem nivoju se naučila 
gledanja na isti primer z različnih zornih kotov, tako po stroki kot 
po osebnostni podlagi 

Drugi zorni kot širina učenje 

dobiš od ostalih ideje, iz različnih zornih kotov, slišati, jih sprejeti, 
razpravljati o njih, razširijo pogled na situacijo, ko se odločaš kaj 
boš naredil , ti pa odpre oči, ti razširi zorni kot na problem ali 
problematiko 

Dobiš ideje, različni 
zorni koti, 
razpravljanje o 
idejah, odpre ti oči 

širina učenje 

lažje potem sprejmeš določene stvari, ki bi jih pripisal svojim 
neuspehom, 

lažje sprejemaš 
stvari 

širina učenje 

Ugotoviš lastni način delovanja, da posežeš tja, ko sicer ne bi. Spoznanje svojega 
načina dela 

širina učenje 

Tako, da lahko štartaš iz različnih koncih, je več rešitev Različni konci, več 
rešitev 

širina učenje 
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Se zavedati, koliko se da, svojega zornega kota, ostajati odprt za 
drugačne poglede.  

Svoj zorni kot, 
odprtost za druge 

širina učenje 

tu so bile kar konkretne stvari kaj narediti, da sem si vzel čas, 
da sem strukturirano pogledal, kako si jaz strukturiram stvar, 
kaj bi lahko sam naredil, kje se pojavijo težave 

vzeti si čas, 

struktura 

Organizacija dela učenje 

Neposredno je vplivalo, da se je spremenilo, nekaj peljem 
drugače kot, če ne bi tega primera predstavil. 

Sprememba načina 
dela 

Organizacija dela učenje 

imel si možnost, kaj bomo predstavljali, da si lahko se 
odločili, kaj bomo predstavljali, ne samo primere ampak tudi 
teme o organizaciji in odnosih. 

Lastna odločitev za 
primer 

Organizacija dela, 

 

Učenje, 

 

Hkrati je dajala vpogled v skupinsko dinamiko hiše, kar mi je 
delovalo poučno, podporno 

Vpogled v dinamiko 
organizacije, 

Podporno, poučno 

Organizacija dela 
Podpora skupine 

Učenje, 

 Vpliv 
skupine 

Drugače/bolje organizirati svoje delo, da bo lahko izvedeno 
kvalitetno –da imaš dober občutek 

Bolje organizirati, 
kvalitetno izvesti 

Organizacija dela učenje 

Bili smo tudi skupina akcije in sicer smo se lotili organizirati 
delo, saj smo delali sebi v škodo.  

Skupna akcija, 
Organizacija dela 

Organizacija dela učenje 

Takrat sem imela že velike težave z organizacijo dela Težave organizacije 
dela 

Organizacija dela učenje 

Na proces učenja slabo vpliva tudi slabo planiranje časa, zadnji 
trenutek pisanje refleksije 

Slabo planiranje 
časa, pisanje 
refleksij 

Organizacija dela učenje 

Pri učenju me najbolj ovira, da potrebujem čas, da se navadim 
na skupino, da pridobim zaupanje 

potrebujem čas, 
navajanje na 
skupino, zaupanje 

Organizacija dela 

Varen okvir 

Učenje 

Vpliv 
skupine 

Naučila sem se, da je potrebno, da se drži nekih okvirjev in 
omejitve in da je časovno omejena, da se ne razvodeni 

Držati se okvirjev, 

Časovne omejitve 

Organizacija dela učenje 

Moje šibke točke so sigurno organizacija lastnega dela, ko ne 
ocenim realno, koliko časa bom porabila za določeno delo in 
grem praviloma v svoj minus 

Organizacija 
lastnega dela 

Organizacija dela učenje 

Na nivoju intervizije je zato šibka točka si vzeti čas, napisati 
refleksijo zase 

Vzeti si čas, 

Napisati refleksijo 

Organizacija dela učenje 

Čisto konkretno pri vsakem primeru, ne samo kako bi to reševal 
specialni pedagog, ampak še razmišljam, kaj bi drugi profili 
raziskovali, vključiti druge, poslušanje, tisto slišati, to sem se 
naučila,  

vključevanje drugih Organizacija dela učenje 

Na intervizijo se nisem prej pripravljala-pregledala dobro primer, 
prejšnjih primerov. 

Slaba priprava Organizacija dela učenje 

Ugotavljam, da ob našem delu, mimogrede padeš v neko rutino 
in sam delaš 

Rutina pri delu, 
sam delaš 

Organizacija dela učenje 

Na profesionalnem področju mi je pomagala tako pri sami 
prerazporeditvi dela in delovnih obveznosti, kot tudi pri sami 
obravnavi dela s strankami. 

prerazporeditev 
dela, delo s stranko 

Organizacija dela učenje 
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Drugače/bolje organizirati svoje delo, da bo lahko izvedeno 
kvalitetno –da imaš dober občutek, čas za to-zadovoljstvo mene 
in stranke, razbremenitev glede naročanja 

Boljša organizacija 
dela, 
razbremenitev 

Organizacija dela učenja 

Močne točke so bile , da sem pogosto intuitivno pravilno dojel 
problem zgodbe, kar se je kasneje potrjevalo ob pogovoru z 
ostalimi sodelavci-intuicija. 

Dojemanje zgodbe, 
intuicija 

Praktične 
izkušnje 

učenje 

Pri interviziji pa se problem obravnava dovolj kompleksno, s 
intervizanti, kar te napeljuje, da razmišljaš o svojem delu, svojih 
korakih in jih skušaš na podlagi različnih pogledov dvigniti na 
višji nivo. 

kompleksna 
obravnava, 

razmišljanje o 
svojem delu, višji 
nivo dela 

Praktične 
izkušnje 

učenje 

Čisto tako, čisto praktično, kako sploh voditi skupino ljudi, 
usmeriti neko stvar, imeti neke določene cilje, se držati nekih 
navodil 

kako voditi 
skupino, 

imeti cilje, se držati 
navodil 

Praktične 
izkušnje 

učenje 

lahko preveriš, preverjaš, aha tako bi lahko bilo, preveril, Preverjanje Praktične 
izkušnje 

učenje 

Ni receptov, pa je odnos do dela, ki je specifičen. ni receptov Praktične 
izkušnje 

učenje 

Daleč največ sem se naučil iz tega doživljanja težav drugih Doživljanje drugih Praktične 
izkušnje 

učenje 

učenje iz izkušenj, možnost izmenjava izkušenj Učenje iz izkušenj Praktične 
izkušnje 

učenje 

zato ker sem sam po naravi izkušenec in skozi izkušnje tudi 
čustvene odzive na moje težave in moje čustvene odzive na 
njihove težave je to najboljši učni stil in mi je bil blazno všeč in 
blizu 

Učenje iz izkušenj Praktične 
izkušnje 

učenje 

Konkretnem delu z ljudmi, primerih, strankami, tudi pri tem, 
da znam bolje opredeliti, kje je meja, kaj lahko še jaz 
naredim, kaj pa ni več v moji moči 

Opredeliti mejo kaj 
lahko naredim 

distanca učenje 

da si sposoben se distancirati od problema, kar je nujen pogoj, 
da lahko delaš 

Distanciranje od 
problema 

distanca učenje 

delo s težavnimi strankami, v odnosu s stranko, kje je meja, da si 
ti odgovoren za ljudi. 

Delo s težavnimi 
strankami, meje 
odgovornosti 

meje učenje 

Čisto konkretno pri vsakem primeru, ne samo kako bi to reševal 
specialni pedagog, ampak še razmišljam, kaj bi drugi profili 
raziskovali, vključiti druge, poslušanje, tisto slišati, to sem se 
naučila,  

Razmišljanje kako 
bi drug raziskal, 
vključitev drugih 

meje učenje 

  omejitve meje učenje 

Znati razmejiti kje je moja meja, kaj jaz zmorem, kje pa se 
obrniti na koga drugega. Ugotoviti kje so moje meje. Reči Ne, 
ne morem več. 

Razmejevanje 
lastne meje, 
sodelovanje z 
drugimi 

meje učenje 

Naučila sem se preživeti, se zaustaviti in na novo pogledati na 
stvari. 

Preživeti, se 
zaustaviti, na novo 

meje učenje 
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pogledati stvari 

Posledično je moja šibka točka popuščanje, ne znam reči ne, 
tudi ko sprejemam nove stranke, ko vem, da imam vse polno 

Popuščanje, reči 
ne 

meje učenje  

da si sposoben se distancirati od problema Distanciranje od 
problema 

distanca učenje 

V kategorijo, ki sem jo poimenovala Učenje sem uvrstila 62 izjav udeležencev 

intervizijske skupine, ki sem jih razdelila v 4 skupine kod 2. reda: 

  širina-29 izjav 

  organizacija lastnega dela-17 izjav 

  praktične izkušnje-8 izjav 

  distanca in meje-9 izjav 

Odgovori intervizantov kažejo, da so v procesu intervizije pridobili na širini. Za 

udeležence intervizijskega procesa sta bili pomembni pridobitvi vpogled v delo drugih 

sodelavcev in spoznati različne poti pri obravnavah. Odkrili so, da imajo sodelavci 

podobne dileme. V procesu intervizije so dobili širši pogled na reševanje poklicnih situacij. 

Ugotovili, da so » drugi zorni kot, različni konci, več rešitev«. Ob obravnavi primera so se 

postavili v »kožo« drugega in ozavestili pomen empatije v poklicih pomoči.  

Intervizanti so prav tako pridobili pri organizaciji lastnega dela. Udeleženci procesa 

ugotavljajo, da sedaj drugače in bolje organizirajo svoje delo in imajo pri tem dober 

občutek. Iz izjav udeležencev ugotavljam, da so udeleženci veliko pridobili na vpogledu v 

lastno delo. Delavci v vzgojno izobraževalnih organizacijah imamo zelo nepredvidljivo 

delo, veliko je nalog, ki jih ne moremo predvidevati. Zaradi nedorečenosti nalog imamo 

občutek neorganiziranosti in splošnih težav z organizacijo. Intervizanti so začeli iskati 

možne izboljšave, s pomočjo vzgledov sodelavcev. 

Udeleženci so videli velik pomen intervizijskega procesa pri pridobivanju praktičnih 

izkušenj. Ugotavljajo čisto praktično, kako sploh voditi skupino ljudi.  

Udeleženci ugotavljajo, da jim je zelo pomembna distanca in meje. Osebe v poklicih 

pomoči rade rečemo »seveda«, »ni težav«, »z veseljem«. Sposobnosti reče »ne«, 

postavljanje meje, pa se moramo učiti skozi izkušnje. Če koga zavrnemo ne pomeni, da 

smo sebični, temveč da tako ravnamo samo zato, da bi se zavarovali. Skozi proces so 

intervizanti spoznali, da morajo ugotoviti, kje je meja odgovornosti, se zaustaviti in na 
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novo pogledati na stvari. (»da si sposoben se distancirati od problema, kar je nujen pogoj, 

da lahko delaš.«) Izjave kažejo, kako so udeleženci intervizijskega procesa ozaveščali svoj 

način dela in kako jim je refleksija pomagala pri iskanju sprememb. 

Dobljeni rezultati v tem sklopu lahko primerjamo z ugotovitvami raziskav na področju 

intervizije. Te poudarjajo ugoden razvoj udeležencev na področju profesionalnega razvoja 

(Tietze, 2010). Osenger (2011) je prav tako raziskovala povezanost intervizije z 

profesionalnim razvojem. Uporabo intervizije za profesionalni razvoj je razdelila na 

področja: refleksija poklicnega dela, razširitev razumevanja narave dela in psihohigienska 

sprostitev, kar se sklada tudi z ugotovitvami te intervizijske skupine. Pri interviziji gre za 

ugotavljanje in primerjanje spodbud, idej in povratnih informacij ter konceptov, kakor tudi, 

da stopimo v kontakt sami s seboj, da spoznamo lastne občutke, da si izmenjamo 

profesionalne informacije in da spoznamo druge. Pri procesu intervizije se zgodijo tako 

tehnični kot vsebinski napredki svetovalnega primera (Osenger, 2011). 

5.2 Zaznavanje novih kompetenc pridobljenih na interviziji in 

kompetenc potrebnih na delovnem mestu 

Analizo in interpretacijo zbranih podatkov v II. sklopu Zaznavanje novih kompetenc 

pridobljenih na interviziji in kompetenc potrebnih na delovnem mestu predstavljam s 

kategorijama Ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja in Kompetence. 

Tabela 15: Odgovori udeležencev v kategoriji Ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja 

KODIRANO BESEDILO Koda 1. reda Koda 2. reda 
Koda 3. 
reda 

Znotraj organizacije so boljše intervizijske skupine kot 
supervizija 

V organizaciji 
intervizija 

Pričakovanja  Organizacija 

Možnosti znotraj organizacije (PTC, NARA…). Da se stvari 
ne zažirajo v privatni čas. Da se dogovoriti. 

Možnosti 
nadaljevanja 

Pričakovanja  organizacija 

Možnosti znotraj organizacije (PTC, NARA…). Da se stvari 
ne zažirajo v privatni čas. Da se dogovoriti. 

Možnosti 
nadaljevanja 

Pričakovnanja  organizacija 

Izbrati neka področja, kjer bom delala izključno na kvaliteti, 
brez titul, brez potrdil, ni mi važno kaj bom pridobila za 
napredovanja, ampak res kar bom počela, da bom znala to 
dobro delati in se dobro počutila in to bo moj osebnostni 
razvoj. 

Delati na kvaliteti, 
dobro delti, dobro se 
počutiti 

pričakovanja Vizija 
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Mislim, da sem zdaj na prelomnici, ko sem hlepela po znanju 
in  po čim več dobila informacij iz različnih področjih, in tega 
je bilo v teh letih ogromno, ogromno, sedaj pa je čas, da si 
naredim predalčke pospravim kam kaj sodi, in potem vidim 
kam naprej, ker toliko kot imam teh stolpičev je preveč ko 
sem se izobraževala, preveč je predalnikov, število 
predalnikov bom morala zmanjšati na tiste, ki so pomembni 
in le nekatere dvigniti 

Prelomnica, čas za 
razmislek kam naprej 

pričakovanja Vizija 

In čez 10 let mislim predvsem mi bo marsikaj jasno kar sedaj 
ni, kar sedaj ostali delate. Pa, takrat se bom kompetentno 
začel  počutil, da vem kaj delam ali pa vsaj tisto samozavest 
bom imel tako dograjeno, da me ne to ne bo oviralo pri delu 

Kompetentno se 
počutiti, samozavest 

Pričakovanja  Vizija 

Ful napredujočega in pravzaprav obveza da to dajem dalje, 
ki prihajajo dalje 

Napredujoče, obveza 
za naprej 

Pričakovanja  Vizija 

Študij, je ena izmed variant, sedaj bi se ga lotila če bi bile 
finančne zmožnosti, potem pa bom videla. 

Variante za 
prihodnost 

Pričakovanja  Vizija 

da se bom morala redno udeleževati podobnih oblik dela, da 
bom lahko še dalje strokovno delala 

redna udeležba na 
podobnih oblikah 

Pričakovanja  Vizija 

Pričakujem, da se bo skupina ohranila oz. nadaljevala z 
delom tudi v bodoče vsaj v podobni obliki 

ohranitev skupine, 
nadaljevanje dela 

Pričakovanje Vizija 

Dobro planirati.  Dobro planirati Pričakovanje Vizija 

moji cilji pričakovanja, v prihodnosti da se začnem učiti nekaj 
drugega, drugače. 

učenje nekaj 
drugega, drugače 

Pričakovanje Vizija 

Ohraniti skupno v taki obliki, ohraniti odnose na prijeten 
način. Kar mi največ pomeni. 

Ohraniti skupino, 
ohraniti odnose 

Pričakovanje Vizija 

Poskrbeti, da ta oblika teče dalje. Nadaljevanje tega 
dela 

Pričakovanje Vizija 

Se pridružiti podobni skupini, vsaj čez nekaj časa (leto do 
max.2 leti) 

Pridružiti se novi 
skupini 

Pričakovanje Vizija 

Seveda pa si želim tudi vključitev v supervizijsko skupino z 
zunanjim supervizorjem. 

Vključitev v skupino Pričakovanje Vizija 

V širši debati iskati oblike za naprej. Si jo želim. Iskanje oblike za 
naprej 

Pričakovanje Vizija 

Nadaljevanje procesa intervizije v kakršni koli obliki  Nadaljevanje 
procesa 

Pričakovanje Vizija 

Omejiti se na stvari, ki ti veliko dajo in speljati, da čim več 
odneseš 

delati še dalje Pričakovanje Vizija 

Da se to jeseni odpre kot tema na sestanku in skupaj iščemo 
oblike za naprej.  

iskanje novih oblik za 
naprej 

Pričakovanje Vizija 

Hiša se tega zaveda, imamo, kader, menda bi bilo dobro biti 
v mešani skupini 

Organizacija se 
zaveda 

Pogoji v org. Organizacija 

Ker pa se organizacija, vsaj mislim tako, zaveda 
pomembnosti tega procesa je največja verjetnost, da se 
oblikuje nova intervizijska skupina, morda tokrat z zunanjimi 
intervizanti.  

Organizacija se 
zaveda 
pomembnosti 

Pogoji v org. Organizacija 

Možnosti znotraj organizacije so slabe, saj ni denarja za Organizacijske slabe Pogoji v org. Organizacija 
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reda 

izobraževanje možnosti, ni denarja 

Razmere so dobre, možnosti dosega cilja so realne (ob 
pomoči skupine) 

Dobre razmere v 
organizaciji 

Pogoji  v org. Organizacija 

Možnosti so v okviru organizacije-omejitve so organizacijske 
in finančne 

Organizacijske in 
finančne omejitve 

Pogoji v 
organizaciji 

organizacija 

Hiša se tega zaveda, imamo, kader, menda bi bilo dobro biti 
v mešani skupini 

Organizacija se 
zaveda 

Pogoji v org. Organizacija 

Ker pa se organizacija, vsaj mislim tako, zaveda 
pomembnosti tega procesa je največja verjetnost, da se 
oblikuje nova intervizijska skupina, morda tokrat z zunanjimi 
intervizanti.  

Organizacija se 
zaveda 
pomembnosti 

Pogoji v org. Organizacija 

Pri delu s strankami je zame intervizija nujno potrebna nujno potrebno Potrebe pri delu Organizacija 

Ugotavljam, da potrebujem pri svojem delu takšno obliko 
učenja in dela 

Potreba pri delu Potrebe pri delu Organizacija 

Pridobijo pa vsi tako intervizanti kot kolektiv vsi pridobijo Potrebe pri delu Organizacija 

V kategorijo, ki sem jo poimenovala Ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja sem 

uvrstila 30 izjav udeležencev intervizijske skupine, ki sem jih razdelila v 3 skupine kod 2. 

reda. 

 Pričakovanja -20 izjav. 

 Pogoji v organizaciji-7 izjav 

 Potrebe pri delu-3 izjave 

Večino odgovorov v skupini kod 2. reda so se nanašala na pričakovanja intervizantov. 

Izjave nakazujejo, da so izhajali iz njihovega delovnega okolja in želje, da se v organizaciji 

nadaljuje intervizija ali podobna oblika dela (skupaj iščemo oblike za naprej, poskrbeti, da 

ta oblika teče dalje, se pridružiti podobni skupini, vključitev v supervizijsko skupino z 

zunanjim supervizorjem…). Izjave kažejo tudi željo intervizantov, da se še dalje 

profesionalno razvijajo. Raziskave o vplivu intervizije na področju visokošolske didaktike 

ugotavljajo, da prihaja pri intervizantih do izboljšanja subjektivnih izkušenj. Po mnenju 

Sekyra (2015) je ta individualno indicirana sprememba zadostna, da nastane učeči se milje, 

ki zagotavlja pozitivno klimo učeče kulture. Investiranje v prakso in raziskave intervizije v 

visokošolske študije pa je po njenem mnenju nujno za profesionalizacijo visokošolske 

ponudbe. 

Intervizanti menijo, da so pogoji v organizaciji dobri, kar se sklada tudi s učečo se 

organizacijo. Žorga (2000) omenja, da je za supervizija (kar nedvomno velja tudi za 

intervizijo) po Hawkinsovem in Shohetovem mnenju daleč najbolje sprejeta v 
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organizacijah, za katere je značilna učno/razvojna kultura. V njej se učijo in razvijajo vsi v 

hierarhiji, od vrha do najnižjega člena. Ker taka organizacija zadovoljuje potrebe svojega 

osebja, z dosti večjo verjetnostjo zadovoljuje tudi potrebe svojih klientov. Intervizanti kako 

opažajo, da se hiša »tega zaveda«.  

Izjave intervizantov potrjujejo potrebe pri delu. Intervizanti so ozavestili, da je zanje pri 

delu s strankami intervizija nujno potrebna in ugotavljajo, da potrebujejo pri svojem delu 

takšno obliko učenja in dela. Udeleženci procesa so ugotovili, da ob našem delu, 

mimogrede padeš v neko rutino in sam delaš.  

Tabela 16: Odgovori udeležencev v kategoriji Kompetence 

KODIRANO BESEDILO Koda 1. reda Koda 2. reda kategorija 

hkrati ne vem od ostalih članov slišiš neke konkretne ideje, ki 
so marsikdaj drugačne od tvojih 

Slišiš konkretne 
ideje, 

drugačne 

Svet. kompetence Kompetence 

Ta spretnost strukturirati si primer, misli, izraziti, pa to podati, 
predstaviti primer, ki je tudi pomembno pri delu, pa je to, ko si 
prisiljen, načrtno razvijaš, vadiš na primerih, to še od 
kompetenc. 

Spretnost 
strukturiranja, 

Podati, predstaviti 
primer, 

Načrtno vadiš 

Svetovalne 
kompetence 

Kompetence 

Glede kompetenc mislim, da sem veliko pridobila, če 
izpostavim sodelovanje, vodenje, komuniciranje, 
organiziranje, soočenje, sprejemanje 

Pridobitev 
sodelovanja, 
vodenja, 
komuniciranja, 
organiziranja, 
sprejemanja 

Svet. kompetence kompetence 

ubesediti problem, ga na kratko nazorno predstaviti, da bi 
ostali začutili v čem je moj problem in bi mi lahko pomagali na 
poti iskanja rešitev 

Znati ubesediti 
problem 

Širina 

Svetovalne 
kompetence 

Učenje 

kompetence 

Vodenje skupine, to je bila meni prej neznana stvar, ker tega 
prej nisem delal,  v taki obliki, sposobnost vodenja, ja skupine 
same 

Vodenje skupine 
same 

voditeljske 
kompetence 

Kompetence 

Ko si v vlogi intervizorja je to kompetenca, neko spretnost,  
kako organizirati, voditi intervizijo, kako se držati nekega 
časovnega okvirja, čisto tako, kot konkretna sposobnost 

Spretnost 
organiziranja, 
sposobnost vodenja, 

Sposobnost držati se 
časovnega okvirja 

Voditeljske 
kompetence 

Kompetence 

Ker so se problemi reševali timsko, z izrazito pozitivno 
naravnanostjo, upoštevanjem oz. spoštovanjem osebnosti 
tistega, ki je to predstavljal, tudi, ko sem sama predstavljala 
primer nisem čutila nobenega pritiska, stiske ob izpostavljanju 
pereče problematike 

Timsko reševanje, 

Spoštovanje 
osebnosti, 

Ni pritiska 

Voditeljske 
kompetence 

Kompetence 

Pri vodenju primera sem pridobila organizacijske in vodstvene 
kompetence 

Sposobnost 
organizacije in 

voditeljske 
kompetence 

kompetence 
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KODIRANO BESEDILO Koda 1. reda Koda 2. reda kategorija 

vodenja 

 sem bila bombardirana z aktivnim poslušanjem in sem 
mogoče začela slišati stvari, bolj slišati in če kdo nekaj 
ponavlja veš, da ga žuli, tu mu pomagati. 

Aktivno poslušanje, 
znati slišati 

Kom. 
kompetenca 

kompetence  

se mi je zdelo zelo pomembno, da smo se usedli skupaj in 
govorili o primerih 

usesti se in govoriti o 
primerih 

Komunikacijske 
kompetence 

Kompetence 

Na interviziji nasploh pa sem pridobila predvsem na 
komunikacijskih sposobnostih, torej znati poslušati, slišati, 
brez razsojanja 

Komunikacijska 
sposobnost 
poslušati, slišati 

Kom. kompetenca kompetence 

Glede na to, da je naša narava dela taka, da je fajn, komu kaj 
povedati, da tisti s katerim se pogovarjaš, ve o čem govoriš, 
čisto tako, to je bilo neprecenljivo 

fajn komu povedati, 
ki se s tem ukvarja 

Kom. kompetence kompetence 

V kategorijo, ki sem jo poimenovala Kompetence, sem uvrstila 12 izjav udeležencev 

intervizijske skupine, ki sem jih razdelila v 3 skupine kod 2. reda. 

  svetovalne kompetence-4 izjave 

  voditeljske kompetence-4 izjave 

  komunikacijske kompetence-4 izjave 

Število odgovorov v tej kategoriji kaže, da so udeleženci procesa prepoznali nekatere 

poklicne pridobitve, ki jih v drugih oblikah dela niso usvojili na takšen način. Tako so 

udeleženci prepoznali svetovalne, voditeljske in komunikacijske kompetence.  

Navajajo, da sedaj lažje strukturirajo svoje delo. Ker so slišali, da je možno primer rešiti na 

več načinov, so pridobili na konkretnih svetovalnih kompetencam. 

Iz tabele je razvidno, da so pridobili na spretnosti vodenja. Tako udeleženec ugotavlja, da 

je to bila prej zanj »neznana stvar«, ker tega prej še ni delal v taki obliki. 

Udeleženci so prepoznali, da so pridobili tudi na komunikacijskih kompetencah. Odkrili 

so, da je zelo pomembno, da govorijo o primeru. Prav tako navajajo, da so se v teku 

procesa ponovno naučili poslušati sogovornika, ga slišati in nato podati mnenje brez 

razsojanja. Ko pa so bili v vlogi intervizanta so pridobili na spretnosti podajanja vsebine. 

 

V tabeli 17 so prikazane frekvence odgovorov udeležencev glede na pridobljene 

kompetence na interviziji in potrebne kompetence na delovnem mestu. 
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Tabela 17: Vprašalnik o kompetencah in frekvence odgovorov udeležencev (N=5) 

  Pridobljena na interviziji 
Potrebna na delovnem 
mestu 

Št. Kompetenca 

P
o

m
an

jk
lji

vo
 

Z
ad

o
vo

lji
vo

 

D
o

b
ro

 

o
d

li
čn

o
 

N
u

jn
o

 p
o

tr
eb

n
a 

P
o

g
o

st
o

 p
o

tr
eb

n
a 

R
ed

ko
 p

o
tr

eb
n

a 

N
i p

o
tr

eb
n

a 

1 Sposobnost za ustvarjanje novih rešitev in idej.  1  4 2 3   

2 
Sposobnost uporabe pridobljenega znanja v 
praksi. 

  2 3 
4 1   

3 Samostojnost pri delu in samokontrola.   5  4 1   

4 Sposobnost reševanja problemov.   2 3 5    

5 Sposobnost samostojnega odločanja.   4 1 3 2   

6 Samostojnost za učenje.   3 2 2 3   

7 Trajna motivacija za učenje.   2 3 4 1   

8 
Sposobnost kritičnega pristopa in 
samoocenjevanja. 

 1 1 3 
2 3   

9 Samoiniciativnost in podjetnost.  3 1 1 2 2 1  

10 
Ugotavljanje ustreznega pristopa k novim 
nalogam. 

 1 1 3 
3 2   

11 
Želja in pripravljenost za prevzemanje različnih 
nalog. 

 2 3  
2 2 1  

12 
Prenašanje spretnosti in sposobnosti v nove 
situacije. 

 1  4 
4  1  

13 Skrb za kakovost pri delu.   2 3 3 1 1  

14 
Sposobnost za raziskovanje in pridobivanje 
podatkov. 

 2 3  
 2 2  

15 Sposobnost organizacije in načrtovanja.  1 2 2 3 2   

16 Sposobnost vodenja.  1 2 2 1 3 1  

17 Sposobnost timskega dela.   2 3 3 1 1  

18 Sposobnost sodelovanja in pogajanja.   2 3 2 3   

19 
Sposobnost predstavljanja lastnih stališč in 
konceptov. 

 1 1 3 
2 3   
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  Pridobljena na interviziji 
Potrebna na delovnem 
mestu 

Št. Kompetenca 

P
o

m
an

jk
lji

vo
 

Z
ad

o
vo

lji
vo

 

D
o

b
ro

 

o
d

li
čn

o
 

N
u

jn
o

 p
o

tr
eb

n
a 

P
o

g
o

st
o

 p
o

tr
eb

n
a 

R
ed

ko
 p

o
tr

eb
n

a 

N
i p

o
tr

eb
n

a 

20 
Ustvarjanje jasnega in transparentnega delovnega 
odnosa. 

 1 4  
2 3   

21 Ohranjanje zaupnosti.   1 4 4 1   

22 
Pogled na problem z različnih gledišč 
(strokovnega delavca, klienta, organizacije). 

  1 4 
5    

23 Fleksibilnost pri obravnavanju problemov.    5 4 1   

24 Sposobnost direktne in jasne komunikacije.   4 1 2 3   

25 Skrb za svoj osebni in profesionalni razvoj.  1 2 2 5    

26 Sposobnost reševanja konfliktov.  1 3 1 1 4   

27 Sposobnost poslušanja.  1 1 3 4 1   

28 
Sposobnost dajanja povratnih informacije in 
konstruktivne kritike. 

 1 2 2 
1 3 1  

29 Sposobnost biti prilagodljiv in odprt za nove ideje.   3 2 2 2 1  

30 Sposoben se pogajati.  4 1  1 3 1  

 

Udeleženci so kot najbolj izrazite kompetence pridobljene na interviziji ocenili 

fleksibilnost pri obravnavanju problemov, pogled na problem z različnih gledišč in 

ohranjanje odnosa in ohranjanje zaupnosti. Prav tako so pridobili na sposobnosti uporabe 

pridobljenega znanja v praksi, sposobnosti reševanja problemov, trajni motivaciji za 

učenje, prenašanju spretnosti in sposobnosti v nove situacije, skrb za kakovost pri delu, 

sposobnost timskega dela, sposobnost sodelovanja in pogajanja in sposobnosti poslušanja. 

Udeleženci ocenjujejo, da so najmanj pridobili na sposobnosti se pogajati, želji in 

pripravljenosti za prevzemanje novih nalog, samoiniciativnosti in podjetnosti, sposobnost 

za raziskovanje in pridobivanje podatkov. 

Intervizanti so glede na svoje delovno okolje še ocenili, katere kompetence pravzaprav 

potrebujejo na delovnem mestu. Udeleženci potrebujejo skrb za svoj osebnostni in 
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profesionalni razvoj, pogled na problem z različnih gledišč, ohranjanje zaupnosti, 

sposobnost reševanja problemov, sposobnost uporabe pridobljenega znanja v praksi, 

samostojnost pri delu in samokontrola, samostojnost odločanja, trajna motivacija za 

učenje, prenašanje spretnosti in sposobnosti v nove situacije, sposobnost organizacije in 

načrtovanja. Udeleženci ocenjujejo, da na delovnem mestu najmanj potrebujejo 

sposobnost za raziskovanje in pridobivanje podatkov pa tudi sposobnost vodenja, 

sposobnost dajanja povratnih informacij in konstruktivne kritike in sposobnost pogajati se.  

Pri kompetencah se je izkazala kot pomembna pridobljena kompetenca na interviziji in 

tudi potrebna na delovnem mestu prenašanje spretnosti in sposobnosti v nove situacije, 

sposobnost za ustvarjanje novih rešitev in idej, samostojnost pri delu in samokontrola, 

sposobnost reševanja problemov in trajna motivacija za učenje, timskega dela in 

sposobnost sodelovanja in pogajanja, sposobnost poslušanja, pa tudi sposobnost biti 

prilagodljiv in odprt za nove ideje. Kot najmanj pridobljena kompetenca na interviziji in 

potrebna na delovnem mestu pa je sposobnost za raziskovanje in pridobivanje podatkov in 

sposobnost pogajati se. Najbolj »razpršena« je bila ocenjena sposobnost vodenja. 

5.3 Pogoji dela v intervizijski skupini 

Analizo in interpretacijo zbranih podatkov v III. sklopu Pogoji dela v intervizijski skupini 

predstavljam s kategorijo Pogoji dela v skupini ter njenimi kodami 2. reda.  

Tabela 18: Odgovori udeležencev v kategoriji Pogoji dela v skupini 

KODIRANO BESEDILO Koda 1. reda Koda 2. reda kategorija 

zato je še toliko boljša, je usmerjena, ima zakonitosti, ampak 
vseeno nudi ne samo strokovno poglabljanje v primer, kako 
rešujemo, gledamo,  ampak daje osnovno varnost, 
povezanost med ljudmi, ki delajo, to mi je največ dala 
intervizija, 

Usmerjena, 
zakonitosti, 
osnovna varnost, 
povezanost med 
ljudmi 

Vtisi Pogoji dela 
v skupini  

Ta način učenja, ki v taki obliki je edini pravi ali edini 
najkvalitetnejši ali zelo visoko kvalitetni način učenja 

Visoko kvalitetni 
način učenja 

Vtis Pogoji dela v 
skupini 

Meni se zdi krasno, zelo potrebno Zelo potrebno Vtis Pogoji dela v 
skupini 

Naučila sem se več kot sem si mislila Naučila več kot 
sem mislila 

Vtis Pogoji dela v 
skupini 

Se mi zdi, da sem dosti odnesel v tem učnem smislu. Dosti odnesel v 
učnem smislu 

Vtis Pogoji dela v 
skupini 
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KODIRANO BESEDILO Koda 1. reda Koda 2. reda kategorija 

Dosti sem zvedel o sebi, da te kdo more brcniti, da se 
premaknem, ker bi kar sedel. Refleksij je bilo malo. 

Zvedel o sebi, malo 
refleksije 

Vtisi Pogoji dela v 
skupini 

Drugače se mi je zdelo, ful pozitivna, ful bi mi koristna, če bi še 
bila 

ful pozitivno, 
koristno 

Vtisi Pogoji dela v 
skupini 

nekaj zelo neprecenljiva izkušnja, ki je sicer ne bi dobil neprecenljiva 
izkušnja 

Vtisi Pogoji dela v 
skupini 

Meni se zdi, da je bilo zelo fajn, da je bila ta možnost  zelo fajn možnost Vtisi Pogoji dela v 
skupini 

Ena izmed najboljših stvari sploh najboljša stvar Vtisi Pogoji dela v 
skupini 

Zadnja mi je pustila vtis domačnosti, prijetnosti, vtis otoka, 
sproščenosti 

vtis domačnosti, 
prijetnosti, vtis 
otoka, sproščenosti 

Vtisi Pogoji dela v 
skupini 

Nič ni šlo ven iz skupine med nami pa vzpostavila krog 
iskrenega sodelovanja. 

Iskreno 
sodelovanje 

Vtisi Pogoji dela v 
skupini 

skupina je bila iskrena in zaupljiva Iskrena in zaupljiva 
skupina 

Vtisi Pogoji dela v 
skupini 

Intervizija se mi je zdela najbolj majhna, intimna skupina, dosti 
bolj odprto govorili, dosti bolj odprta, sproščena, včasih smo bili 
manj pripravljeni. 

Majhna, intimna 
skupina, Odkritost, 
sproščenost, manj 
pripravljen 

vtisi Pogoji dela v 
skupini 

Podporno, brez problemov, brez sodb, konstruktivnost. Podpora, 
konstruktivnost 

Vtisi Pogoji dela v 
skupini 

Zdela se mi je prijetna skupina, Prijetna skupina Vtisi Pogoji dela v 
skupini 

Intervizija je oblika dela, ki sem se je vedno vesela srečanj. Veseliti se  Vtisi Pogoji dela v 
skupini 

Neprecenljivo neprecenljivost Vtisi Pogoji dela v 
skupini 

Tak na splošno zelo pozitivne Zelo pozitivno Vtisi Pogoji dela v 
skupini 

da imaš možnost skozi, zaradi tega, da lahko neke probleme, 
ki te žulijo odpreš in govoriš o njih, 

Spregovoriti o 
problemih 

Varen okvir Pogoji dela 
v skupini 

Ker je bilo v skupini ustvarjen nivo varnosti, zaupnosti in 
spoštovanja se sedaj lažje obračam na sodelavce in 
sodelujem z njimi 

Nivo varnosti, 
zaupljivosti, 
spoštovanja, 

lažje sodelovanje s 
sodelavci 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini 

ali pa tudi na nivoju klime in sodelovanje nam je nekaj dala, 
ne le kaj lahko jaz uporabim. 

Pozitivna klima, 

sodelovanje 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini 

Drugače pa mi je najbolj ploden bil zaključni del, ko sem 
intervizijo dokončno ponotranjila, ko je bila zaupna klima, 
skupina se oblikovala, dobro smo se spoznali, bili dovolj 
sproščeni in delovni 

Ponotranjanje, 
zaupna klima, 
sproščeno, delovno 

Refleksija, 

Varen okvir 

Profesionalna 
rast 

Pogoji dela v 
skupini 
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KODIRANO BESEDILO Koda 1. reda Koda 2. reda kategorija 

Sčasoma man je uspelo to vnesti v urnik, s tem smo se tudi 
razbremenili in povezali v skupini 

Razbremenitev dela, 

Povezanost s 
skupino 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini 

Pri učenju me ovira, da za tako obliko dela pri sebi rabim 
osnovno zaupanje v člane skupine, 

osnovno zaupanje 
v skupino 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini 

Moja pozitivna: pozitivna naravnanost in odprtost do takšnega 
načina dela, resnično verjamem v tak način reševanja težav, 
sproščenost, sproščen pristop, brez nekih vnaprej oblikovanih 
pričakovanj (strogo določenih) lahko sem se prepustila.;  

Odprtost do načina 
dela, sproščenost 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini 

Od ostalih kompetenc mogoče to občutek varnosti in po drugi 
strani ko ti prevzameš primer si odgovoren in odgovoren si, da 
ga predelaš iz vseh zornih kotov in daš nazaj maksimalno kar 
rabijo, da skušaš ugotoviti kaj rabijo ampak ker sam ne moreš 
se obrneš na druge. 

Občutek varnosti, 
odgovornost, zorni 
kot, dati svoj 
maksimum, 
ugotoviti kaj kdo 
potrebuje 

Varen okvir, 
širina 

Pogoji dela v 
skupini, 
učenje 

Fajn mi je bilo Fajn počutje Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Če bi povzela lahko rečem, da mi je pustila prijetne vtise, v 
skupini sem se počutila varno, lahko sem povedala vse kar 
sem čutila, brez zadržkov 

prijetni vtisi, varno 
počutje, lahko vse 
povedala 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

To me je najbolj povezalo s skupino. Zaradi bližine, v taki 
skupini je ena najboljših načinov, vsaj zame 

Občutek bližine v 
skupini 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

kar seveda ima pozitiven učinek, da lažje spregovoriš o 
nekaterih stvareh 

lažje spregovoriš Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Tisti, ki so imeli pozitivno izkušnjo so vedeli, da je to oblika 
dela, ki ti res lahko pomaga. Na tej skupini nisem imela 
problema govoriti, izpostaviti svojih problemov, ni mi bilo 
nelagodno, takega občutka nisem imela, nisem se bala kritik, 
ocenjevanja, da bi šlo kaj ven iz skupine 

Možnost odprto 
govoriti, izpostaviti 
problem, varnost 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Kot podporne, sprejemajoče, kar je dajalo varen okvir, varnost, 
da bo sprejeto slišano 

podpora, 
sprejemanje, varen 
okvir, varnost 

Varen okvir, 

Podpora skupine 

Pogoji dela v 
skupini  

Meni je bila ful fajn, zato ker prvič delam v taki obliki prvo kot 
prvo 

Dobro počutje Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Na intervizije je bilo fajn Dobro počutje Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

pa je je bila intervizija najbolj intimna, sproščena, Intimna, sproščena Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Ko sem predstavljala primer sem začutila iskreno komunikacijo 
in trud vsakega posameznika. 

Iskrena 
komunikacija, trud 
vsakega 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

se mi je zdelo, da lahko sem odprto govorimo o temi, Odprto govoriti o 
temi 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Člani skupine so bili odprti, tako, da sem tudi jaz se lahko 
odprla. Doživljam jih podporno in prijateljsko-toplo 

Odprtost, 

Podpornost, toplo 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Da ostajaš odprt, sprejemaš, poskušaš se postaviti v drugi Odprtost, Varen okvir Pogoji dela v 
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zorni kot. sprejemaš, 
postaviš se v drug 
zorni kot 

skupini  

se mi zdi, da ni bilo nekega pritiska, zelo sproščeno, fajn sem 
se počutil, 

Brez pritiska, 
sproščenost, fajn 
počutje 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Intervizija prav to nudi kar je dovolj varnosti, je dovolj varna, 
dovolj ne obsojajoča, da se tudi mi, ki nimamo izkušenj s tem 
sprostimo, 

Varnost, ne 
obsojajoče 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Omogočala mi je zadostno varnost in sigurnost, da sem lahko 
profesionalno rasla 

Varnost, sigurnost 
za profesionalno 
rast 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Skupina je nudila varen okvir za delo, da se varno počutimo, 
govorimo, fajn je, da smo različnih profilov, ker imamo različne 
okvirje, koncepte. 

Varen okvir za 
delo, varnost 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

takega občutka nisem imela, nisem se bala kritik, ocenjevanja, 
da bi šlo kaj ven iz skupine. Počutila sem se varna in zaupljivo, 
in sem lahko bila sproščena, ni mi bilo težko izpostaviti, 
zaupanja, sproščena sem funkcionirala, problemov nisem v 
vato zavijala ampak sem jih lahko predstavila takšne kakšni so, 
nisem se bala govoriti 

Varnost, 
sproščenost, 
zaupljivo 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Tako varnost-da lahko zadevo, narediš, izpelješ, tudi če jo 
izpelješ in ne gre, ni nič slabega na tem 

Varnost Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

V skupini smo imeli tudi dobro, varno klimo, ki je omogočila 
maksimalno učenje 

Varnost, varna 
klima 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Varnost. Sproščeni medosebni odnos mi pomaga tudi čisto 
profesionalno. Da si upam povedati, da nimam pojma, kaj bi 
sploh 

Varnost Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Drugo pa pridobimo tudi v odnosih, skupina se poveže, je neko 
drugačno zaupanje 

Pridobitev v 
odnosih, 
povezanost 
skupine, zaupanje 

Varen okvir, 

Podpora skupine 

Pogoji dela v 
skupini  

Fajn je ker je manjša skupina, in se vključiš v skupino, ko 
sodelavce poznaš, si lahko zaupaš, jih poznaš 

Manjša skupina, 
zaupanje 

Varen okvir  Pogoji učenja 
Pogoji dela v 
skupini 

Gre za zaupanje, bližino, koliko sploh dopustiti odpustiti, smo 
sodelavci iz iste organizacije, tu sem bolj na preži 

Zaupanje, kljub 
sodelavcem iz iste 
organizacije 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Verjamem, da če ne bi bilo članov skupine, bi že prej izstopila. 
Spomnim se, da skozi proces, so me prav člani motivirali, da ne 
opustim in obupam. 

Lastno spoznanje, 
zaupanje 

Varen okvir  Pogoji dela v 
skupini  

dovolj zaupna, dovolj mala tudi, tako, da se mi ni zdelo problem 
o čemerkoli spregovoriti 

Zaupnost, možnost 
odkritosti 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Skupina je bila zaupna in majhna, da je bilo fajn, na ta način 
funkcionirati,  

Zaupnost, 
majhnost 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  

Sčasoma pa sem jo sprejela, jo umestila v svoj čas, skupino 
sem sprejela in postalo mi je prijetno. 

Sprejemanje 
skupine, prijetno 

Podpora skupine Pogoji dela v 
skupini 
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sem se naučila sprejemati ljudi, ki mi sicer po načinu 
razmišljanja, postopkov in dela niso blizu, torej pridobila sem 
na strpnosti 

Sprejemanje ljudi 
kljub različnemu 
razmišljanju 

Podpora skupine Pogoji dela 
v skupini  

Prvo je bilo potrebo sprejeti človeka in njegov način 
razmišljanja in reševanja problema, sprejeti ga kot sodelavca 
in kot osebo, obenem pa videti sebe kje si lahko prideva 
naproti k razreševanju situacije, torej sodelovanje in 
komuniciranje. 

 

Sprejemanje ljudi 
kljub različnemu 
razmišljanju, 
iskanje možnosti 
sodelovanja in 
komunikacije 

Podpora skupine Pogoji dela 
v skupini  

Poskusil bom ohraniti pozitivni občutek, stanje v skupini in 
ga prenesti v delovanje na delovnem mestu do nadaljnjega 
oz. do nadaljevanja skupine 

pozitivni občutek v 
skupini, 

prenos pozitivnega 
občutka na delovno 
mesto 

Podpora skupine Pogoji dela v 
skupini  

Prav tako sem pridobila na odnosih, sodelavci so postali 
dostopnejši, spoznala sem njihov pogled na delo 

Pridobitev na 
odnosih, dostopnosti, 
spoznavanja pogleda 
drugih 

Medsebojni odnos, 

Podpora skupine 

Odnosi/ 
Pogoji dela v 
skupini 

Na katerih področjih dela ti je intervizija najbolj pomagala? 

V medsebojnih odnosih s sodelavci, ne samo s temi v 
skupini, z vsemi. V učinkovitosti pri delu s strankami (ali ne 
tavam v megli ali cepetam na mestu.) 

Pridobitev na 
medosebnih odnosih 
z vsemi sodelavci, 
učinkovitost dela s 
strankami 

Medsebojni odnosi, 

Podpora skupine 

Odnosi/ 
Pogoji dela v 
skupini 

Hkrati je dajala vpogled v skupinsko dinamiko hiše, kar mi 
je delovalo poučno, podporno 

Vpogled v dinamiko 
organizacije, 

Podporno, poučno 

Organizacija dela 
Podpora skupine 

Učenje, 

Pogoji dela v 
skupini 

Moje močne točke pa so neka zanesljivost, v smislu, da se bom 
pripravila na primer, na vodenje intervizije itd. 

 

Zanesljivost, 
priprava na primer 

Podpora skupine Pogoji dela v 
skupini  

Prva asociacija je podporna skupina in odpiranje novih obzorij, 
druge zgodbe, enaki imenovalci 

Podpora skupine, 
nova obzorja in 
zgodbe, isti 
imenovalci 

Podpora skupine Pogoji dela v 
skupini  

Skupina je imela v mojem učnem procesu izraziti podporno 
vlogo 

Podporna vloga 
skupine 

Podpora skupine Pogoji dela v 
skupini  

Zelo podporno, odprto, blizu, z zaupanjem, odkrito, brez nekih 
prikritih dodatkov. 

Podpora skupine, 
odprto, blizu, z 
zaupanjem, odkrito 

Podpora skupine Pogoji dela v 
skupini  

Drugo, da je fajn, da me je bolj povezala s sodelavci povezava s 
sodelavci 

Podpora skupine Pogoji dela v 
skupini  

Kot podporne, sprejemajoče, kar je dajalo varen okvir, varnost, 
da bo sprejeto slišano 

podpora, 
sprejemanje, varen 
okvir, varnost 

Varen okvir, 

Podpora skupine 

Pogoji dela v 
skupini  

Ko sem predstavljala primer sem začutila iskreno komunikacijo 
in trud vsakega posameznika. 

Iskrena 
komunikacija, trud 
vsakega 

Varen okvir Pogoji dela v 
skupini  
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se mi je zdelo, da lahko sem odprto govorimo o temi, na drugi 
strani pa strukturirano, 

Odprtost, struktura Podpora skupine Pogoji dela v 
skupini  

 drugače pa so mi intervizije pustile vtis podpore. Vtis podpore Podpora skupine Pogoji dela v 
skupini  

Drugo pa pridobimo tudi v odnosih, skupina se poveže, je neko 
drugačno zaupanje 

Pridobitev v 
odnosih, 
povezanost 
skupine, zaupanje 

Varen okvir, 

Podpora skupine 

Pogoji dela v 
skupini  

Glede na to, da je naša narava dela taka, da je fajn, komu kaj 
povedati, da tisti s katerim se pogovarjaš, ve o čem govoriš, 
čisto tako, to je bilo neprecenljivo 

fajn komu povedati, 
ki se s tem ukvarja 

Podpora skupine Pogoji dela v 
skupini  

S člani skupine sem se zbližal, zdi se mi, da niso zgolj 
sodelavci, ampak več, kar mi pomaga pri neformalni 
komunikaciji pri primerih s katerimi se ukvarjam. 

Zbližanje s sodelavci povezanost Pogoji dela v 
skupini  

da greš vprašati, enega iz te skupine občutek povezanost 
skupine, ki jo skupina nudi, ki se to reflektira na delu 

povezanost  Povezanost 
skupine 

Pogoji dela v 
skupini  

skupina je dajala potrditev, da isto doživljamo Potrditev 
doživljanja 

povezanost Pogoji dela v 
skupini  

Skupna je zagotavljala dinamiko, različnost in prepričevalno, da 
bi na težavo pogledala samo iz enega zornega kota 

Zagotavljanje 
dinamike, 
različnosti 

povezanost Pogoji dela v 
skupini  

da greš vprašati, enega iz te skupine občutek povezanost 
skupine, ki jo skupina nudi, ki se to reflektira na delu 

povezanost  Povezanost 
skupine 

Pogoji dela v 
skupini  

 

V kategorijo, ki sem jo poimenovala Pogoji dela v skupini sem uvrstila 77 izjav 

udeležencev intervizijske skupine, ki sem jih razdelila v 4 skupine kod 2. reda. 

 Varen okvir-36 izjav 

 Vtisi -19 izjav 

 Podpora skupine-17 izjav 

 Povezanost skupine-5 izjave. 

Udeleženci so pri kategoriji Pogojih dela v skupini poudarili varen okvir, saj so v skupini 

imeli možnost spregovoriti o problemih. Navajajo, da se je v skupini ustvarilo zaupanje 

»kljub sodelavcem iz iste organizacije«. Občutek varnosti in zaupljivosti je zelo pomemben 

za obstoj skupine, saj Lippmann (2013) med značilnosti intervizije vključuje skupen 

poklicni fokus, kjer kot pravi, ostaja vprašanje, ali se intervizija izvaja znotraj organizacije 

ali med udeleženci različnih organizacij. Udeleženci so sprejeli skupino »kot podporno, 

sprejemajočo, varno in zaupljivo«.  
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Intervizanti so poudarili tudi odnosni vidik dela. Svoje vtise so udeleženci ubesedili kot 

koristno, fajn, odprto, sproščeno. Izjava intervizanta, da »se mu je zdela prijetna skupina« 

kaže, da se je v skupini počutil dobro in odpira možnosti za nadaljnji razvoj. 

Udeleženci intervizijske skupine so kot zelo pomembno zaznali tudi podporo skupine. 

Podpora se je odražala tako v obliki sprejetosti, odprtosti kot tudi na nivoju povezanosti 

med sodelavci. Povezanost skupine so udeleženci opisali kot sprejemanje vsakega 

udeleženca in njegovega načina dela. Udeleženci navajajo, da so prvo morali pokazali 

pripravljenost sprejeti sodelavca, ki »sicer po načinu razmišljanja, postopkov in dela«, dela 

in razmišlja drugače kot on sam. Nato pa so odkrili, da jim povezanost pomaga pri 

medsebojnih odnosih tudi izven skupine. 
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6 POSKUSNA TEORIJA 

V tem delu predstavljam poskusno teorijo in odgovarjam na raziskovalna vprašanja, ki 

temeljijo na izjavah petih udeležencev intervizijskega procesa, po sklopih, kategorijah in 

kodah 2. reda. Predstavljeni so v tabeli 12. Pri oblikovanju poskusne teorije ugotavljam, da 

so se v raziskavi zastavljena raziskovalna vprašanja prepletala, zato sem jih v poskusni 

teoriji med seboj povezala v tri sklope: profesionalni razvoj in osebnostna rast, zaznavanje 

na interviziji pridobljenih novih kompetenc in kompetenc, potrebnih na delovnem mestu, 

ter pogoji dela v intervizijski skupini. 

RV 1.: Kako vključenost v proces intervizije vpliva na posameznikovo 
zaznavanje profesionalne rasti in kako se to kaže?  

Odgovori na to vprašanje so uvrščeni v sklop Profesionalni razvoj in osebnostna rast, ki je 

razdeljen na dve kategoriji, in sicer Profesionalni razvoj in Učenje. 

Pri kategoriji, ki sem jo imenovala Profesionalni razvoj, sem iz kod 1. reda oblikovala pet 

kod 2. reda: psihohigienski vidik, refleksija, osebne pridobitve, osebna potreba in novo 

znanje. Iz izjav udeležencev lahko razberemo, da so udeleženci zaznali vključenost v 

proces intervizije razbremenilno, prepoznali so psihohigienski vidik. Udeleženci intervizije 

s pomočjo reakcij drugih ugotavljajo, da niso sami s svojimi poklicnimi problemi. Podobno 

razbremenilno delujejo opisi primerov in procesi reševanja problemov drugih 

intervizantov. Izvejo, kako se drugi soočajo s poklicnimi problemi, negotovostjo in 

interakcijskimi konflikti, za katere iščejo rešitve. Opazijo vzporednice med obravnavanimi 

problemi, pa tudi v mišljenju in položaju. Nastanejo skupne značilnosti z ostalimi člani 

skupine, ki jih rešujejo lastnega pritiska. Skupno obravnavanje in reševanje problemov v 

praksi vodi k zmanjšanju strahov in zadržkov, trenutni problemi so razkriti vsem. To je 

temelj kulture, v kateri se udeleženci medsebojno podpirajo in pravočasno rešujejo 

probleme, torej še preden se ti razširijo in poglobijo. Tako so poročali o  svojem zavedanju, 

da si morajo vzeti čas. Ugotavljajo, da morajo nadaljevati proces profesionalne rasti zaradi 

razbremenitve. S tem prevzemajo odgovornost, da nekaj naredijo in si pri tem postavijo 

cilje (v roku dveh let se pridružiti podobni skupini, nadaljevati v skupini…). Tudi Pines, 

Aronson in Kafry (v Tancig, 1999) omenjajo 4 glavne strategije za obvladovanje stresa: 

zavedanje pomena intervizije, prevzemaje odgovornosti, da nekaj naredimo, postavljanje 

ciljev in obvladovanje stresa z uvajanjem novih načinov. 
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Udeleženci poročajo, da so v procesu intervizije dobili vpogled v lastno delo, preverjali so 

poklicne vloge, načine delovanja in ukrepanja. Pri profesionalnem razvoju je refleksija 

ključna kompetenca. Udeleženci navajajo, da so imeli v procesu intervizije priložnost 

gledati lastno vedenje z drugega zornega kota in ga tudi kritično ovrednotiti. Veliko 

udeležencev omenja, da so dobili vpogled v svoje delo in tako zaradi prejemanja povratnih 

informacij okrepili samozavest. Tudi Rotering-Steinberg (1990, Tietze, 2003) navaja, da 

intervizija nudi udeležencem priložnost refleksije rešitve in ravnanja, ukrepanja, delovanja 

v zaupni in prijetni atmosferi. Poklicno delovanje je pod drobnogledom s pomočjo 

svetovanja iz distance. Vsak se pri tem nauči svoje vedenje zaznati z druge perspektive 

oziroma perspektive opazovalca. S pomočjo opazovalčeve zaznave in primernega prenosa 

povratnih informacij uspemo lažje priti do spremembe v samozavedanju. Ta nam omogoči 

vsestransko in večplastno opazovanje lastnega delovanja, ukrepanja, ravnanja, lastnega 

pojmovanja in odzivov, ki nastanejo pri interakcijskih partnerjih. Pri tem se razširijo 

možnosti delovanja in odločanja, tako da so udeleženci zmožni samostojno reševati 

zahtevne situacije. Haack-Wagner (2000) ugotavlja, da se v procesu intervizije ponuja 

možnost razvoja sposobnosti dojemanja sebe in samorefleksije, ki se lahko razvije kasneje 

kot profesionalna drža. Na osnovi teh podatkov menim, da je smiselno in potrebno za 

osebnostni in profesionalni razvoj pedagoškega delavca ponuditi redni proces intervizije. 

Udeleženci so poročali o osebnih pridobitvah, ki so vključevale predvsem »stalno potrebo 

po reševanju težav«, nove asociacije pri delu, okrepili so pestrost in občutek, da delajo 

prav, da so se nekaj naučili, okrepili so strpnost … Udeleženci so spoznali, da je njihova 

osebna potreba kvalitetno delo, delo na sebi, spoznavanje ozadja ljudi in permanentno 

izobraževanje ter s tem pridobivanje novega znanja. Prav tako čutijo potrebo po tovrstnem 

srečevanju. Za osebnostni in profesionalni razvoj je pomembno pridobivanje novega 

znanja, ugotavljajo udeleženci procesa. Kot novo znanje, povezano s profesionalno rastjo, 

povezujejo pomembnost konkretnih akcij, iskanje možnih poti reševanja problemov, 

odpiranje novih pogledov in vključevanje v različne oblike dela. Medtem ko udeleženci 

poročajo o svojem delu, se hkrati odvija v določenem obsegu strokovna izmenjava o 

različnih strokovnih področjih in funkcijah. Udeleženci pridobijo več znanja o delovnih 

vsebinah, strukturah in poteku dela drugih profesij. Posledično se razvije boljše 

razumevanje kompleksnih povezav v organizaciji. 

Pri kategoriji Učenje pa sem iz kod 1. reda oblikovala štiri kode 2. reda: širina, 

organizacija lastnega dela, praktične izkušnje ter distanca in meje.  
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Intervizanti menijo, da so pridobili širino. Intervizija jim je nudila možnost širšega 

vpogleda, ki so ga intervizanti različno ubesedili (več videnj, pogledi drugih, različne poti, 

spoznavanje dela drugega, drugi zorni kot, srkanje stvari). Nudila jim je tudi obliko 

timskega sodelovanja in priložnost premišljevanja o svojem delu. Izboljšali so tudi 

organizacijo lastnega dela, saj so uvideli, da si morajo za nekatere opravke vzeti čas in 

spremeniti način dela, sicer lahko podležejo rutini pri delu. Dobili so vpogled, kako voditi 

skupino. Dobili so priložnost, da so se lahko učili iz izkušenj. V varnem okolju so lahko 

preverjali svoje delo in razmišljali o njem. Med procesom so intervizanti ozavestili svoje 

možnosti oziroma zmožnosti distancirati se od problemov, postaviti meje, se zaustaviti in 

na novo pogledati ter se naučili reči »ne«. Thiel (2000, Osenger, 2011) navaja, da je bila 

intervizija uvedena kot trening v psihosocialni oskrbi na področju klasičnega socialnega 

dela in jo uporabljajo supervizanti in zaposleni iz drugih svetovalnih profesij še vedno kot 

instrument za kontinuiran profesionalni razvoj. To navaja tudi Tietze (2010) in ugotavlja, 

da se je intervizija razvila v samostojno obliko svetovanja kot trening pomoči za 

samopomoč zaposlenim. Ostaja pomemben instrument poklicne izmenjave in sredstvo za 

zagotavljanje svetovalne kvalitete. Intervizija ima ključna načela za samoorganizacijo 

učenja v skupini, pri čemer se učeči iniciator in organizator svojega učnega procesa v 

skupini učečih, s katerimi sodeluje, dodatno nauči in izboljša svoje delovanje (Deitering, 

1995, Greif, Kurtz, 1996, v Tietze, 2010). Osnovni cilj je tako razširitev zaznave in 

sposobnosti refleksije kakor tudi promocija lastne odgovornosti, sposobnosti reševanja 

problemov, komunikacijskih kompetenc in proces individualne profesionalne rasti (Schnee 

2004, Klawe 1995, Faller&Grasslin 1990, v Sekyra, 2015). 

RV 2: Kako vključenost v proces intervizije vpliva na zaznavanje pridobljenih 
kompetenc potrebnih na delovnem mestu in kako se to kaže? 

in 

RV 3.: Kako je zaznavanje pridobljenih kompetenc povezano z njihovim 
zaznavanjem potrebnih kompetenc na delovnem mestu? 

Na drugo in tretje raziskovalno vprašanje sem skušala odgovoriti z izjavami v sklopu 

Zaznavanje na interviziji pridobljenih novih kompetenc in kompetenc, potrebnih na 

delovnem mestu. Tudi ta sklop je razdeljen na dve kategoriji, kategorijo Ustvarjanje 

spodbudnega delovnega okolja in kategorijo Kompetence. V to raziskovalno vprašanje sem 

vključila tudi Vprašalnik o kompetencah, kjer sem primerjala na interviziji pridobljene 

kompetence s potrebnimi kompetencami na delovnem mestu. 



106 

Pri kategoriji, ki sem jo imenovala Ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja, sem iz kod 

1. reda oblikovala tri kode 2. reda: pričakovanja, pogoji v organizaciji in potrebe pri delu. 

Njihovi odgovori kažejo, da udeleženci to obliko pričakujejo tudi v bodoče. Pričakovanja 

so izrazili kot učenje nečesa drugega in  obveza za naprej, da krepijo kvaliteto. 

Ugotavljam, da so udeleženci intervizijskega procesa to obliko skupinskega dela sprejeli in 

jo dojeli kot možnost napredka, izboljšanja svojih veščin (dobro načrtovanje dela, občutek 

kompetentnosti, večja samozavest). Iz izjav udeležencev ugotavljam, da so pogoji v 

organizaciji dobri, saj se organizacija zaveda pomembnosti tovrstnih procesov in jih zazna 

kot potrebo na delovnem mestu, dve izjavi nakazujeta organizacijsko slabe možnosti in 

finančne omejitve. Tietze (2003) poudarja, da kolegialna refleksija problema, povezanega 

z delom, spodbuja razvoj različnih slik, zaznav, stališč, s čimer razvija kulturo s skupnimi 

vrednotami. Refleksija in temeljni načini vedenja vodijo do profesionalnega ravnanja in s 

tem do boljšega ravnanja s strankami ter sodelavci. Vse to se lahko odraža tudi na v 

organizaciji. Schlee in Mutzeck (1996, Tietze, 2003) ugotavljata, da so zaradi 

kompleksnosti nalog od udeležencev zahtevane različne kompetence in prav proces 

intervizije obogati poklicne kvalifikacije zaposlenega. 

Zaradi skupinske izmenjave, ki je pri interviziji nenehna, nastajajo pomembne povezave in 

razmerja znotraj organizacije, ki dovoljujejo hitrejše usklajevanje. Udeleženci se 

izobražujejo ob prikazanih primerih, ki obravnavajo poklicna področja kolegov, in 

razvijajo poglobljeno razumevanje povezave med strokami, njenimi vprašanji in problemi 

v podjetju. 

Drugo kategorijo v tem sklopu sem imenovala Kompetence. Razdelila sem jo v tri skupine 

kod 2. reda: svetovalne kompetence, voditeljske kompetence, komunikacijske kompetence. 

Tietze (2003) poklicne kompetence deli na strokovne, metodološke in socialne. 

Udeleženci intervizije zaznavajo, da so v procesu izboljšali svetovalne kompetence, saj so 

slišali konkretne ideje, drugačne od njihovih, pridobili so večje sposobnosti strukturiranja 

primera, sodelovanja. Udeležba v procesu jim je pomagala, da znajo lažje ubesediti 

problem, ga predstaviti, saj so lahko »načrtno vadili«. Tietze (2003) poudarja, da daje 

intervizija enkratno možnost treninga in vadbe za razvoj svetovalnih kompetenc, ki se v 

praksi na delovnem mestu še poglabljajo. 

Prav tako se kot pomembna kompetenca, po izjavah sodeč, kažejo voditeljske kompetence. 

Udeleženci so med procesom pridobili večje sposobnosti organizacije in vodenja, timskega 
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reševanja problemov in vodenja skupine same. Tiezte (2003) uporablja izraz metodološke 

kompetence, kamor sodijo tudi voditeljske. Nanašajo se na strukturiranje problema in 

iskanje rešitev. 

V intervizijski skupini so sodelovali svetovalni delavci v vzgojno-izobraževalni ustanovi, 

ki jim svetovalni proces ni neznanka. Kljub temu so zaznali, da so pridobili večje 

komunikacijske kompetence. Pridobili so predvsem večje sposobnosti aktivnega 

poslušanja. Komunikacijske in kooperativne sposobnosti Tietze (2003) umešča med 

socialne kompetence. Schlee in Mutzeck (1996, v Tietze, 2003) poudarjata, da udeležba v 

interviziji spodbuja komunikacijske in interakcijske kompetence, ki veljajo kot ključne. 

Na podlagi izpolnjenega Vprašalnika o kompetencah sem želela ugotoviti, katere 

kompetence po mnenju intervizantov potrebujejo na delovnem mestu in jih primerjala s 

pridobljenimi kompetencami na interviziji. Intervizanti menijo, da so največ pridobili na 

področju fleksibilnosti pri obravnavanem problemu, pogledu na problem z različnih zornih 

kotov in ohranjanju zaupnosti, pri prenašanju spretnosti in sposobnosti v nove situacije, 

sposobnosti za ustvarjanje novih rešitev in idej, samostojnosti pri delu in samokontroli. Le 

malo pa so pridobili na področju sposobnosti pogajanja. 

Intervizanti menijo, da na svojem delovnem mestu najbolj potrebujejo skrb za svoj 

osebnostni in profesionalni razvoj, pogled na problem z različnih zornih kotov, ohranjanje 

zaupnosti, sposobnost reševanja problemov, sposobnost uporabe pridobljenega znanja v 

praksi, samostojnost pri delu in samokontrolo, samostojnost odločanja, trajno motivacijo 

za učenje, prenašanje spretnosti in sposobnosti v nove situacije, sposobnost organizacije in 

načrtovanja. Manj pa potrebujejo sposobnost za raziskovanje in pridobivanje podatkov, 

tudi sposobnost vodenja, sposobnost dajanja povratnih informacij in konstruktivne kritike 

ter sposobnost pogajanja. 

Intervizanti menijo, da so na interviziji pridobili kompetence, ki jih potrebujejo tudi na 

delovnem mestu, in sicer: sposobnost uporabe pridobljenega znanja v praksi, samostojnost 

pri delu in samokontrolo, sposobnost reševanja problemov, sposobnost samostojnega 

odločanja, trajno motivacijo za učenje, prenašanje spretnosti in sposobnosti v nove 

situacije, ohranjanje zaupnosti, pogled na problem z različnih zornih kotov, fleksibilnost 

pri obravnavanju problemov in sposobnost poslušanja. 

Raziskave na področju celovitega koncepta kompetenc (Weinert, 2001, Tietze, 2010) 

ugotavljajo, da poleg kognitivnih delov kompetence zajemajo tudi motivacijske, namerne, 
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socialne in emocionalne dele. Dreyfus in Dreyfus (1980, prav tam) omenjata, da se mora 

razvoj kompetenc v različnih situacijah vedno znova prilagajati in razvijati s 

posameznikovim vseživljenjskim učenjem. Izhajajoč iz tega je lahko intervizija prva 

možnost za posameznikov razvoj. 

RV 4.: Kako ocenjujejo oziroma kaj menijo intervizanti o procesu učenja po 
principih intervizije? 

Odgovori na to vprašanje so uvrščeni v sklop Pogoji dela v intervizijski skupini. Sestavlja 

jo kategorija Pogoji dela v skupini. Razdelila sem jo v štiri kode 2. reda: varen okvir, vtisi, 

podpora skupine in njena povezanost. Pri tem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, 

kakšni se bili pogoji dela za potek procesa učenja. 

Odgovori intervizantov kažejo, da so lahko v skupini odprto govorili. Potekala je iskrena 

komunikacija in pokazal se je trud vsakega udeleženca. Lahko rečemo, da so delali v 

varnem okvirju, saj so se počutili varno in sproščeno. Skupina je bila podpora, počutili so 

se sprejeto, kar je dalo gotovost za profesionalno rast. Udeleženci so na interviziji dobili 

vtis o njeni potrebnosti kot visoko kvalitetnem načinu učenja. Veliko so se naučili in veliko 

izvedeli o sebi. Izjave udeležencev nam povedo, da je v skupini šlo za sprejemanje, za 

odprtost in podporo. Skupina se je med procesom povezala ter zagotovila dinamiko in 

različnost. Omogočala je, da so na težave gledali iz različnih zornih kotov. Zaradi 

skupinske izmenjave, nastajajo pomembne povezave in razmerja znotraj organizacije. Te 

dovoljujejo hitrejše usklajevanje. Udeleženci se izobražujejo ob prikazanih primerih, ki 

zadevajo poklicna področja kolegov, in razvijajo poglobljeno razumevanje povezave med 

strokami, njenimi vprašanji in problemi v podjetju. Tudi Tietze (2003) navaja, da udeležba, 

podpora in razumevanje drugih članov skupine delujejo spodbudno na lastno poklicno 

prakso. Okrepi se zaupanje v lastne sposobnosti, ko je nosilcu primera omogočeno, da se 

oddalji od destruktivnih samopodob (na primer: »Očitno nisem sposoben.«) in razvije 

konstruktivne opcije (na primer: »Saj imam še druge možnosti, ki bi jih lahko preizkusil.«).  
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7 ZAKLJUČEK 

Intervizija ni enoznačen koncept, v različnih deželah ima različna imena, njen izvor in 

zgodovina sta različni. Lahko pa zapišem, da je intervizija postopek, ki želi s svetovanjem 

med strokovnjaki podobnih profilov posameznike spodbuditi k refleksiji poklicne prakse. 

A European Glossary of Supervision and Coaching (2015) intervizijo umešča med vrsto 

supervizije in koučinga. Gre za posebno obliko supervizije/koučinga, ki jo/ga izvajajo 

izključno med »kolegi«. Člani skupine pa se menjavajo v vlogi supervizorja/kouča in 

nudijo supervizijo/koučing drug drugemu. 

Za Tietzeja (2010) je intervizija metoda svetovanja med kolegi, kjer v skupini obravnavajo 

sistematično, recipročno in ciljno poklicne primere sodelujočih. Takšna formulacija se v 

večini primerov ujema z definicijami in razlagami v strokovni literaturi nemškega in 

angleškega govornega področja.  

V zadnjih letih se je intervizija razširila in popularizirala. Ne izvaja se samo na 

psihosocialnem področju, ampak tudi med pripadniki pedagoških poklicev in v 

gospodarskih organizacijah. Poročila v številnih publikacijah (de Haan, 2005; Nold, 1998; 

Rotering-Steinberg, 2001c, v Tietze, 2010) dokazujejo, da ima intervizija pri udeležencih 

pozitiven učinek. 

V specialističnem delu je predstavljena intervizija in njene pogoste oblike v Evropi. Iz 

pregleda literature in modelov izvajanja intervizije ugotavljam, da v Evropi izvajamo 

intervizije, ki so vrsta supervizije, zasledimo pa tudi, da je intervizija samostojna oblika 

dela.  

Tietze (2003, 2010) vidi značilnosti intervizij v tem, da jo izvajajo v skupini, da 

obravnavajo in reflektirajo poklicne primere udeležencev, da se svetovalni proces odvija 

po določeni postopkovni shemi in da so načelno vse svetovalne vloge reverzibilne. Zaradi 

specifičnih kombinacij teh lastnosti jo Tietze opredeljuje kot samostojno metodo, saj jo 

njeni svetovalni principi razmejujejo od drugih intervencij, kot so npr. supervizija, koučing 

ali delo v krogu (Tietze, 2010).  

V središču predstavljene naloge je evalvacija procesa intervizije glede na intervizantov 

profesionalni razvoj in razvoj kompetenc. Proces intervizije je trajal dve leti, skupaj 20 

srečanj. Udeleženci procesa so bili strokovni delavci v vzgojno-izobraževalni organizaciji. 
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Na področju profesionalnega razvoja ugotavljam, da udeleženci v procesu najbolj cenijo 

intervizijo kot obliko razbremenitve. Ugotavljajo, da si morajo vzeti čas zase, se sprostiti, 

nadaljevati proces zaradi razbremenitve in dela na sebi. Torej je njihov cilj nadaljevati 

proces v različnih časovnih obdobjih. V procesu so pridobili večje samozavedanje svojega 

poklicnega dela in razširili svoj zorni kot. Pri analizi se je pokazal velik pomen refleksije in 

ozaveščanje lastnega dela. Udeleženci so proces doživeli kot osebno pridobitev in hkrati 

nadaljnjo potrebo tako po reševanju težav kakor tudi po permanentnem izobraževanju in 

srečevanju na podobnih oblikah dela. Na področju profesionalnega razvoja so pridobili tudi 

novo znanje, veščine iskanja novih poti reševanja problemov, učenja, odpiranja novih 

stvari in vključevanja v različne oblike dela. 

Iz analize navedenega procesa povzemam, da so udeleženci prepoznali, da so med 

procesom pridobili in poglobili sposobnosti svetovalnih, voditeljskih in komunikacijskih 

kompetenc. Lahko so vadili v varnem okolju, načrtno in tako pridobili ključne 

kompetence. 

Udeleženci procesa so bili iz iste organizacije, zato so svoje vtise povezali z njo, pri čemer 

so ugotavljali, da so pogoji v organizaciji za nadaljevanje ugodni. Organizacija se zaveda 

pomembnosti tovrstnega procesa. Zanimivo je, da veliko kompetenc, ki so jih udeleženci 

pridobili na interviziji, sami ocenjujejo kot potrebne na njihovem delovnem mestu. Mednje 

sodijo sposobnost uporabe pridobljenega znanja v praksi, samostojnost pri delu in 

samokontrola, sposobnost reševanja problemov, sposobnost samostojnega odločanja, trajna 

motivacija za učenje, prenašanje spretnosti in sposobnosti v nove situacije, pa tudi za 

ohranjanje zaupnosti, pogled na problem z različnih zornih kotov, fleksibilnost pri 

obravnavanju problemov in sposobnost poslušanja. 

Udeleženci menijo, da so pridobili  pomembno širino, saj so dobili širši vpogled v lastno 

delo in delo sodelavcev, spoznali so več različnih poti in drug drugega. Ob tem so dobili 

možnost razmišljanja o svojem delu. Naučili so se ubesediti problem. Pridobili so strpnost, 

se naučili upoštevati in izzivati lastne in tuje zorne kote. Tako so zmogli spreminjati lasten 

okvir in bili pripravljeni sodelovati s sodelavci. Soočili so se s svojimi šibkimi in močnimi 

področji ter ugotovili, da morajo prispevati k organizaciji dela in si znati postaviti meje. 

Ugotavljajo, da se je potrebno kdaj zaustaviti in pogledati na stvari na novo. Vse to pa so 

lahko pridobili v skupinski dinamiki, kjer je veljala iskrena komunikacija in trud vsakega 

udeleženca posebej, da je bilo varno, zaupno, sproščeno okolje in v podporo. 
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S. Žorga (1997) je prav tako naredila kvalitativno analiza supervizijske skupine, ki se je 

nadaljevala v intervizijsko skupino. Analiza je pokazala, da so nekateri udeleženci na 

superviziji prvič v življenju natančneje pogledali, kaj in kako pravzaprav delajo, ter 

sistematično reflektirali učinke svojega delovanja. To je pomagalo osvetliti lastno poklicno 

identiteto, razmejiti svojo odgovornost od odgovornosti drugih sodelavcev, postaviti 

jasnejše meje svojega delovanja in uporabiti strokovno znanje in spretnosti, ki so 

učinkovitejši. V procesu supervizije in kasneje intervizije so spoznali, da je določen 

problem vedno mogoče rešiti na več načinov. Vsaka rešitev je lahko sicer po svoje dobra, 

vendar vsaka vodi tudi k drugačnemu izidu. Ob soočanju z različnimi možnostmi in načini 

reševanja problemov so okrepili strpnost do različnosti, na probleme pa so se naučili 

gledati iz oddaljenosti. Supervizijska in intervizijska skupina je bila za udeležence neke 

vrste poklicni referenčni okvir, kjer so se člani učili iz izkušenj svojih kolegov in 

izmenjevali ideje ter strokovno znanje. Poročali so, da so predstavljene razlike, ki so jih 

zaznavali člani skupine med seboj, dodaten vir učenja za vsakogar med njimi. Skupina jim 

je nudila prostor, kjer so se naučili empatije, strpnosti in novih strategij poklicnega in 

osebnega delovanja. V varnem okolju so se soočali z lastnim načinom dela, kolegi pa so 

jim ob tem nudili potrebno spodbudo in podporo. 

Tudi Tietze (2010) je v evalvacijski študiji dokazal izboljšanje lastne ocene poklicnih 

delovnih kompetenc in zmanjšanje poklicnega stresa. Ta efekt ugotavlja tudi pri 

udeležencih, ki niso bili prisotni ves čas procesa. Na področju raziskav zdravja je 

intervizija v Nemčiji  alternativna metoda supervizije. Rezultati s področja nege kažejo, da 

udeleženci intervizije zaznavajo pozitivno medsebojno socialno podporo (Zimber&Ullrich, 

2011, v Brinkmann, 2013).  

V svojem specialističnem delu ugotavljam, da so udeleženci sprejeli izvedeno intervizijo. 

Pripomogla je pri njihovi profesionalni rasti, saj menijo, da so pridobili veliko znanja, 

spoznali in okrepili so vpogled v svoje lastno delo ter pridobili kompetence, ki jih 

potrebujejo na delovnem mestu. V interviziji so prepoznali možnost razbremenitve. 

Če se samokritično ozrem na svojo raziskavo, ugotavljam, da so se raziskovalna vprašanja 

prepletala. Pri evalvaciji je bilo težko ločiti med profesionalno rastjo, učenjem in 

kompetencami. Prav tako se zavedam, da lahko poskusno teorijo posplošim le na omenjeno 

skupino in da je to zgolj začasno besedilo, ki ga je potrebno preveriti v nadaljevanju 

raziskovanja. 
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Ugotavljam tudi, da je bilo narejenih malo raziskav na področju intervizij. Raziskave, ki so 

bile narejene, so evalvirale predvsem vpliv procesa na poklicni razvoj udeležencev, manj 

pa je bilo opravljenih raziskav na področju razvoja kompetenc. V raziskavi sem želela 

ugotoviti tudi to dimenzijo.  

Po zaključku raziskave ugotavljam, da je bil izbran primeren pristop raziskovanja, saj sem 

z njim dobila globlji vpogled v skupino in udeležence. Udeleženci so predstavili svoje 

pomisleke, prepričanje in vizijo, predstavili so tudi svoj pogled na organizacijo. Na osnovi 

podatkov menim, da je za osebnostni in profesionalni razvoj pedagoškega delavca 

smiselno in potrebno ponuditi redni proces intervizije. 

Verjamem, da v Sloveniji poteka veliko intervizijskih skupin na področju vzgojno-

izobraževalne organizacije. Z nalogo sem želela spodbuditi, da bi čim več vzgojno-

izobraževalnih organizacij začelo ali nadaljevalo s to obliko reševanja poklicnih dilem. 

Prav tako bi rada spodbudila, da strokovnjaki opravijo še druge raziskave. Menim, da je to 

prava pot k promoviranju in širjenju te oblike dela, saj po opravljenih raziskavah sodeč 

pridobijo tako zaposleni kot organizacija. 
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9 PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik o kompetencah 

I. Spol   1) moški 

2) ženska 

II. Starost__________let   1) do 30 let 

2) od 31 do 40 let 

3) od 41 do 50 let 

4) nad 51 let 

III. Stopnja izobrazbe               1) V. stopnja 

2) VI. stopnja 

3) VII stopnja 

4) VIII stopnja 

5) IX stopnja 

IV. Poklic_______________ 

V. Kolika je vaša skupna delovna doba?___________let 

VI. Status delovnega mesta:  1) svetovalec zaposlitve 

2) samostojni svetovalec 

3) vodja oddelka 

4) drugo______________ 

1. Katere kompetence ste pridobili med intervizijo in v koliki meri jih uporabljate na 

delovnem mestu? 

Preberite vsako trditev in označite v kolikšni meri ste navedene kompetence pridobili na 

interviziji in koliko jih potrebujete na delovnem mestu 
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1. Sposobnost za ustvarjanje novih rešitev in idej         

2. Sposobnost uporabe pridobljenega znanja v praksi         

3. Samostojnost pri delu in samokontrola         

4. Sposobnost reševanja problemov         

5. Sposobnost samostojnega odločanja         

6. Samostojnost za učenje          

7. Trajna motivacija za učenje         

8. Sposobnost kritičnega pristopa in samoocenjevanja         

9. Samoiniciativnost in podjetnost         

10. Ugotavljanje ustreznega pristopa k novim nalogam         

11. 
Želja in pripravljenost za prevzemanje različnih 
nalog 

    
    

12. 
Prenašanje spretnosti in sposobnosti v nove 
situacije 

    
    

13. Skrb za kakovost pri delu         

14. 
Sposobnost za raziskovanje in pridobivanje 
podatkov 

    
    

15. Sposobnost organizacije in načrtovanja         

16. Sposobnost vodenja         

17. Sposobnost timskega dela         

18. Sposobnost sodelovanja in pogajanja         

19. 
Sposobnost predstavljanja lastnih stališč in 
konceptov 
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20. 
Ustvarjanje jasnega in transparentnega delovnega 
odnosa 

    
    

21. Ohranjanje zaupnosti          

22. 
Pogled na problem z različnih gledišč (strokovnega 
delavca, klienta, organizacije) 

    
    

23. Fleksibilnost pri obravnavanju problemov         

24. Sposobnost direktne in jasne komunikacije         

25. Skrb za svoj osebni in profesionalni razvoj         

26. Sposobnost reševanja konfliktov          

27. Sposobnost poslušanja          

28. 
Sposobnost dajanja povratnih informacije in 
konstruktivne kritike  

    
    

29. Sposobnost biti prilagodljiv in odprt za nove ideje         

30. Sposoben se pogajati         

Hvala za sodelovanje! 
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Priloga 2:  Vprašanja za evalvacijo 

Učenje in spoznanje o samem sebi : 

1. Kako bi opredelili učinke intervizije? Kaj sem se naučila osebno, poklicno? 

2. Kaj se je zgodilo s cilji, ki sem jih postavila na začetku procesa? 

3. Kateri del dela je bil zame najbolj ploden? 

4. Katere so moje šibke in katere močne točke? 

5. Kaj me ovira pri učenju, kaj bi se lahko še naučil? 

6. Na katerih področjih dela ti je intervizija najbolj pomagala? 

Prispevek intervizijske skupine in posameznih članov 

1. Kakšno vlogo je imela skupina v mojem učnem procesu, razvoju? 

2. Kaj sem se naučil od drugih? 

3. Kako sem doživljal člane skupine? 

Postavljanje novih ciljev in načrtovanje njihovega doseganja 

1. Kaj moram storiti, da bi se moj učni proces nadaljeval? 

2. Kakšne so moje potrebe, moji cilji in moja pričakovanja v prihodnosti? 

3. Kakšne so razmere, možnosti in institucionalni okviri, v katerih bom dosegel 

postavljene cilje? 

4. Kaj si želim v zvezi s tem? 

 

Priloga 3:  Intervju 

Kakšne vtise ti je pustila intervizija? 

Kaj si pridobil še posebej, katere kompetence? 

Kaj si s tem pridobil na delovnem mestu? 

Kako ocenjuješ intervizijo kot proces učenja v organizaciji? 

Kakšne metode še poznaš, umesti intervizijo? 

Kako se vidiš čez 10 let na področju osebnostne rasti? 


