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POVZETEK 
V magistrskem delu raziskujem razvoj supervizorja s poudarkom na začetni stopnji razvoja. 
Supervizijski proces se po svoji naravi nenehno razvija in je zgodba, ki se nikoli ne konča. 
Vedno pa ima svoj začetek. Da se supervizija lahko razvija, jo mora nekdo izvajati. In to je 
supervizor, kar pomeni, da je tudi on zavezan nenehnemu razvoju, ki se je začel povsem na 
začetku. Tako v teoretičnem delu predstavim poklic supervizorja, katere lastnosti in 
kompetence mora supervizor imeti in v kakšnih vlogah nastopa. V nadaljevanju predstavljam 
etične smernice Društva za supervizijo in minimalne standarde ANSE, ki jih morajo 
izpolnjevati izobraževalni programi za supervizijo. Kako poteka razvoj supervizorja, je 
predstavljeno skozi različne modele razvoja. Predstavljeni so tudi dejavniki osebnega in 
profesionalnega razvoja supervizorja, kako supervizor pridobiva osebno in profesionalno 
identiteto, kaj vpliva na oboje, kakšen vpliv ima samoučinkovitost in kako vse te spremembe 
supervizor integrira v svojo osebnost. Empirični del je namenjen raziskovanju začetnih težav 
pri razvoju supervizork, njihovemu prehodu iz začetne na naslednjo stopnjo razvoja in vpliv 
osebnostnih lastnosti in izkušenj. V kvalitativno raziskovanje je bilo vključenih osem študentk 
magistrskega študijskega programa »Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje«, ki 
poteka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za raziskovanje sem uporabila analizo odprtega 
kodiranja. Tako dobljene kategorije v analizi sem povezala v razpravi ob vsakem 
raziskovanem vprašanju. Dobljeni rezultati sledijo teoretičnim konceptom, ki sem jih 
predstavila v prvem delu naloge. Največje ovire in težave so supervizorke začetnice zaznavale 
na področju profesionalnosti. Le te so najlažje premagovale z vključenostjo v lasten 
supervizijski proces, z reflektiranjem in evalviranjem lastnega delovanja. Ob vseh 
profesionalnih spremembah pa so supervizorke začetnice prepoznale svoje osebne lastnosti 
kot pomembne za svoj napredek. Na koncu sem v zaključni konceptualizaciji povezala 
ugotovitve vseh treh vprašanj. Tako sem pridobila reprezentativen okvir, iz katerega je dobro 
razvidno povezovanje med začetnimi težavami razvoja supervizork začetnic, zavedanjem o 
tem, kaj je prispevalo k napredku, osveščanjem osebnostnih lastnosti, ki so prispevale k 
razvoju in posledično razvoj profesionalnih kompetenc posameznice. V zaključnem delu sem 
povezala vsebino raziskovanja z zastavljenimi cilji raziskave in jih povezala z svojimi 
osebnimi izkušnjami pridobivanja znanja supervizije, ki so me vodile pri izbiri teme 
magistrskega dela.  
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SUMMARY 
This thesis explores the development of a supervisor with an emphasis on the early stage of 
development. The supervision process is by its very nature an on-going development that 
never ends, yet it always has its starting point. For the supervision to develop it requires 
someone to conduct it. That someone is the supervisor, which means that he/she is also 
committed to constant development which starts from the beginning. In the theoretical part of 
the thesis the profession of supervisor, qualities and competencies which a supervisor has to 
possess and roles he/she occupies, are presented. Afterwards, the ethical guidelines of the 
Slovenian Association for Supervisionand the ANSE minimum standards for educational 
programs for supervisors are described. The development of a supervisor is presented using 
different models of development. Also described are the factors involved in the personal and 
professional development of the supervisor, how he/she acquires his/her personal and 
professional identity and what affects them both, the implications of self-efficacy, and how 
the supervisor integrates all these changes into his/her personality. The empirical part of the 
thesis studies the initial problems in the development of female supervisors, their transition 
from the first stage of development to the second one and the impact of personality traits and 
experience. The qualitative research involved eight female students of the Master’s degree in 
Supervision, personal and organisational counselling at the Faculty of Education in Ljubljana. 
In my research I used the analysis with the open coding technique. In the discussion the 
resulting categories were linked to each survey question. The results obtained following the 
theoretical concept that I presented in the first part. The greatest obstacles and difficulties are 
the initials of supervisor sensor for professionalism. These are the easiest to overcome, with 
the involvement of their own supervision process, with the reflection of and evaluating their 
own performance. Having all professional modification are the initials of supervisor 
recognized her personal qualities as important for their progress.The findings from all three 
questions are integrated into the final conceptualisation. Thus a representative framework was 
obtained showing the connection between initial problems of development of novice female 
supervisors, awareness of what had contributed to the progress, recognition of personal 
characteristics that had contributed to the development and, consequently, the development of 
professional competences of individual supervisor. In the conclusion of the thesis, I connect 
the content of the survey with the study’s set objectives, combining them with my personal 
experience in gaining knowledge of supervision, which led me to the selection of the master’s 
thesis theme. 
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UVOD 

V življenju človeka nenehno prihaja do spreminjanja in razvoja posameznika. Začne se z 
rojstvom, nadaljuje v otroštvu na poti do odraslosti. Različna obdobja prinašajo različne poti 
učenja. Obdobje odraslosti je ravno tako pomembno za razvoj posameznika kot obdobje 
otroštva. V obdobju odraslosti niso v ospredju biološke spremembe, ampak psihični razvoj 
posameznika. Posameznik in njegovo okolje tvorita kompleksno celoto, v kateri učinkujeta drug 
na drugega. Razvoj posameznika je odvisen od njegove dejavnosti v okolju, iz katerega prejema 
dražljaje.  

Okviri in motivi za osebni razvoj v odrasli dobi so različni. Smisel razvoja je v tem, da se 
posameznik zmore obvladati in da je lahko uspešen ter priznan v svojem socialnem okolju. 
Odrasli se učimo bolj na selektiven in ciljno naravnan način. Čas, v katerem živimo, je usmerjen 
k uspehu. Zunanjega uspeha pa ne moremo dosegati, če ne razmišljamo o osebnem razvoju ali 
osebnem uspehu (Novak, 2015).  

Ena od poti, kako lahko dosegamo osebni uspeh in lastni razvoj, je supervizija. Cilji supervizije 
so mnogostranski: omogočajo refleksijo opravljanja poklica, širjenje in poglabljanje poklicnih 
kompetenc, izboljšanje poklicnega delovanja (Kobolt, Žorga, 2000). Osnovna funkcija 
supervizije je profesionalni in osebni razvoj posameznika. 

Supervizija ne omogoča razvoja samo tistim, ki supervizijo prejemajo, se pravi supervizantom, 
ampak ponuja tudi okolje za supervizorja, tj. tistega, ki vodi supervizijo, v katerem lahko 
razvija, ustvarja in usmerja svoj lastni razvoj.  

Razvoj strokovnjaka je nikoli končana zgodba. Pot do izkušenega supervizorja se pri vsakomer 
začne na samem začetku. Na začetku poti so usposobljenost, delovne izkušnje in profesionalne 
značilnosti supervizorja še v povojih. Za vodenje supervizije mora imeti človek določene 
lastnosti, ki odražajo njegove osebne in profesionalne značilnosti. Biti mora dobro usposobljen, 
fleksibilen in sposoben uporabljati eklektični pristop ter imeti ustrezne delovne izkušnje. 
Njegova vloga je, da moderira srečanje in spremlja supervizanta v procesu iskanja njegove 
lastne rešitve. Pomembni sta odprtost supervizorja za izkušnje drugih in usmerjenost na proces, 
ki se sproži pri posamezniku ob predelavi problema in refleksiji izkušnje. Odgovornost 
supervizorja je, da supervizantu omogoči svobodno iskanje lastnih rešitev in poti, spoznavanje 
sebe ter soočenje s samim seboj (Žorga, 2000a).  

Za študenta, ki je v vlogi supervizorja, so pomembni izzivi razvoj veščin, s pomočjo katerih iz 
udeleženca postane opazovalec, zmanjševanje možnosti, da bi se klientu v procesu svetovanja 
škodovalo, vzpostavljanje partnerskega odnosa, kjer se stvari razjasnjujejo v skladu z razvojem 
supervizanta, širjenje zmogljivosti supervizorja, da postaja empatičen, pristen, pozoren, vreden 
zaupanja, multikulturno kompetenten in zmožen konceptualizirati pomisleke znotraj 
psihološkega okvira supervizanta (Reinkraut, Motulsky in Ritchie, 2009).  

Ne glede na predznanje, osebnostne značilnosti in profesionalno usmeritev, supervizor začetnik 
začne svojo supervizijsko pot na začetku, na prvi stopnji razvoja. Kako hitro prehaja skozi 
stopnje razvoja, je odvisno od mnogih dejavnikov. S. Žorga (2010) trdi, da razvojni pristop v 
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superviziji pomeni tudi razvoj supervizorja skozi opazne in napovedljive stopnje, ki imajo svoje 
značilnosti. Na poti razvoja, na kateri supervizor pridobiva mnoga teoretična in praktična 
znanja, je pomembno, da spozna sebe kot supervizorja, spozna svoj stil in se nauči z njim 
ravnati, utrdi svojo profesionalno identiteto ter se zave svojih omejitev. S. Žorga (2010) nadalje 
navaja Watkinsovo razmišljanje, da je ključna lastnost dobrega supervizorja samokritičnost, s 
katero nenehno presoja in raziskuje svoje delovanje, se ves čas izobražuje, skrbi za svoj 
profesionalni in osebni razvoj. Vse to daje supervizorju zavedanje o tem, kje v svojem razvoju 
se nahaja in v kateri smeri se lahko razvija.  

Za supervizorja se lahko odločajo tudi posamezniki, ki ne izhajajo iz terapevtskih krogov, 
nimajo profesionalnega znanja s področja edukacije in kognitivnih ved, pa vendar jih njihovo 
delo motivira, da iščejo poti, kako postati dober strokovnjak na področju supervizije, ki lahko 
vsakemu strokovnemu delavcu nudi pomemben razvoj na profesionalnem in osebnem nivoju. 
Težave, s katerimi se spopada supervizor začetnik, so vezane predvsem na prepoznavanje lastne 
učinkovitosti in posledično zaupanje vase kot strokovnjaka. Največje težave (Hess, 1987) 
supervizorja začetnika so pomanjkanje teoretičnega znanja in različnih tehnik, neprepoznavanje 
problema, nevedenje o tem, kdaj in kako intervenirati, obremenjujoča pa je tudi trema, s katero 
se spopada večina supervizorjev začetnikov. 

Motiv za pisanje je bila moja lastna izkušnja ob študiju supervizije. Sama nisem imela 
predhodnega znanja s področja svetovalnih ali terapevtskih poklicev. Moja izkušnja supervizije 
mi je postavila vrsto ovir, pa tudi presenečenj nad tem, kako široko znanje mora prejeti 
supervizor za opravljanje tega poklica. Prevzeti mora vlogo učitelja, svetovalca, mentorja, 
moderatorja, ocenjevalca, biti mora fleksibilen, empatičen, pozoren, strokovno podkovan, odprt 
za izzive. Pomembno je znanje skupinske dinamike, komunikacije, mnogih humanističnih 
pristopov,  skratka izzivov je več kot dovolj. Soočenje z vsem tem je pri meni povzročilo kar 
velik odpor in razmišljanje, da je ta naloga preobsežna, da nikoli ne bom zmogla osvojiti vsega 
znanja, zagotovo pa ne bom mogla nikdar povsem dobro videti sebe kot uspešne supervizorke, 
ker je izzivov, da to postanem, preveč. Z izmenjavo izkušenj z vrstnicami in profesorji, z vsemi 
podpornimi procesi, ki potekajo vzporedno s študijem, ter s postopnim sprejemanjem 
teoretskega znanja sem počasi ugotovila, da so težave premagljive in je moj strah lahko 
premagan.  

Drugo področje, ki me je presenetilo, pa je vpliv študija in udeleževanja na supervizijah ter 
vodenja lastnih supervizij in koučingov na osebni razvoj. Ponotranjenje znanja, doživljanje 
sprememb ob razvoju vrstnic in sebe ter odkrivanje, kaj lahko kot supervizorka nudim 
supervizantom, me je napolnilo z nenehnim čudenjem, da supervizija v moj osebni svet prinaša 
spremembe, ki so močne, opazne, predvsem pa pripomorejo k neskončnemu raziskovanju 
lastnega delovanja na vseh področjih življenja.  

Z željo, da predstavim in premagam svoj strah pred tako širokim znanjem, sem se odločila v 
magistrskem delu raziskati, kako se je skupina študentk magistrskega študijskega programa 
»Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje« razvijala v supervizorke. Pri tem me 
zanimajo težave in potrebe študentk na začetni stopnji razvoja – kako je potekal njihov razvoj, 
kaj jim je pri tem pomagalo, kako so svoj razvoj zaznavale in kaj je tisto, kar je pripomoglo k 
njihovi profesionalni identiteti in učinkovitosti.  
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1. SUPERVIZOR 
Poklic supervizorja se je v razvitem svetu uveljavil kot samostojen poklic. To so strokovnjaki z 
različnim strokovnim predznanjem, ki so na svoji poti razvoja zaradi različnih lastnih potreb 
stopili v vlogo supervizorja. S.Žorga (2000) pravi, da se za vlogo supervizorja odločijo 
strokovnjaki, ki so se v okviru podiplomskega študija dodatno usposobili in imajo delovne 
izkušnje ter znanje s področja, kjer izvajajo supervizijo. Tako je supervizor oseba, ki ima za 
seboj daljšo pot v procesu učenja na svojem področju in nadgrajuje svoje znanje z dodatnim 
študijem (Metelko 1999, Desmond, Rapisarda, Nelson, 2011).  

Dodatni študij pa še ne pomeni, da nekdo postane dober supervizor. Nelson (2006 v Desmond, 
Rapisarda, Nelson, 2011) je s kolegi izvedel raziskavo, v kateri je 13 študentov doktorskega 
študija ocenjevalo, kaj jim je pomagalo pri razvoju v supervizorja. Ugotovljeno je bilo, da jim je 
akademsko znanje pomagalo pri učenju teorije, izkustveno učenje pa jim je pripomoglo k 
izboljšanju spretnosti ter prepoznavanju njihove poklicne in osebne identitete supervizorjev. 

Pri tem se nehote pojavi vprašanje o tem, kakšne sposobnosti in kompetence mora imeti 
supervizor. Imeti dobre sposobnosti še ne pomeni, da bo supervizor dober. Ravno tako pa ne 
more biti dober supervizor oseba z nerazvitimi sposobnostmi (Inskipp, 1996).  

Corey (2004) se podobno sprašuje, kaj naredi dobrega svetovalca. S študijem pridobivamo 
teoretično znanje o psihoterapiji, intervencijskih tehnikah, diagnosticiranju in dinamiki 
človeškega vedenja. Vsa ta znanja so zelo pomembna, vendar sama po sebi niso dovolj za 
vzpostavitev in delo svetovanja. V vsako delo nosimo s seboj lastne izkušnje in sposobnosti, ki 
so vplivale na nas in nas spreminjale. Največji vpliv na naše kliente supervizante pri svetovalno-
terapevtskem delu imamo mi sami. Zato je zelo pomembno, da na začetku učenja in delovanja 
razmišljamo o sebi in lastnem napredku.  
 

1.1. FUNKCIJE IN VLOGE SUPERVIZORJA 
Biti supervizor omogoča, da razvijamo lastne učne sposobnosti, ko pomagamo drugim pri 
spoznavanju in razvijanju na profesionalnem področju. Pri tem ne gre za podajanje nekih znanj, 
ampak za skupno razmišljanje o nastalem problemu in iskanju rešitev. Pomembna je skupna 
komunikacija. Supervizor ni oseba, ki pozna odgovore, ampak vodi proces na način, da 
supervizant samostojno prihaja do zaključkov in novih spoznanj (Žorga, 2000a). Supervizor 
tako spremlja supervizanta na njegovi poti raziskovanja in razumevanja svoje situacije, mu 
pomaga do globljih uvidov in raziskuje možnosti, da bi prišlo do aktiviranja sprememb (Egan, 
1975, v Inskipp, 1996). Iz tega izhaja, da supervizorjevo delo ni poučevanje, ampak da omogoči 
pogoje, v katerih lahko supervizant razmišlja o sebi in svojem delu, da supervizantu pokaže, da 
je o njegovem vprašanju možno razmišljati, in mu olajša proces razmišljanja (Žorga, 2000a).  

Vloga, ki jo v procesu supervizije zavzema supervizor, je določena z opredelitvijo ciljev in 
funkcijo supervizije, ki se med procesom spreminja in je povezana z razvojem supervizorja. 
Skozi lastni razvoj supervizor prevzema različne vloge, ki se razlikujejo glede na njegove 
izkušnje in prepoznavni stil dela (Matičetova, 2000). 
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1.1.1. KLJUČNE VLOGE SUPERVIZORJA 
 

SOCIALNA VLOGA 
Razumevanje vloge supervizorja je zelo različno. Odvisno je tudi od tega, iz katerega vidika jo 
spremljamo. Tako zavzema supervizor socialno vlogo z načinom izvajanja oz. uresničevanja 
svoje funkcije. Ta določa pravice in dolžnosti nosilca, ki ima ustrezna stališča, vrednostne 
vzorce in pričakovanja. Supervizor v določeni meri ponotranji lastna prepričanja in vzorce, prek 
njih prihaja v stik z drugimi, ki imajo svoje socialne vloge, zato to ni statična vloga. 
Povezovanje med vlogami pa ne poteka samo z drugimi udeleženci. Poteka tudi med različnimi 
vlogami enega posameznika. Tako lahko nemalokrat prihaja do nasprotij med različnimi 
vlogami, ki jih posameznik zavzema. Pomembno je, da se od teh vlog distancira in v vsaki vlogi 
predstavi svojo osebnost (Matičetova, 2000).  

VLOGA V POVEZAVI S FUNKCIJO SUPERVIZIJE 
Glede na funkcijo supervizije (Kobolt in Žorga, 2000) so vloge supervizorja: 

- Edukativna vloga: supervizor pomaga supervizantu pri razumevanju njegovega problema 
in odnosa s klientom, ozaveščanju njegovih reakcij do klienta in pri razumevanju 
posledic njegove intervence. 

- Podporna vloga: supervizor s svojim ravnanjem ponuja varen prostor supervizantu, kjer 
lahko nemoteno govori o svojem problemu in v varnem okolju išče nove poti. V tej vlogi 
supervizor pomaga ozaveščati supervizantova čustva in nudi varen prostor, v katerem 
lahko supervizant razvija svojo poklicno refleksijo. 

- Vodstvena vloga: supervizor skrbi, da so vloge opredeljene, da so odgovornosti jasno 
določene in da se sklenjeni dogovori izpeljejo. Supervizor prevzame del odgovornosti za 
supervizantovo delo s klientom (Matičetova, 2000). 

Ob tem je jasno, da prihaja supervizor pri svojem delu v več podvlog, ki se jih mora zavedati, 
jih opredeliti. Pri tem mu pomaga pravočasno reflektiranje svoje vloge in nedvoumna 
razjasnitev, da ne bi prihajalo do že znanih vedenj, ki ne omogočajo napredka (Hawkins in 
Shohet, 1992). Avtorja opozarjata tudi na nevarnost v primeru, ko supervizor prevzema samo 
eno izmed podvlog. Supervizor se mora zato s temi dilemami soočiti in jih obdelati v povezavi z 
delovnimi izhodišči (Matičetova, 2000). 

VLOGA GLEDE NA FAZE SUPERVIZIJSKEGA PROCESA 
Glede na faze supervizijskega ciklusa ima supervizor več vlog (Matičetova, 2000): 

- Pripravljalna faza: supervizor se pojavi v vlogi vodje in učitelja, ko udeležence seznanja 
o superviziji ter zbira in posreduje informacije. Postavlja se jasen načrt supervizijskega 
dogovora. 

- Začetna faza: supervizor nastopa v kompleksnejši vlogi. V ospredju je vloga vodje, ko 
gre za oblikovanje delovnega načrta. Nastopi pa tudi podporna vloga supervizorja, saj je 
treba razviti varno okolje.  

- Delovna faza: v tej fazi se supervizor najbolj približuje vlogi supervizanta in povečini 
prevzema vlogo moderatorja. 

- Zaključna faza: spet prihaja v ospredje vodstvena vloga, saj mora biti zaključek 
supervizije vnaprej predviden, pripravljen in skrbno načrtovan. 
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Glede na različne vloge je razumevanje tega, kaj pomeni »biti supervizor«, zelo vsestransko. 
Stannersova (1995, v Žorga 2000a) je v svoji raziskavi spraševala supervizorje, kaj pomeni za 
njih biti supervizor. Dobila je šest dimenzij: 

1. Največji delež predstavlja strukturiranje, ki zajema sam postopek supervizije, proces, 
etiko, strokovnost, nadzorovanje transfera in kontratransfera, konfrontacijo, odgovornost 
in razmejevanje; 

2. Supervizor v vlogi edukatorja, ki uči in je vir informacij tako v teoriji kot v praksi; 
3. Negujoči supervizor predstavlja podporo supervizantu; 
4. Supervizor ima lastne koristi, dvome in ravno tako prihaja do osebne rasti v procesu; 
5. Ima enakovredno in specifično vlogo v trikotniku supervizor – supervizant – klient; 
6. Supervizor kot kolega. Odnosi v supervizijskem procesu so bolj odprti, niso opredeljeni 

na enostaven način. 

Razvidno je, da so vloge glede na funkcijo supervizije zelo različne. Supervizor strukturira, 
poučuje in je negujoč, vsekakor pa tudi sam prihaja do različnih spoznanj o tem, kakšne vloge 
zmore in lahko prevzema. Za dobrega supervizorja je značilno, da zmore prehajati med 
različnimi vlogami in lahko nastopa kot mentor, učitelj, vodja, poslušalec, lahko spodbuja in 
razbremenjuje, je opora in še marsikaj drugega (Žorga, 2000a). 

Iz tega izhaja, da je pomembno, da si dober supervizor za svoje delo zagotovi lastno supervizijo 
(Corey, 2004; Desmond, Rapisarda in Nelson, 2011; Hawkins in Shohet, 1992, 2006; Žorga 
2000, 2010). 
 

1.1.2. VLOGE SUPERVIZORJA PO FRANCESCI INSKIPP 
Tako kot svetovalec mora tudi supervizor pri svojem delu prevzemati veliko vlog. Nekatere so 
neizogibne, nekaterim se lahko izognemo. Precej je odvisno tudi od osebnosti supervizorja. 
Kako se počuti v vsaki od vlog, je v veliki meri odvisno od tega, kako dobro pozna sebe, kaj ga 
je oblikovalo v osebnost, kakršna je in pa seveda njegov temperament. Če je bolj introvertirana 
oseba, je vloga vodje težje izvedljiva kot vloga mentorja.  

Pri prevzemanju določenih vlog in nastopanju v njih je supervizor vedno za zgled 
supervizantom. Supervizanti opazujejo in se – kot vsi – najbolje učijo ravno iz opaženega. Če se 
supervizor tega zaveda, je prevzemanje vlog lahko velik izziv. Kadar prevzema supervizor 
vlogo, ki mu ne leži, mu je lahko v spodbudo, da se te vloge tudi sam uči v varnem krogu in s 
tem spodbuja učenje tudi pri drugih (Inskipp, 1996). Vsekakor pa dileme v zvezi s 
prevzemanjem vlog lahko raziskuje na lastnih supervizijah. Vloge, ki jih prevzema supervizor 
so lahko različne. Sama sem našla podobnost med vlogami trenerjev (skills trainer), ki jih 
predstavlja F. Inskipp (1996) z vlogami, ki jih prevzemajo supervizorji.  



 

Slika 1: Vloge supervizorja

 

MODEL PROFESIONALCA 
Graditi in vzdrževati vlogo demonstratorja ter modela za druge
kompetenc. Graditi in vzdrževati svoje sposobnosti pomeni nenehno u

TEHNIK  
V vlogi tehničnega mojstra je dobrodošlo, da je supervizor veš
napravami. Velikokrat je zelo koristno, da sre
tudi predvajamo nekatere posnetke z namenom analize. 

PRAKTIK 
Kot praktik mora biti supervizor vedno pripravljen, da reflektira lastno delo in tudi na ta na
daje zgled supervizantom. Pomembno je, da iz svojih izkušenj daje zglede na na
pravilo zaupnosti. 

MENTOR  
Kot mentor mora supervizor slediti razvoju supervizanta in mu lahko služi tudi 
vzornik za prepoznavanje dogajanja. Superviza
momentov, ki pomenijo spremembo in na

TRENER  
Potrebno je veliko komunikacijskih in medosebnih spretnosti, da se ustvari dobro podporno 
okolje, kjer se ustvarjajo medosebni odnosi, v
supervizantov.  
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: Vloge supervizorja, prirejeno po Inskipp (1996, str. 82) 
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VAJENEC  
V tej vlogi supervizor daje vso podporo učečim se supervizantom. Vloga »vajenca« sovpada z 
učenjem strokovnjakov pri prepoznavanju njihovih problemov in dilem. Zahteva veliko 
zaupanja v lastne sposobnosti in zavedanje, da pomagamo drugim učiti se.  

OCENJEVALEC  
Kot ocenjevalec je pomembno, da se supervizor zave, kakšen nivo razvoja ali kompetenc lahko 
pričakuje od supervizantov. Pomembno je, da skupaj z njimi to doreče. 

VODJA  
V vlogi vodje mora biti supervizor pripravljen dajati navodila, upoštevati strukturo srečanj, 
prevzemati kontrolo in jo tudi prepuščati, če je to v dobro supervizanta ali procesa. 

POVEZOVALEC  
Vloga povezovalca zahteva dobre komunikacijske in interpretacijske sposobnosti. Poznati pa 
mora tudi skupinsko dinamiko, biti ciljno orientiran in prevzemati vlogo poslušalca. 

UČITELJ 
V tej vlogi potrebuje supervizor vse spretnosti dobrega učitelja. Pripraviti mora sama srečanja, 
skrbeti za potek in zaključek srečanja, biti ob tem pozoren na načine učenja, situacije, ki 
pomenijo za supervizanta učenje, in seveda tudi zahtevati vse potrebno, da do takih situacij 
prihaja. 

EVALVATOR  
Kot evalvator mora supervizor prepoznati, katere metode, ki jih uporablja, so učinkovite. 
Pomembne so ocene in povratne informacije supervizantov o tem, v kakšnih vlogah so ga 
prepoznali in kakšna je bila njegova učinkovitost. 
 

1.2. LASTNOSTI IN KOMPETENCE SUPERVIZORJA 
Lastnosti, ki jih mora imeti dober supervizor, se lahko delijo na osebne in poklicne. Podobne so 
kvalitetam dobrega svetovalca in kompetentnih praktikov na področju poklicev pomoči 
(Hawkins in Shohet, 1992, 2006; Inskipp, 1996;Žorga, 2010), ki pa jih supervizor uporablja 
drugače. Corey (2004) navaja spekter kvalitet, ki opredeljujejo dobrega svetovalca:  

• Dober svetovalec se zaveda lastne identitete, ve, kdo je, kaj zmore, kaj želi in kaj je 
pomembno ali nepomembno. 

• Spoštuje in ceni sebe. Tako lahko nudi podporo, ki izhaja iz občutka lastne vrednosti in 
moči. 

• Zmore prepoznati in sprejeti lastno moč, počuti se doraslega okolici in družbi ostalih 
ljudi. Zmore pokazati svojo moč. 

• Pripravljen je na spremembe. Ima željo in pogum, da zapusti sedanje varno okolje, če 
mu ne ustreza. Sam sprejema odločitve o načinu lastnega spreminjanja in dela na tem, da 
postane to, kar želi. 

• Sprejema odločitve, ki vplivajo na njegovo življenje, in se jih zaveda. 

• Počuti se živega in njegove odločitve so usmerjene v aktivno življenje. 
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• Je avtentičen, iskren in pošten, ne skriva se za maskami. 

• Ima smisel za humor. 

• Dela napake in jih je pripravljen priznati. 

• Živi v sedanjem trenutku, ne oklepa se preteklosti, naravnan je v bližnjo prihodnost. 

• Zaveda se vpliva kulture in spoštuje kulturne razlike. 

• Iskreno ga zanima dobrobit drugih ljudi. 

• Prevzet je od svojega dela in v tem vidi smisel. 

• Zmore vzdrževati zdrave meje, težav svojih klientov ne prinaša v svoj prosti čas. 
 

1.2.1. OSEBNOSTNE LASTNOSTI SUPERVIZORJA 
Mnogi avtorji navajajo osebnostne lastnosti, ki jih mora imeti supervizor (Hawkins in Shohet, 
2006): empatija, razumevanje, brezpogojna pozitivna naravnanost, kongruentnost, zavzetost, 
radovednost in odprtost (tudi v Žorga, 2010). Zraven spadajo še pripravljenost na 
samorazkrivanje, pristnost, toplina, prilagodljivost, skrb, pozornost (Albott, 1984; Aldrige, 
1982; Coche, 1977; Gitterman in Miller, 1977; Hess, 1980; Rogers, 1957, vse v Hawkins in 
Shohet, 1992). Zato se Inskippova, podobno kot Russel in Dexter, sprašuje, ali je svetovanje 
bolj podobno umetnosti kot pa znanosti (Inskipp, 1996).  

Iz navedenih lastnosti je razvidno, da z njimi supervizor zmore delovati negujoče in podporno 
do supervizanta. Omogočajo mu, da na podlagi lastnih izkušenj prepoznava, kdaj supervizant 
potrebuje suportivno delovanje, in mu omogoča pregled nad danimi razmerami in potrebno 
iskanje novih rešitev v dani situaciji. Ker so to lastnosti, ki se jih je težko naučiti, je prisotna 
misel, da se dobri supervizorji rodijo in ne naučijo, na mestu (Holloway in Caroll, 1999). 

Rogers (Matičetova, 2000) govori, da so empatija, kongruentnost in pozitiven odnos do klienta 
nujni in zadostni pogoj za spremembo. Empatijo razume kot videnje sveta skozi supervizantov 
zorni kot, pri čemer pa ohranjamo razdaljo, ki nam preprečuje popolno identifikacijo z njim. 
Kongruentnost ali skladnost predstavlja tiste osebnostne lastnosti, ki omogočajo prevzemanje 
odgovornosti za svoja dejanja, zavedanje lastnih dejanj in ravnanje v skladu z lastnim 
razmišljanjem. Pozitiven odnos do supervizanta pa pomeni spoštovanje in prepoznavanje razlike 
med neskladnim vedenjem supervizanta in supervizantom samim.  
 

1.2.1.1. Arhetipi (Proctor, 1991) 
Proctorjeva opisuje devet arhetipov osebnosti, ki jih imajo lahko svetovalci (trainee counsellor). 
Glede na to, kateri arhetip ustreza njegovi osebnosti, lahko svetovalec prepozna svoj način 
funkcioniranja, razmišlja o smereh, v katere se razvija ali o tistih, ki jih je v svojem razvoju 
prerasel, in ob tem prepozna vpliv osebnosti pri prevzemanju določenih vlog. Podobno lahko 
tudi supervizor s poznavanjem svoje osebnosti prepozna v kakšnih vlogah nastopa. Če se zaveda 
svojih posebnosti, lažje prepozna svoj način dela. 
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GURU 
Nekateri supervizorji težijo k temu, da jih prepoznavajo kot modrece, 
vsevedoče. K temu pripomorejo izkušnje, starost in modrost, kar 
uporabijo na način, ki omogoča rast supervizantov.  

 

KLOVN 
Supervizor rad zabava, uporablja humor in šale. Pomembne so metafore 
in uganke. Lahko pa to pomeni tudi prikrivanje lastnih težav in skrivanje 
za masko.  

MATI ZEMLJA 
Supervizor je po naravi zelo negujoč, nudi varen pristan v razburkanih 
situacijah. Poskrbi, da se vsi počutijo dobro in niso ogroženi, ter ne 
stremi k razburkanim situacijam. 

IGRALEC/REŽISER 
Po naravi so taki supervizorji igralci, ki vsako vlogo igrajo s »polno 

paro« ali pa zelo natančno določajo vloge drugim, jih usmerjajo in 
vodijo.  

PATRIARH 
Po naravi imajo radi moč in ustvarjajo red. To so naravni vodje, ki svoje 
moči ne uporabljajo za zatiranje, ampak jo uporabljajo elegantno in 
situaciji primerno. 

 

PROSTITUTKA 
Supervizor uporablja vse svoje čare, da se supervizant spoprime z 
izzivi, tveganjem in spremembami. Privlačnost lahko uporabi kot vpliv, 
da nekoga opogumi k dejanjem, s katerimi se težko sooči. 
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1.2.2. POKLICNE KOMPETENCE SUPERVIZORJA 
S. Žorga (2010) predstavlja poklicne kompetence, ki sta jih poudarila Hawkins in Shohet 
(2006): 

• Supervizor mora imeti dobre svetovalne spretnosti; 

• Pomembno je, da ima praktične izkušnje s področja, na katerem supervizira; 

• Zmore vzpostavljati vzdušje sprejetosti, spoštovanja in razumljenosti pri supervizantu ter 
daje občutek varnosti; 

• Je sposoben helikopterskega pogleda na več ravneh. Ob zavedanju ravni in različnih 
perspektiv (usmerjenost na supervizantovega klienta, na lasten proces, na supervizantov 
proces, na njegovo delovno okolje, idr.) lahko hkrati ali pa posamično prehaja med njimi 
in uspešno širi svoj fokus obravnave; 

• Razvija lasten način dela, svoj »framework« za izvajanje supervizije, ki je dovolj 
prepoznaven, hkrati pa dovolj fleksibilen, da ga glede na potrebe supervizantov lahko 
spreminja; 

• Usmerjen mora biti na osebno dinamiko supervizanta; 

• Razumeti mora omejitve supervizije in vzpostavljanje dogovora o izvajanju supervizije. 

Poleg tega je kar nekaj dejavnikov, ki so pomembni za supervizorjevo delovanje. Supervizor 
mora imeti dovolj poklicnih izkušenj na področju svetovanja in supervizije; mora biti teoretično 
naravnan; jasna morajo biti pričakovanja glede vlog, ki jih imata supervizor in supervizant; 
pomembne so kulturne značilnosti vseh udeležencev in samoprezentacija (Žorga, 2010). 

BOJEVNIK 
Supervizor išče in se bojuje za resnico, odkritje. S seboj nosi orodje 
profesionalnosti in spoštuje čista etična načela. Rad ima konflikte in 
izzive ter jih tudi zahteva od drugih. 

ČAROVNIK 
Vedno pričara briljantno srečanje, polno trikov, s katerimi očara 
supervizante. Pozna nešteto načinov za razreševanje in iskanje 
odgovorov, ki so včasih lahko za supervizanta begajoči. 

ŽONGLER 
Zmorejo opravljati več stvari hkrati. Kot supervizorji lahko vodijo 
velike skupine, so osredotočeni na vsakega supervizanta posebej, 
zmorejo razmišljati o vseh naenkrat in opravljajo več vlog hkrati. 
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Največkrat supervizor prevzema naloge učitelja, ocenjevalca situacije, svetovalca, kolega, vodje 
in profesionalca (Hawkins in Shohet, 1992). Poleg tega pa je pomembna lastnost supervizorja 
predvsem poslušanje, da deluje kongruentno, je pošten in lojalen, v svoji vlogi pa uživa (Žorga, 
2010). 

Caroll (1996, v Žorga, 2010) je izdelal preglednico profesionalnih kompetenc učinkovitega 
supervizorja. 

UČINKOVIT SUPERVIZOR 

•  ustrezno strukturira supervizijski proces 
•  uporablja vlogo svetovalca 
•  je dober učitelj 
•  fleksibilno prehaja med različnimi vlogami 
•  pomaga supervizantom poiskati njihov način dela 
•  je jasen pri dogovarjanju 
•  ocenjuje pošteno in v skladu z dogovorjenimi merili 
•  prilagaja se individualnim razlikam supervizantov 
•  se stalno strokovno izobražuje 
•  uporablja pester repertoar različnih supervizijskih intervenc 
•  povratne informacije so jasne, neposredne in konstruktivne  

 
Preglednica 1: Profesionalne kompetence učinkovitega supervizorja, Caroll 1996 (v Žorga, 2010) 

Supervizor potrebuje za uspešno delo številna specifična znanja in kompetence (Žorga, 2010). 
Med avtorji je veliko podobnosti pri opredelitvah lastnosti, kompetenc in vlog, ki jih ima 
supervizor. Najpomembnejše pa so: 

- svetovanje,  
- je dober poslušalec, 
- ima izkušnje v vodenju, 
- komunikacijske izkušnje, 

- zmore »helikopterski pogled«, 
- se zaveda lastnih sposobnosti in omejitev, 
- deluje kongruentno, 
- skrbi za lasten strokovni in osebni razvoj, 
- etično ravnanje, 
- predvsem pa rad in s srcem opravlja delo supervizorja. 

 

1.2.2.1.  Etične smernice za supervizorje (Društvo za supervizijo, 2015) 
V Sloveniji se supervizorji povezujejo tudi v Društvu za supervizijo Slovenije. Ustanovljeno je 
bilo leta 1997 in združuje supervizorje z različnih področij dela: pedagoškega, socialnega, 
zdravstvenega in poslovnega. Društvo predstavlja strokovno avtoriteto na področju supervizije, 
koučinga in organizacijskega svetovanja na področju Slovenije. 
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Društvo ima opredeljene Etične smernice supervizorjev. Le-te predstavljajo raven kakovosti 
dela, ki naj bi ji sledil vsak odgovoren supervizor. Izpolnitev supervizijskih nalog zahteva 
nenehno samokritično preizkušanje osebnih in strokovnih usposobljenosti ter kompetenc, 
prizadevanje za razvoj na področju strokovne izobrazbe, metodike, osebnosti in upoštevanje 
lastnih omejitev.  

Life Skills Coaches Association of BC opredeljuje namen etičnih načel, ki spodbujajo rast in 
razumevanje lastnega strokovnega napredka in pridobivanja poklicnih kompetenc na področju 
svetovanja (Code of Ethics, b.d.): 

• določa zaželeno vedenje, 

• promovira standarde prakse, 

• zagotavlja okvire za samoevalvacijo, 

• vzpostavlja okvire za profesionalno vedenje in odgovornost, 

• prepoznavanje poklicne identitete, 

• znak poklicne zrelosti. 
 

1.2.2.2. Izobraževanje supervizorjev 
Povečanje zavedanja o razvoju supervizorja v kombinaciji z zavedanjem o razvoju supervizanta 
v supervizijskem procesu vpliva na učinkovitost supervizije. Na razvoj supervizorja ne vplivajo 
samo izkušnje, ki jih pridobiva z vodenjem supervizije, ampak tudi nenehno pridobivanje 
ustreznega strokovnega znanja (Blair in Peak, 1995). 

Vsekakor je pomembno ustrezno izobraževanje, kjer se supervizorji lahko usposabljajo. V 
Evropi je usposabljanje supervizorjev organizirano na podiplomskih študijih, ki zajemajo 
pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja.  

Za izvajanje tovrstnih izobraževalnih programov je Združenje nacionalnih organizacij za 
supervizijo v Evropi (ANSE, b.d.) izdelalo minimalne standarde, ki jih morajo imeti 
izobraževalni programi za supervizijo.  

V Sloveniji je Društvo za supervizijo oblikovalo standarde, ki jih mora izpolnjevati supervizor 
in so usklajeni z minimalnimi formalnimi standardi za izobraževanje supervizorjev, sprejetimi 
na skupščini ANSE leta 2000. 

Društvo za supervizijo (b.d.) ima na svoji spletni strani navedene ustrezne kriterije, ki jih morajo 
izpolnjevati supervizorji, da se jim prizna usposobljenost: 

I. ZNANJA (teoretična in izkustvena) 
1. Nivo izobrazbe: po bolonjski reformi dokončana 2. stopnja študija ali dokončana 1. 

stopnja in dokazan ekvivalent za 2. stopnjo 
2. Smer izobrazbe: humanistična /družboslovna smer študija ali dokazan ekvivalent 
3. Kontinuirano izobraževanje za različne aktivnosti, definirane v točkah 4. do 8., v okviru 

daljših procesov (min 60 ur) in v različnih skupinah in okvirih 
4. Znanja o metodah in tehnikah dela z ljudmi 
- Obvladovanje metod in tehnik svetovanja in poklicne refleksije 
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- Veščine komunikacije 
5. Znanje o značilnostih organizacije ter njihovih strukturah in procesih 
6. Znanje iz psihodinamike, medosebne in skupinske dinamike 
7. Znanje o teoriji supervizije in supervizijskem procesu 
8. Vključenost v metasupervizijski proces 

Znanje se dokazuje z ustreznimi potrdili in dokazili o uspešno zaključenih programih 
izobraževanja. Znanja od 4. od 8. točke obsegajo skupno najmanj 335 ur. Znanja morajo biti 
v posamičnih točkah primerljiva z verificiranim programom študija supervizije. 

II. PRAKTIČNE IZKUŠNJE IN SEDANJA DEJAVNOST 
Vsaj pet let izkušenj pri strokovnem delu z ljudmi individualno ali s skupinami. Najmanj 60 
ur supervizije, kjer je aktiven v procesu kot supervizant. Najmanj 3 leta izkušenj kot 
supervizor, pri čemer ima opravljenih: 

• 90 srečanj, od katerih je vsaj 60 srečanj dokumentiranih (evalvacije, poročila, zapisniki), 
ali 

• 150 srečanj, od katerih je vsaj 40 srečanj dokumentiranih. 

V zadnjih dveh koledarskih letih vodenje vsaj enega supervizijskega procesa (min 60 ur). 
V zadnjih petih letih vsaj eno leto vključenosti v metasupervizijski ali intervizijski proces 
(45 – 60 ur), kjer predeluje situacije iz lastnega supervizijskega dela. 

Delovanje v skladu s profesionalnimi etičnimi načeli svojega poklica. 

III. PISNI IZDELEK 
Pisana dela (članki, seminarska dela, ipd.) s področja teorije in raziskovanja supervizije v 
obsegu najmanj 30–40 strani, ki so objavljena ali javno predstavljena. 
 

2. RAZVOJ SUPERVIZORJA 
E.L. Worthington (1987) razmišlja, da je razvoj supervizorja – svetovalca povezan s 
pridobivanjem izkušenj. Kot profesionalni svetovalci supervizorji vlagajo čas, energijo, svoje 
znanje in profesionalno rast ter se razvijajo kot »staro vino« s pridobivanjem sposobnosti 
svetovanja.  

Ob tem prihaja do različnih konfliktnih situacij, ki pomenijo točko razvoja. Ena od kritičnih 
točk, ki spodbujajo spremembo in razvoj pri supervizorju, je način vodenja supervizije. Ta lahko 
poteka strukturirano: cilji so jasno definirani, supervizor uporablja intervence, ki so predvidene 
ob določenih situacijah in lahko tudi vnaprej predvidene. Po drugi strani pa se supervizija izvaja 
proaktivno: cilji so definirani, vendar supervizor ne predvidi potrebnih intervenc, ampak 
spremlja dogajanje in čaka na kritične trenutke; glede na te se odloči za intervence, ki dajejo 
največ učinka in niso vnaprej pripravljene. S pridobivanjem izkušenj supervizor vse bolj razvija 
svojo »občutljivost« in lažje prehaja iz strukturiranega vodenja v aktivno vodenje 
(Worthington, 1987). 
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Drugi kritični moment se pojavlja, ko supervizor izvaja supervizije po svojem teoretičnem 
modelu ali pa se prilagaja teoretičnemu okviru supervizantov. Supervizorjev položaj se 
spreminja s pridobivanjem izkušenj. Sčasoma se vedno lažje prilagaja potrebnim spremembam 
in zaznava okvire supervizantov, se jim lažje približuje in opušča lastna prepričanja in teoretske 
okvire (Worthington, 1987).  

V raziskavah o razvoju supervizorja je skupna značilnost, da supervizor ne postane boljši zaradi 
izkušenj. To pa hkrati ne pomeni, da se zaradi izkušenj skozi leta ne spreminja (Worthington, 
1987). Neizkušen supervizor prispeva svoje vrednote oz. izkušnje, ki v odnosu s supervizantom 
omogočajo razvoj njega samega in supervizantov. Težko je priznati, da obstaja možnost, da 
kljub daljšim izkušnjam supervizor lahko ostaja na isti stopnji razvoja. To je možno pripisati 
temu, da supervizor nima možnosti ali se ne poslužuje raziskovanja in prepoznavanja lastnega 
dela. Za razvoj je ne glede na njegovo stopnjo zelo pomembno lastno ocenjevanje in evalviranje, 
samozavedanje lastne učinkovitosti ter preverjanje dobljenih ugotovitev in rezultatov. Zato je 
supervizija na lastno supervizijo eno osnovnih načel, ki omogočajo uspešen razvoj in napredek 
supervizorja (Worthington, 1987, Hawkins in Shohet, 2000). 
 

2.1. RAZVOJNI MODEL V SUPERVIZIJI 
Razvojni model supervizije je postal »duh časa« v supervizijskem razmišljanju in raziskovanju. 
Mnoge empirične študije so bile narejene z namenom, da raziščejo razvojne paradigme v 
superviziji (Holloway, 1987). Izraz »razvoj« ne označuje samo razvojnega modela supervizije, 
ampak prvenstveno pomeni osnovno lastnost supervizije, da omogoča razvoj supervizanta na 
njegovi profesionalni in osebni življenjski poti. Poleg supervizanta pa svoj razvoj doživlja tudi 
supervizor. Zato, da se nekdo odloči postati supervizor, je lahko mnogo razlogov. Hawkins in 
Shohet (1992) navajata, da je to lahko napredek v lastnem razvoju, ko človek ob svojem delu 
postane svetovalec mlajšim kolegom – nekateri se želijo izogniti pritisku dela s klienti in 
prevzamejo delo supervizorja, ta pa je lahko tudi nekdo, ki napreduje na vodstveni položaj ter se 
pri tem srečuje z nekaterimi supervizorskimi odgovornostmi. Postati supervizor pomeni, da 
razvijamo lastne vzgojne sposobnosti, s katerimi pomagamo drugim, da se razvijejo in učijo na 
svojem področju dela.  

Razvojni model temelji na dveh predpostavkah. Prva je, da se posameznik razvija, ko razvija 
svoje sposobnosti in s tem veča svojo usposobljenost. Druga predpostavka pa je, da vsaka faza 
zahteva razvoj različnih veščin in tehnik. Bolj ko posameznik postaja spreten v razvojnem 
procesu, manj pomoči potrebuje. To je zelo podobno družbeno – kulturnemu modelu 
Vigotskega. Iz njegove teorije razvoja izhajata dva pomembna koncepta. Prvi je območje 
bližnjega razvoja, ki ga je posameznik zmožen doseči samostojno. Drugi je območje, ki 
ponazarja, kaj je posameznik sposoben doseči ob primerni pomoči usposobljene osebe 
(Solmonson, 2009).  

Osnovna ideja razvojnega modela v superviziji je, da vsak od nas nenehno raste. Z 
združevanjem izkušenj in dednih nagnjenosti razvijamo sposobnosti in področja, na katerih 
lahko rastemo. Nenehno prehajamo na področja vseživljenjskega učenja. V različnih študijah je 
bilo ugotovljeno, da se ob rasti supervizantov spremeni in raste tudi supervizor (Leddick, 2011). 
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Stopnje, skozi katere prehajajo udeleženci v superviziji, so različne. Rezultati so odvisni od 
supervizorjevega stila dela, njegove teoretične podlage in metodičnega pristopa. Pomembni pa 
so tudi družbeno, socialno in geografsko okolje, v katerem supervizija poteka (Žorga, 2000a). 
Da do razvoja lahko pride, mora biti prisotnih več dejavnikov, ključnega pomena pa je 
samokritičnost, ki pomeni kritično in evalvirajočo naravnanost posameznika, da ocenjuje sebe in 
to, kar dela, ter zavzeto izboljšuje svoje poklicne spretnosti (Watkinson, 1995, v Žorga, prav 
tam).  

Vsaka rast supervizanta pomeni spremembo v ravnanju supervizorja in spreminjanju odnosa 
med njima. Prepoznavanje stopenj v razvoju pripomore k boljšemu prepoznavanju potreb vseh 
udeležencev. Supervizor ob prepoznavanju stopenj razvoja supervizanta lahko prilagaja svoj stil 
vodenja, ga prilagodi učnim potrebam supervizanta in ob tem usklajuje supervizijski odnos. 
Ravno tako pa mu prepoznavanje lastnega razvoja in stopenj, v katerih se nahaja, omogoča, da 
je pozoren na lastne posebnosti in zmogljivosti. Tako lahko prepoznava področja, na katerih se 
srečuje z morebitnimi težavami, jih upošteva ter ustrezno spreminja svoj način dela in 
interveniranja (Žorga, 2000a). 
 

2.2. PREPOZNAVANJE RAZVOJA SUPERVIZORJA PO BERNARDOVI 
Bernardova (1979, 1981, 1982, v Worthington, 1987) opisuje, kako se supervizorji naučijo 
iskati možnosti, ki nastajajo med supervizijskim procesom, in kako prepoznavajo lastne 
spremembe ter razvoj. Razvila je metodo, ki se jo lahko aplicira tako na začetnike kot na 
izkušene supervizorje. Njen model vsebuje tri segmente: osnovno zbiranje podatkov, 
izpostavljenost modelu supervizije in evalvacija z etičnimi dilemami.  
Na analizi posnetkov supervizije v prvem delu supervizor definira fokus supervizije. Ob tem je 
osredotočen na: 

- procesne sposobnosti: kakšno je bilo supervizorjevo ravnanje med procesom, 
- konceptualizacijske sposobnosti: kaj supervizor misli o superviziji, 
- osebne sposobnosti: kako supervizor reagira med supervizijo. 

Pri tem so prepoznane tri različne vloge: učitelj, posvetovalec in svetovalec.Tukaj se 
supervizorji znajdejo v stanju diskrepance med namenom in izvedbo. Največje neskladje je v 
tem, ko supervizor, ki ocenjuje svojo vlogo, uvidi, da ne nastopa v vlogi svetovalca, ampak 
učitelja.  

V drugem segmentu Bernardova razišče teoretične osnove supervizorja. Razloži štiri pristope k 
superviziji, ki jih uporabljajo supervizorji: diskriminacijski model po Bernardovi (1979), 
intrapersonalni procesni model (Kegan, 1980), mikrotrening (Forsyth in Ivey, 1980) in živa 
supervizija (vse po Worthington, 1987).  

V tretjem segmentu Bernardova v svojem programu predstavlja pomembnost evalvacije, 
odkriva pomen vrednotenja rezultatov evalvacije in razkrivanja problemov supervizanta v 
procesu. Govori o etičnih vedenjih z uporabo kazalcev, ki razkrivajo ovire, ki niso bile 
prepoznane s strani supervizorja v času procesa.  
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Model Bernardove je sistematičen in omogoča razvoj tako supervizorja začetnika kot 
izkušenega supervizorja. Sama opaža razliko v tem, da izkušeni supervizorji k analizi pristopijo 
bolj odgovorno in z večjo pripravljenostjo samorazkrivanja. 
 

2.3. RAZVOJ SUPERVIZORJA PO ALONSOVI 
Alonsova (1983) predlaga drugačen pogled na supervizorjev razvoj. Njena ideja je, da se 
supervizor nahaja na različnih stopnjah razvoja skozi celoten profesionalen življenjski ciklus. 
Giblje se od začetnika prek uveljavljenega supervizorja do mojstra. Skozi vse faze v karieri se 
supervizor spopada s tremi ovirami:  

1. samozavedanje in identiteta, 
2. odnos med supervizorjem in supervizantom, 
3. administracija. 

Supervizor na vsaki stopnji različno rešuje svoje ovire in obravnava zavedanje zaradi zahtev, ki 
jih prinašata vsakdanje življenje in profesionalno delo v različnih življenjskih obdobjih. 
 

3. RAZLIČNI MODELI SUPERVIZORJEVEGA RAZVOJA 
Raziskave, ki so jih naredili razvojni teoretiki, so razvoj opredeljevale glede na stopnje razvoja 
svetovalca in njegovega ravnanja na določenih stopnjah. Implicirane razvojne stopnje so vnaprej 
predvidene, prav tako vedenje supervizorjev na določenih stopnjah. Malo raziskovalcev je 
neposredno raziskovalo dejanski razvoj supervizorjev in kaj je tisto, kar omogoča zavedanje, da 
so se zgodile spremembe, ki so povzročile višjo stopnjo razvoja.  

Predstavljeni modeli razvojnih stopenj omogočajo grob opis supervizorjevih razvojnih stopenj 
in se med seboj razlikujejo v svojih teoretičnih perspektivah. Primerjav med supervizorji 
začetniki in izkušenimi supervizorji je malo. Še manj pa je raziskav o tem, kako supervizorji 
začetniki pridobijo znanje o superviziji, kako razvijajo svojo identiteto, kako razmišljajo in 
ravnajo na različnih stopnjah razvoja ter kateri dejavniki pripomorejo k njihovemu razvoju 
(Borders, 1994).  
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3.1. VSEŽIVLJENJSKI RAZVOJ SUPERVIZORJA PO WOSKET IN PAGE 
Podobno kot razvoj terapevta in svetovalca tudi razvoj supervizorja poteka skozi celotno 
profesionalno obdobje. Začne se na začetku s študijem supervizije in nadaljuje v obdobje 
profesionalnega dela. Skovholt in Ronnestad (1995 v Wosket in Page, 2001) sta razdelila razvoj 
supervizorja na dva dela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 2: Faze v razvoju praktika, povzeto po Skovholt in Ronnestad, 1995 (Wosket in Page, 2001) 
 

Začetno obdobje se imenuje »učeče«, pri katerem je fokus na pridobivanju znanja, uporabi 
praktičnih izkušenj in sledenju izkušenejšim strokovnjakom. To obdobje traja od začetnih 
izvajanj supervizij do nekajletnih izkušenj po celovitem študiju.  

Drugo obdobje, faza integracije, pa traja od takrat, ko supervizor zapusti obdobje neizkušenosti 
in negotovosti, utrdi vlogo supervizorja v osebno kvaliteto in razvije svojstven stil vodenja 
supervizije. Ta faza traja celotno obdobje profesionalnega delovanja.  

Poleg tega pa je razvoj supervizorja pomemben  z vidika njegove percepcije lastne »sence«. 
Pojem sence je povzet iz Jungovske usmeritve in opisuje tiste vidike osebnosti, ki so izven 
zavedanja: predstavlja temno plat posameznika, ki je del njega, je neuničljiva in ima posledično 
negativen učinek. Kot svetovalec te vloge ne razkriva v odnosu, vsekakor pa ta vpliva na 
avtentičnost supervizorja. S tem izrazom opišemo vidike sebe, ki ne spadajo v utrjeno vlogo 
supervizorja. Z zavedanjem vpliva na osebnost poskuša supervizor v vlogi svetovalca delovati 
izven vloge »sence«. To pa pomeni, da se supervizor zaveda pomembnosti razvoja lastne 
osebnosti in skozi celotno profesionalno obdobje odkriva ter razkriva svoje pomanjkljivosti, ki 
izhajajo z njegove »senčne« strani. Zavedanje o tem mu omogoča, da tega ne zanika, ampak se 
nauči prepoznavati in obvladovati sebe v tej vlogi ter v varnem okolju razkrije tudi to svojo 
»senčno« plat (Wosket in Page, 2001). 
 

Faze v razvoju praktika, povzeto po Skovholt in Ronnestad (1995) 

»Učeča« faza: 

• Začetni študij 

• Imitiranje strokovnjaka 

• Utrditev 

»Neučeča«faza oz. faza integracije: 

• Raziskovanje 

• Integracija 

• Individualizacija 
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3.2. HOGANOV MODEL RAZVOJA 
Eden prvih modelov razvoja svetovalca – supervizorja je bil Hoganov model (1964), ki je bil v 
veliki meri podlaga različnim kasnejšim modelom razvojnih stopenj svetovalca – supervizorja. 
Postavil je hipotezo štirih stopenj razvoja: 

1. Svetovalec začetnik je negotov v svoji vlogi, je zmeden in težko uvidi situacije. 
2. Svetovalec se bojuje med odvisnostjo in avtonomnostjo svojega načina dela. 
3. Na tej stopnji je samozavest visoka, motivacija je stabilna. 
4. Stopnja mojstrstva, ki jo označuje osebna avtonomija in samozavest. 

Hogan zagovarja, da mora idealna supervizija zagotavljati okolje za strokovnjakovo rast in 
razvoj. Če je okolje usklajeno z razvojnimi potrebami supervizorja, je razvoj zagotovljen.  
 

3.3. HESSOV MODEL SUPERVIZORJEVEGA RAZVOJA 
V svoji teoriji supervizorjevega razvoja Hess (1986) poudarja tri stopnje razvoja: 

1. stopnja »Začetek« (Beginning):  
- na začetku ima supervizor malo izkušenj s samostojnim vodenjem supervizije. 

Prestop iz vloge supervizanta v supervizorjevo vlogo je težak in lahko povzroči 
krizo. Pomembno je spoznanje, da kolegi niso več sošolci, ki so se z njim učili, 
ampak osebe, od katerih so se učili. Učinek vrednotenja njihovega dela v vlogi 
študenta s strani učiteljev lahko postane majav in zaupanje v samozavest uplahne. 
Osredotočiti se je treba na konkretne stvari: učenje, tehnike in strukturo. To 
predstavljajo varna tla za samostojno vodenje. Supervizor začetnik ima težave pri 
soočanju z odporom do supervizije pri samih supervizantih, ne ve, kako intervenirati, 
težave ima z nerazumevanjem primera ter pomanjkanjem tehnik in teorije pri 
izvajanju supervizije. Supervizor začetnik je bolje opremljeni za vodenje supervizije 
z začetniki (Hess, 1987). 

2. stopnja »Raziskovanje« (Exploration): 
- ta stopnja nastopi, ko supervizor zmore prepoznati razlike med srečanji. Prepoznavati 

začne svoj vpliv na supervizante in to izkoristi za njihov razvoj. Supervizijo 
prepoznava kot profesionalno dejavnost. Vodenje supervizije prehaja iz formalnega v 
neformalno, kjer ima prednost supervizantovo učenje. Supervizor je osredotočen na 
problem in možne slepe pege, ki jih ima supervizant. Pokazatelji supervizorjevega 
razvoja so nagnjenje k evalvaciji svojega dela, preverjanju in iskanju znanja v 
literaturi ter druge aktivnosti, ki povečujejo profesionalno identiteto supervizorja. Na 
tej stopnji lahko nastaneta dve oviri: supervizor izkorišča srečanja za promocijo 
lastne teorije ali tehnike ali pa se srečanja lahko zasučejo v smeri psihoterapije 
supervizanta, ne pa reševanja njegovega trenutnega profesionalnega problema (Hess, 
1987).  

3.  stopnja »Potrditev« (Confirmation): 
- Potrditev identitete izhaja iz predanosti superviziji tako na strani supervizorja kot 

tudi supervizanta. Podobno kot v terapevtskih procesih je prisotno navdušenje nad 
lastno vključenostjo, razvojem supervizanta in supervizorja ter občutkom 
profesionalnega spoštovanja. S preobratom na neformalno vodenje, ki ga je osvojil v 
predhodni fazi, in z zaupanjem, ki podpira efektivno učenje supervizanta, supervizor 
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izvaja svoja srečanja v podpornem vzdušju in gradi dobre medosebne odnose. Na tej 
stopnji se mora supervizor izogibati vedenju »vedočega« supervizorja, ki posega na 
osebno raven supervizanta. Neetično ravnanje lahko povzroči pri supervizantih 
odpor, izgubo zaupanja v supervizijo in supervizorja ter izostanke od srečanj s strani 
supervizanta (Hess, 1987). 
 

Stopnja 1 
Začetna stopnja 

Stopnja 2 
Raziskovanje 

Stopnja 3 
Potrditev 

Prestop iz vloge 
supervizanta v 
supervizorja 

Večje zaupanje; 
večja učinkovitost 

Močan občutek 
identitete; navdušenje  

zaradi udeleženosti 

Občutljivost na povratne 
informacije; 

lastno zavedanje 

Sposobnost, da oceni 
svoje delo 

Manj poudarka na delu; 
večji poudarek na gradnji 

odnosov 

Fokus na učenju in 
strukturi 

Lahko je preveč vsiljiv  
ali tog 

Osredotočenje na 
efektivno učenje 

 
Preglednica 3: Hessov model teorije supervizorjevega razvoja (Hess, 1986, v Meyer, Rhunke, 2012) 

 

3.4. STOLTENBERGOV MODEL SUPERVIZORJEVEGA RAZVOJA 
Stoltenbergov model razvoja supervizorja temelji na Hoganovem (1964) opisu nivojev razvoja 
svetovalca in Huntovi (1975) teoriji konceptualne sistemske teorije CST (v Holloway, 1987). 
Hunt je s svojimi kolegi primerjal določene učne karakteristike mladoletnikov z optimalnim 
učnim okoljem v razredu. Stoltenberg je Huntovo shemo prenesel na supervizijsko okolje. 
Supervizorjev razvoj je opisal v štirih stopnjah od začetnika do nivoja mojstra. Pri opisu vsake 
stopnje je povzel dimenzije notranje percepcije, identitete, motivacijske orientiranosti, 
emocionalnosti in kognitivnih sposobnosti. Hoganov opis je prenesel na supervizijsko okolje in 
tako opredelil značilnosti supervizorjeve vloge ter vsebino vsakega nivoja (Holloway, 1987). V 
svoji teoriji pa je Stoltenberg ovrgel osnovno značilnost CST teorije, konceptualni nivo. Njegov 
model nakazuje, da supervizorji v svojem razvoju povzemajo svoj napredek na nižjih stopnjah 
in ga prenašajo na višji nivo s pridobivanjem izkušenj. Pri tem ni določeno, koliko časa bodo 
potrebovali za določen nivo, prav tako pa tudi ni določeno, da bodo vse svoje sposobnosti imeli 
na istem nivoju istočasno (Holloway, 1987). Model, ki ga je razvil s sodelavci, Stoltenberg, 
McNeal in Delworth (1998) in so ga poimenovali Integrated Model of Development, govori o 
razvoju supervizorja v štirih stopnjah: 

1. stopnja: supervizor, vstopa na polje superviziranja. Pomaga si s teorijo in jo vključuje 
glede na lastne izkušnje. V vlogi svetovalca se počuti negotov, kar je posledica 
pomanjkanja izkušenj in neprijetnih občutkov, da je nenehno ocenjevan. Njegova stopnja 
motivacije je zelo visoka. Nujno je opazovanje njegovega dela s strani mentorja oz. 
učitelja. Lastno ocenjevanje ne zadostuje, ker mu primanjkuje spretnosti, da bi pri 
vodenju sledil lastnemu delovanju. Opazovanje je lahko neposredno s strani učitelja ali s 
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snemanjem srečanj. Treningi spretnosti lahko pomagajo pridobiti samozavest, povratna 
sporočila s strani mentorja pa pomenijo dodatno razlago pri razumevanju lastnega 
delovanja. V veliko pomoč pa so tudi skupna srečanja s kolegi začetniki, kjer odkrivajo 
podobne težave in v varnem okolju pridobivajo dodatne spretnosti.  

2. stopnja: navadno nastopi po letu ali dveh vodenja lastnih supervizij. Supervizor postane 
bolj suveren pri uporabljanju svojih sposobnosti in znanj. Mnogi začnejo z 
raziskovanjem različnih pristopov in trenutnih trendov svetovanja. Supervizor zmore 
oceniti, zakaj določeno intervenco uporablja. Še vedno potrebuje močno podporo in 
empatijo učitelja, ki mu povratne informacije posreduje v obliki »sendviča« med 
pozitivnimi izjavami o njegovi rasti in napredku. Na tej ravni je odprt za razpravo o svoji 
osebni rasti, samozavedanju, transferjih in kontratransferjih ter supervizijskem odnosu. 
Od učitelja potrebuje podporo in mentorstvo kar mu je v spodbudo pri povečevanju 
svoje neodvisnosti in rasti. Sooča se tudi z nihanjem motivacije za opravljanje 
supervizije. 

3. stopnja: supervizor je na tej stopnji zmožen empatije in razumevanja do supervizanta, 
sprejema njegov pogled na svet in mu omogoča, da ga razišče, poišče pomembne 
informacije in opusti, kar je nepomembnega. Avtonomija njegovega delovanja se veča, 
njegovi odnosi v supervizijskem procesu postajajo bolj kolegialni. Supervizor krepi 
sposobnosti, s katerimi nudi podporo, izraža skrb in zmore supervizanta izpostaviti 
konfrontaciji, ne da se ta ob tem počuti ogroženega. Motivacija za vodenje supervizije je 
konstantna in postaja lahko del njegovega življenjskega stila.  

4. stopnja: je samostojna stopnja in predstavlja stopnjo »mojstrstva«. Razumevanje vloge 
supervizorja je integrirano v jasen in uporaben stil vodenja.  

 

Stopnja 1 Stopnja 2 Stopnja 3 Stopnja 4 

Močna potreba po 
strokovni vlogi 

Potreba po 
raziskovanju 

različnih pristopov 

Stabilna in 
konstantna 
motivacija 

Vloga 
supervizorja je 

integrirana 

Visoka napetost; 
zgled po vzorcih 

supervizorja 

Motivacija niha; 
veča se 

osredotočenost na 
supervizante 

 

  

Potreba po 
strukturiranih 

povratnih 
informacijah 

Veča se 
zaupanje;oblikovanje 
identitete; zmožnost 

samoocenjevanja 

  

 
Preglednica 4: Stoltenbergov model teorije supervizorjevega razvoja (Stoltenber, McNeal and Delworth, 1988, v 

Meyer, Rhunke, 2012) 
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3.5. WATKINSOV MODEL SUPERVIZORJEVEGA RAZVOJA 
Watkins (1990a, v Blair in Peake, 1995) govori o štirih razvojnih nalogah. Na svoji poti razvoja 
se mora supervizor spopadati s kompetentnostjo, avtonomijo, identifikacijo in samozavedanjem. 
To poteka v štirih fazah: 

1. faza – supervizor se spopada s pomanjkanjem identitete, igra vlogo supervizorja, 
manjkajo mu izkušnje konkretnosti, je zelo strukturno orientiran in se izogiba situacijam, 
ki zahajajo v globino. Sebe težko predstavlja kot supervizorja, velikokrat se zateka nazaj 
v vlogo supervizanta. To je obdobje nemira, ko se ne zaveda, kaj lahko ponudi 
supervizantom, in ne prepoznava svojih kompetenc. Prevečkrat se zanaša na pravila, 
procedure, bazične sposobnosti, težko se spopada z dvoumnimi situacijami in ne zmore 
prepoznavanja procesnih situacij. 

2. faza – pomeni počasen prehod in prepoznavanje supervizorske identitete. Začne 
prepoznavati nekatere svoje sposobnosti kljub temu da še vedno čuti precejšnje 
pomanjkanje znanja in sposobnosti. Poveča se njegova toleranca do večplastnih težav in 
dvojnosti, prepoznava procesni razvoj, ni pa še pripravljen o tem jasno govoriti ali 
izpostaviti nastale situacije. Z akumuliranjem izkušenj narašča njegova identiteta, čeprav 
je še vedno zelo občutljiva. Sebe sprejema manj kritično, ker mu narašča samozaupanje. 
Napetost in nemir še vedno obstajata, vendar veliko manj opazno. 

3. faza – supervizorjeva vloga se krepi. V tej fazi pridobi širšo in boljšo sliko, kaj 
supervizija je in kaj nudi. S samozavestjo posreduje svoje znanje, delovanje in vodenje 
supervizije. Pridobi realno sliko o svoji moči, sposobnosti, slabostih in vplivu, ki ga ima 
na supervizante. Zaupanje v sposobnosti superviziranja je visoko, prepoznavanje globljih 
odnosnih situacij ne povzroča več umika ali zanikanja. Identiteta supervizorja se oblikuje 
in je koherentna z njegovim delovanjem.  

4. faza – občutek identitete in zaupanja sta polno integrirana v vlogo supervizorja; vloga je 
personalizirana. Napake ne ogrožajo več njegovega obstoja in samozaupanja, prepozna 
jih kot del sebe in jih tudi sprejme. 
 

Faza 1 
Začetniška 

vloga 

Faza 2 
Opolnomočenje 

Faza 3 
Sprejemanje 

vloge 

Faza 4 
Mojstrstvo 

Zavedanje 
pomanjkljivosti: 

»fenomen 

sleparja« 

Povečanje 
identitete; 

prepoznavanje 
močnih točk 

Trdno zaupanje Doslednost; 
skladna in 
integrirana 

vloga 
supervizorja 

Pomanjkanje 
identitete; občutek 
preobremenjenosti 

Povečanje 
zaupanja 

Razvita 
identiteta 

supervizorja 

Občutek za 
realna 

pričakovanja 

Občutljivost za 
povratne 

informacije 

Bolj realistična 
ocena sebe 

Prepoznavanje 
transferjev in 

kontratransferjev 

Sprejema 
lastne napake 

brez sodb 

Preglednica 5: Watkinsonov model teorije supervizorjevega razvoja (Watkins, 1993, v Meyer, Rhunke, 2012) 
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Izbrani modeli razvoja prikazujejo podobne poglede na razvoj strokovnjaka supervizorja. 
Skovholt in Ronnestad (1995, v Wosket in Page, 2001) delita razvoj supervizorja na dve 
odbobji, ki jih imenujeta »učeča in neučeča« faza. V njuno razdelitev lahko povežem tudi ostale 
predstavljene stopnje. 

V »učečo« fazo bi tako lahko umestila: 
- Hoganovi (1964) prvi dve stopnji, ki govorita o supervizorjevi negotovosti v njegovi 

vlogi, ne prepoznava situacij in išče svoj način dela. 
- Hessova prva stopnja »Začetek« (1986) se v svoji razlagi v polnosti vključuje v 

učeče obdobje razvoja supervizorja. Zajema začetke samostojnega vodenja in 
spoznavanje razlike med varnim učečim okolje in prvimi samostojnimi koraki, ko je 
spoznanje o lastni vlogi majavo in supervizor najde varnost v izvajanju naučenega, 
utrjevanju tehnik in sledenju strukture. 
Delno se v to fazo umešča tudi druga stopnja »Raziskovanje«, ko supervizor začenja 
prepoznavati razlike med srečanji, svoj vpliv na supervizante in utrjuje svoje znanje 
strokovnjaka. 

- Lažje je razdeliti Stoltenbergove stopnje razvoja (1988). Prvi dve stopnji, 
predstavljata obdobje, ko supervizor prehaja iz učnega okolja in spoznava sebe kot 
strokovnjaka, še vedno ima v zaledju pomoč mentorja ali učitelja, s katerimi odkriva 
svoje posebnosti in pomanjkljivosti. Utrjuje svoje novo znanje in začenja 
prepoznavati svojo novo identiteto. 

- Podobno lahko v učečo fazo vključim tudi Watkinsove prvi dve fazi razvoja (1990 
a). Supervizor še išče svojo identiteto strokovnjaka, vlogo supervizorja imitira, ker 
čuti pomanjkanje izkušenj, se opira na strogo strukturo in se izogiba težjim 
situacijam. Počasi prehaja in prepoznava svojo novo vlogo, svoje sposobnosti in 
pomen dodatnega učenja. Še vedno težko prenaša kritične povratne informacije in 
procesne situacije. 

V »neučečo« fazo razvoja supervizorja lahko umestim: 
- Hoganovo tretjo in četrto fazo (1964), ki govorita o visoki samozavesti, stabilni 

motivaciji in osebni avtonomiji supervizorja. Znanje in usposobljenost supervizorja 
sta integrirana v njegovo osebnost in sebe prepozna kot strokovnjaka. 

- Heesova druga stopnja »Raziskovanje« (1986) v enem delu govori o nagnjenosti 
supervizorja k nenehni lastni evalvaciji, preverjanju in iskanju znanja v literaturi in 
drugih aktivnostih, ker lahko navežem na raziskovalni princip »neučeče« faze. Kar 
omogoča integracijo znanja in vzpostavljanje identitete in prepoznavanje sebe kot 
strokovnjaka (individualizacija), ki ne posega na osebno raven supervizantov. S 
tretjo fazo »Potrditev« Hess govori o strokovnjaku, ki je predan svojemu delu in 
izvaja srečanja v podpornem vzdušju v katerem prihajajo do novih spoznaj tako 
supervizanti kot on sam. S tem je supervizor utrjen v svoji vlogi in jo prenese v 
osebno kvaliteto.   

- Stoltenbergova tretja in četrta faza (1988) jasno govorita o tem kako je supervizor 
svoje predhodno znanje in usposabljanje integriral v svoj avtonomen stil vodenja. V 



35 
 

fazi mojstrstva je svojo vlogo sprejel kot del svoje osebnosti in jo razvija skozi 
celotno življenjsko obdobje.  

- Watkins je tretjo in četro fazo (1990) opredelil kot fazi, kjer ima supervizor trdno 
zaupanje v svoje delo, ima razvito identiteto, sprejema lastne napake, ima realna 
pričakovanja, brez sodb in je dosleden v svoji vlogi supervizorja. 
 

Avtorji v svojih modelih predstavljajo podobne kvalitete in usposobljenosti, do katerih prihaja 
supervizor v času svojega razvoja. V osnovi je bil temelj za delitev faz, Hoganov model razvoja 
supervizorja (1964), ki so ga ostali avtorji dodelali še s svojim videnjem in podrobnejšim 
opisom posameznih faz razvoja. Povzetek oz. združitev različnih modelov faz razvoja je 
predstavila tudi S. Žorga (2007, 2010)  in ob tem dodala še svoje videnje  kdaj faza poteka, 
koliko časa lahko traja in kako supervizor lahko prehaja med fazami.  
 

3.6. FAZE RAZVOJA SUPERVIZORJA PO SONJI ŽORGA 
V svojem članku Žorga (2007, 2010) povzema skupne značilnosti različnih modelov razvoja 
supervizorja (Kadushin, 1985; Stoltenberg & Delworth, 1987; Stoltenberg, McNeill & 
Delworth, 1988; Watkins, 1990; Hess, 1986, 1987, povzeto po Blair in Peak, 1995; in drugi).  

PRVA FAZA  
Zaznamovana je s prehodom iz vloge supervizanta v vlogo supervizorja, ki čez čas preide iz 
vloge profesionalnega delavca v vlogo osebe, ki se uči vloge supervizorja. V tej vlogi se 
posameznik počuti negotovo in je kritičen do svoje nove vloge. Nemalokrat se znajde v 
občutkih zmede, nemoči in nekompetentnosti. Sprašuje se, kaj – če sploh, pridobijo supervizanti 
ob vodenju njegovih supervizij. S težavo tolerira nejasne situacije, v katerih se nahaja, zato je 
fokus usmerjen v postavljanje meja in pravil, v razvoj metod in tehnik, s katerimi lahko izvaja 
supervizijski proces. Njegovo zavedanje o kompleksnosti procesa je nizko in ne prepozna vseh 
dejavnikov, ki vplivajo na strukturo procesa. Zaradi osredotočenosti na lastno delovanje ne 
zmore obdržati fokusa na procesu v superviziji. Z mehanističnim zavzemanjem pozicije in 
fokusom na tehniko lahko preusmerja supervizantov pogled glede na lastno teoretično 
orientiranost. Zato je priporočljivo, da supervizor začetnik izvaja supervizijo s supervizanti 
začetniki.  

DRUGA FAZA 
V tej fazi se začne poglabljati spoznanje o superviziji in lastni vlogi v procesu. Supervizor 
prepoznava svojo moč, sposobnosti in se prične zavedati svojih šibkosti in pomanjkljivosti. 
Prepozna tudi vpliv lastnih izkušenj, ki jih je pridobil kot supervizant. Povečuje se zaupanje v 
lastno vlogo, čeprav še vedno prihaja do negotovosti. Pripravljen je prevzemati riziko in se ob 
tem tudi izpostaviti, posledično pa narašča nezadovoljstvo glede nejasnosti situacij, do katerih 
lahko pride med samim procesom. Supervizijo prepoznava kot samostojno dejavnost in išče 
dodatna znanja v strokovni literaturi. Na srečanjih se je sposoben osredotočiti na supervizante, 
njihove sposobnosti in potrebe ter prilagoditi svoj način vodenja. Zavedati se prične 
pomembnosti procesa, ki se razvija med srečanjem, ne zna pa tega še popolnoma izkoristiti. V 
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tem času prihaja do večjih nihanj motivacije za supervizijo, sploh če prihaja iz okolja, kjer 
supervizija ne uživa dovolj podpore.  

TRETJA FAZA 
Značilnost te faze je, da prihaja do trajnejše motivacije za izvajanje supervizije. Supervizor je 
osredotočen na učni proces in lastni napredek v procesu supervizije kot pomemben dejavnik 
razvoja. V tej fazi supervizor prepoznava potrebe supervizanta, le-tem prilagaja svoje in jih 
usklajuje s potrebami dela. Zaveda se svojih potreb in kongruentno nastopa v svojem mišljenju 
in funkcioniranju. Zaveda se svojih močnih in šibkih točk, prednosti, ki jih ima glede na tip 
supervizanta, prav tako pa se zaveda morebitnega vpliva, ki ga ima lahko nanj. Zaveda se svoje 
poklicne identitete supervizorja, ki se v nadaljevanju samo še krepi. 

ČETRTA FAZA ALI FAZA »MOJSTRSTVA« 
V tej fazi je supervizor samozavesten pri svojem delu. Supervizijo vodi enako dobro ne glede na 
to, s kakšnimi supervizanti dela (začetniki ali izkušeni). Sposoben se je znajti v vseh procesih, ki 
nastajajo, napake mu ne predstavljajo ovir v delovanju in ga ne spravljajo v zadrego. Znanje in 
izkušnje so globoko integrirane v njegov stil, s katerim vodi supervizijo na način, da supervizant 
prihaja do odgovorov samostojno, v varnem okolju.  

 

Ob tem se je treba zavedati, da faze razvoja ne potekajo kontinuirano. Supervizor je pri svojem 
delovanju lahko na različnih stopnjah razvoja. Medtem ko lahko mojstrsko obvlada določene 
metode in tehnike, še vedno lahko čuti veliko breme ob morebitnih napakah, se ne zmore 
fokusirati na proces in podobno. Treba se je zavedati, da predstavljeni modeli razvoja nimajo 
točno določenih faz, ki bi bile univerzalne za vse supervizorje. Predstavljajo nek okvir, kjer 
lahko supervizor prepozna svoje delovanje in s pomočjo samokritičnosti oceni, kje se nahaja, 
kje so težave in kje potrebuje izboljšave, da na svoji poti razvoja prihaja do prave poklicne 
spretnosti in resničnega mojstrstva (Žorga, 2010). 
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4. DEJAVNIKI RAZVOJA SUPERVIZORJA 
Za to, da se nekdo odloči postati supervizor, je veliko razlogov (poglavje 3). Postati supervizor 
pomeni, da razvijamo lastne vzgojne sposobnosti, s katerimi pomagamo drugim, da se razvijajo 
in učijo na svojem področju dela.  

V svetu in tudi pri nas je praksa in pogoj, da se za študij supervizije odločajo posamezniki, ki že 
imajo dokončano določeno diplomsko izobrazbo in imajo izkušnje pri delu z ljudmi. Študij je 
organiziran na podiplomskem nivoju v obliki specialističnih ali magistrskih programov. Ti 
trajajo od 4 do 7 semestrov ter zajemajo pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja. (Žorga, 
2010).  

Celovit študij supervizije, kjer se usposabljajo strokovnjaki s širokim teoretičnim in praktičnim 
znanjem s področja supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja, izvaja Univerza v 
Ljubljani na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Študij je usmerjen v raziskovanje in pridobivanje 
novih spoznanj o teoriji in praksi supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja, v 
razvijanje novih modelov in metod dela na omenjenih področjih ter v razvijanje svetovalnih in 
supervizijskih veščin. Program pokriva proučevanje in raziskovanje supervizijskih problemov, 
pri čemer interdisciplinarno povezuje dosežke domačih in tujih znanstvenih ter strokovnih 
ugotovitev s področja supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja. Študijski program 
omogoča pridobitev splošnih in specifičnih kompetenc, ki zadovoljujejo zahtevam po 
samostojnem vodenju supervizije na različnih področjih dela (Predstavitveni zbornik, b.d.). 

V že opisanem Predstavitvenem zborniku (2014) Pedagoške fakultete Ljubljana, ki izvaja študij 
supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja, v pogojih za pristop k študiju navaja 
sledeče pogoje: 

- dve (2) leti delovnih izkušenj pri poklicnem strokovnem delu z ljudmi in so končali:  
a) študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT z ustreznih strokovnih 
področij: družboslovje, humanistika, zdravstvo; 
b) študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 KT ali univerzitetni/visokošolski 
strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, 
če pred vpisom v program opravijo študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje 
študija, v višini med 10 in 60 KT.  

Priprava posameznika na delo supervizorja je kompleksen in intenziven proces, ki vsebuje 
razvoj strokovnega in tehničnega znanja ter pridobitev kompetenc. Osnovni cilj je, da v 
programu izobraževanja posameznik pridobi znanje in izkušnje, ki jih potrebuje za učinkovito in 
samostojno vodenje supervizije. Ob študiju posameznik odkriva samozavedanje in preko 
refleksije spoznava razvojni napredek. Povečanje razumevanja lastnega razvoja omogoča, da 
posameznik razvije svoje supervizijske sposobnosti (Mullen, Uwamahoro, Blount, Lambie, 
2015).  

Osnovni cilj pri pripravi programov izobraževanja za supervizorje je, kako izobraziti in 
pripraviti študenta začetnika, da postane kompetenten strokovnjak, opremljen s potrebnimi 
spretnostmi, znanjem in izkušnjami. Težko je opredeliti vse dejavnike, ki vplivajo na razvoj, 
vsekakor pa lahko izpostavimo najpomembnejše: 
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1. podpora lastnemu delu, 
2. osebna in profesionalna rast, 
3. samoučinkovitost. 

V nadaljevanju so predstavljene raziskave različnih avtorjev, ki govorijo o razvoju strokovnjaka. 
V nekaterih primerih sem izbirala raziskave, usmerjene na razvoj strokovnjaka svetovalca – 
supervizorja v ameriškem okolju, kjer ima supervizija že dolgoletno prakso in se izvaja na 
mnogih področjih. 
 

4.1. LASTNA SUPERVIZIJA, INTERVIZIJA, METASUPERVIZIJA 
Osnovni predpogoj za nastanek dobrega supervizorja je, da si zagotovi lastno supervizijo 
(Hawkins in Shohet, 1992, 2006). Vodenje supervizije predstavlja za vsakega supervizorja izziv. 
Nemogoče je predvideti razvoj srečanja, lastne odzive na dogajanje, še manj pa odzive 
supervizantov na naše vodenje. Pri izvajanju supervizije se supervizor srečuje z supervizanti, ki 
svoje delo opravljajo na podlagi strokovnega znanja, na katerega pa vplivajo njihova mnoga 
osebna stališča in karakteristike (vrednote, temperament), prisoten pa je tudi vpliv njihovega 
okolja, njihova pričakovanja in še mnogo drugih faktorjev (Kobolt, Žorga, 2000). 

Še večji pritisk ob tem pa čuti supervizor začetnik, ki nima dovolj izkušenj niti ne pozna svojega 
načina dela v vlogi supervizorja, ker na začetku ta še ni oblikovana. A. Kobolt (2004) govori o 
teži odgovornosti, ki jo je bremenila ob prvi vlogi supervizorke. Čutila je pritisk vprašanj, kaj 
naj naredi, kako bo razbrala pričakovanja supervizantov, ali jim bo znala slediti in hkrati zmogla 
svoje teoretsko znanje vpeljati v srečanje. V veliko pomoč ji je bila podpora kolega, ki se je 
znašel na pravem mestu ob pravem času. 

Podobno se svoje začetne poti spominja S. Žorga (2002); začetki poti supervizorja so polni 
spraševanja o dilemah lastnega statusa, problemih, ki nastajajo v zvezi z delom supervizorja, 
medsebojnih odnosih, v katere stopamo pri svojem delu. V pomoč so ji bili pogovori z 
izkušenejšim kolegom, za katerega je kasneje sprevidela, da je bil v bistvu njen prvi supervizor. 
Razgovori z njim so ji pripomogli k strokovni rasti in razvoju in tako je lažje oblikovala svojo 
profesionalno identiteto ter ni podlegla rutini vsakodnevnega dela.  

Iz opisanih praktičnih izkušenj je razvidno, da je za vsakega začetnika svetovalca pomembno, da 
si zagotovi dobro podporo zase. Če dobra supervizija pomeni dober suport pri ostalih poklicih 
pomoči in dela z ljudmi, to enako pomeni tudi za supervizorja. Supervizor se ravno tako sreča z 
dilemami in dvomi o lastnem delu. Zato je ključnega pomena, da si omogoča dober strokovni in 
osebni razvoj ter posledično osebno in profesionalno rast. S. Žorga (2005, str. 361) navaja, da 
dobra supervizija pripomore k razvoju strokovnjaka v poklicih pomoči z »… integracijo tega, 
kar dela, občuti in misli, integracijo praktičnih izkušenj s teoretičnim znanjem, prenos teorije v 
prakso in učenje samostojnega izvajanja dela«. Poleg profesionalne rasti to nedvomno pomeni 
tudi osebno rast posameznika, v tem primeru supervizorja. 
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LASTNA SUPERVIZIJA (SAMOSUPERVIZIJA) 
Pojem o lastni superviziji se je pojavil v 70. letih prejšnjega stoletja. Robert Langs (Morrissette, 
2002), britanski psihoanalitik (1928 – 2014), je svojim študentom predstavil proces, v katerem 
so lahko raziskovali svoje misli, občutke in dejanja, s katerimi se srečujejo pri delu s klienti. 
Med procesom so študentje ozavestili svoje delovanje in razumevanje odnosov s klienti. Langs 
je razumel samosupervizijo v širšem kontekstu. Osnova je raziskovanje kompetenc, 
identificiranje in poudarjanje posameznikovih sposobnosti ter raziskovanje tudi takrat, ko vse 
poteka skladno in brez težav. Pomembno je ozaveščanje notranjih in zunanjih dejavnikov, ki 
nastajajo v procesu svetovanja in vplivajo na rezultat. Namen samosupervizije je, da svetovalec 
ohranja svojo čuječnost do zavednih in nezavednih procesov, ki so bili zaznani tekom srečanja, 
nenehno preiskuje svoje delo s klienti in združuje svoje teoretsko znanje v praksi (Langs, 1979, 
v Morrissette, 2002). 

Podobno S. Žorga navaja Watkinsovo (1995, v Žorga, 2010) razumevanje samokritičnosti, ki jo 
opisuje kot ključno lastnost supervizorja. Ta mu pomaga, da nenehno preverja svoje delo, 
razmišlja o njem, reflektira svoje izkušnje in skrbi, da zavestno izboljšuje svoje spretnosti in 
poklicno razumevanje. Lastna supervizija predstavlja sposobnost, da supervizor sam sebe 
razume, ocenjuje svoje znanje in sposobnosti. S tem spoznava svoje lastnosti, prepoznava svoj 
stil dela, se lažje organizira in postaja samostojen na svoji poti razvoja (Exforsys, 2010).  

Hawkins in Shohet predstavljata uporabna vprašanja, ki sta jih predstavila Border in Leddick 
(1987, v Hawkins in Shohet, 1992) za izvajanje lastne supervizije. Pomembna vprašanja, ki si 
jih mora zastaviti supervizor, so: 

1. Vezana na samoopazovanje (povezovanje klientovih razmišljanj, čutenj in delovanj s 
klientovim vedenjem):  
a. Kaj slišim, da klient govori, in kaj slišim/vidim, kako klient to izvaja? 
b. Kaj sem razmišljal ali občutil med opazovanjem? 
c. Katere so bile moje možnosti odziva v danem trenutku? 
d. Kako sem se odločil med prepoznanimi možnostmi? 
e. Kakšna so bila moja ravnanja glede na prepoznane možnosti? 
f. Kaj sem dejansko naredil? 

2. Vezana na samoocenjevanje (evalvacija lastnega ravnanja glede na opazovano 
klientovo ravnanje) 
a. Kakšne učinke je imelo moje delovanje na klienta? 
b. Kako lahko ocenim učinke svojega delovanja? 

Pomembne pripomočke pri samoopazovanju in lastni superviziji predstavljajo avdio in video 
posnetki srečanj. Pri vseh oblikah samosupervizije je treba temu nameniti dovolj časa. 
Pomembna sta tudi sposobnost soočenja in pripravljenost prepoznavanja lastnega načina dela ter 
ravnanja. 

Vsekakor pa samosupervizija ne more biti edina in zadostna podpora supervizorju, predvsem 
supervizorju začetniku. Njena pomembnost se kaže v tem, da je vedno na voljo, supervizor je 
sam sebi tisti supervizor, ki je dostopen ves čas in pripravljen biti na voljo, kadarkoli se pokaže 
potreba. Poleg ostalih metod pomoči, ki si jih mora zagotoviti supervizor za ocenjevanje 
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lastnega dela, je to dober način za razvijanje svojega notranjega supervizorja, do katerega ima v 
procesu svojega delovanja vedno dostop (Hawkins in Shohet, 1992). 

INTERVIZIJA 
Tudi to je podporna metoda, ki omogoča posamezniku, da reflektira svoje delovanje in 
izboljšuje lastno učinkovitost. Njen namen je enak kot pri samosuperviziji, razlika je v tem, da 
poteka v okolju z vrstniki in je posameznik na ta način vključen v stalen učni proces med 
celotno profesionalno dobo in ne le v začetku usposabljanja. O interviziji govorimo lahko takrat, 
ko manjša skupina ali dvojica kolegov drug drugemu nudijo supervizijo. V proces so vključeni 
vrstniki, ki delajo na podobnem področju, imajo primerljivo stopnjo poklicnega znanja in 
podobne izkušnje, so pa med seboj neodvisni. Intervizija je primerna za strokovnjake, ki že 
imajo večletne izkušnje pri samostojnem delu, bogato strokovno znanje in znanje vodenja 
skupin (Žorga, 2002). Ravno tako je pomembno, da so v skupini udeleženci iz različnih ustanov. 
Intervizijo je težko usklajevati s prijateljstvom, hierarhičnimi odnosi in drugimi osebnimi 
zvezami (Hanekamp, 1994, v Žorga 2002). 
 

 

Preglednica 6: Prednosti in pomanjkljivosti intervizije (Žorga, 2002) 

 

Kot previdnostni ukrep, da v interviziji ne prihaja do prevelikih napak in se ta ne izrodi v 
»prijateljski klepet vrstnikov«, S. Žorga (2002) predlaga, da se v skupino vsake toliko časa 
povabi zunanjega supervizorja, ki bo lažje opazil morebitne igre, utrjene vloge, skrite vzorce in 
vsebine ter tako opozoril nanje.  

Van Kessel (2002) definira intervizijo kot kolegialno posvetovanje, čigar bistvo je, da ni 
spremljano ali nadzorovano. Navaja najpomembnejše značilnosti intervizije: 

INTERVIZIJA

PREDNOSTI

* Ni stalne vloge supervizorja

* Uporaba strokovnega jezika

* Podobne izkušnje kolegov 

* Preverjanje medsebojne 
interakcije

* Poklicna samostojnost

* Samoorganizacija vrstnikov

POMANJKLJIVOSTI

* Vzpostavljanje močnejše 
strukture, ker ni enega 
vodje

* Pozornost na raven naloge in 
raven vzdušja

* Zdrs v igre, ker ni zunanje 
kontrole
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• Sodeluje od 3 do 8 udeležencev, ki opravljajo enak ali podoben poklic in imajo za cilj 
ohranjanje ali povečanje kvalitete dela. 

• Udeležba je prostovoljna in med udeleženci ne prihaja do hierarhičnih odnosov. Osebni 
stiki znotraj skupine niso zaželeni. 

• Člani pripravljajo predstavitve svojih izkušenj, opišejo svoj pristop in pojasnijo situacijo, 
o kateri želijo govoriti. 

• Med seboj si člani nudijo pomoč, da lahko vsakdo predstavi svoj primer, ki ga potem 
tudi obravnavajo. 

• Ko člani predstavijo svoj problem, se zaradi podpornega okolja njihovo ravnanje okrepi, 
z reševanjem problema pa posledično napreduje tudi njihov poklicni razvoj. 

• Za celotno dogajanje na srečanjih so odgovorni vsi člani. 

• Vse funkcije se realizirajo v medsebojnem dogovoru po načelu kroženja. 

• Člani se dogovorijo o vseh pomembnih elementih za izvajanje intervizije. 

Van Kessel (prav tam) poudarja, da je za začetno intervizijsko skupino lahko dobrodošla 
vključitev zunanjega supervizorja. Namen tega je, da se skupina čimprej nauči samostojnega 
delovanja. Supervizor pomaga pri razdelitvi vlog med člani in skupaj z njimi opredeli dnevni 
red poteka sestankov. Članom pri tem pomaga razviti manjkajoče ali nezadostne veščine, ki jim 
bodo omogočile, da bodo njihova srečanja lahko uresničila svoj namen. 

METASUPERVIZIJA 
Metasupervizija je supervizija na lastno supervizijsko delo. Poteka med supervizanti, ki so 
supervizorji v aktivni vlogi, ter zunanjim supervizorjem, lahko pa poteka tudi v obliki 
intervizije. Njen namen je enak kot pri obeh prejšnjih: zagotavljati profesionalno rast, osebni 
razvoj in se razvijati na poti samostojnega strokovnjaka. Še posebej pomembno je, da si 
zagotovimo potrebno supervizijo (metasupervizijo) zase kot supervizorje začetnike. Pomembna 
pa je tudi za izkušene strokovnjake z dolgoletno prakso. Dober pregled nad lastnim delom je 
osnovni pogoj za razvoj in predstavlja eno od komponent, ki se vključi v celostno učenje in 
razvijanje osebnosti.  

Za sistematični razvoj je potrebna ocena lastnega dela, ki omogoča prepoznati, na katerih 
področjih smo dobri, na katerih napredujemo in pri katerih potrebujemo učenje. To pa se skozi 
življenjski tok supervizorja (in vsakega posameznika) nenehno dogaja na različnih področjih. 
Hawkins in Shohet (1992, tudi v Kobolt, 2004) sta razvila vprašalnik samoocene lastnega dela 
in funkcioniranja, ki je uporaben na različnih stopnjah razvoja ter lahko pripomore k 
spoznavanju rasti in napredka (Priloga 1). Vprašalnik omogoča nenehno preverjanje in 
ocenjevanje lastnega dela, pripomore k sledenju razvoja in vsakič znova lahko opominja na 
področja, na katerih dosegamo potreben in željen razvoj ter na tista, v katera moramo vlagati, da 
se razvijamo v kompetentnega strokovnjaka. 
 

4.2. OSEBNA IN PROFESIONALNA RAST 
Težko govorimo o razmejitvi osebnega in profesionalnega razvoja. Osebne in profesionalne 
značilnosti so integrirane v skupno osebnost, zato sprememba na kateremkoli področju vpliva na 
skupen razvoj in rast osebnosti. S. Žorga (2000b, str. 95) navaja rusko psihologinjo Mitino 
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(1997), ki meni, da je »profesionalni razvoj neposredno povezan z osebnim razvojem in da je za 

oba bistven samorazvoj«. Za samouresničevanje na poklicnem področju je treba nenehno 
spreminjati svoj notranji svet in lastnosti ter preko razumevanja sprememb integrirati spoznanja 
v poklicno delovanje. Na ta način se izognemo tudi stagnaciji v poklicu (Žorga, 2000b).  

Veščine, ki pripomorejo, da strokovnjak prepozna sebe kot kompetentnega delavca v poklicih 
pomoči, pokrivajo tri pomembna področja (po Cohen in Laufer, 1999, v Poljak, 2003): 

• veščine percepcije – strokovnjak ima razvite sposobnosti opazovati klienta, 

• veščine interpretacije – strokovnjak je sposoben razlagati opazovanja, 

• veščine poseganja – pri svojem delu je strokovnjak sposoben učinkovitega 
interveniranja. 

Veščine se pridobivajo z izkušnjami in poklicno kariero. Cilj je zagotoviti najboljše storitve za 
uporabnike, s tem pa naraščajo zadovoljstvo z delom, samozaupanje in posledično občutek 
poklicne kompetentnosti. Ob tem se oblikuje poklicna samopodoba, ki preko delovne 
učinkovitosti utrjuje zaupanje v lastne sposobnosti in zadovoljstvo z doseženimi rezultati 
(Poljak, 2003).  
 

4.2.1. OSEBNA RAST IN OSEBNA IDENTITETA 
Malo je znanega o povezavi osebne in profesionalne rasti pri supervizorjih začetnikih. Osebni 
razvoj ima neposreden vpliv na profesionalno rast posameznika in seveda obratno. Raziskave 
razvojnih teoretikov so pokazale, da študentje dosežejo pomembno osebno rast med študijem. 

V raziskavi »Vzroki za osebno rast študentov« sta Anderson in Lopez – Baez (2012) 
raziskovala, kako vplivajo izkušnje študija na osebno rast študentov. Uporabila sta več 
inštrumentov, s katerimi sta merila osebno rast. Po vzorcu PTGI (Post travmatski sindromi rasti 
po Tedeschi & Calhoun, 1996, v Anderson in Lopez – Baez, 2012), sta sestavila lestvico z 
ustreznimi skalami s številčno vrednostjo, kjer je bilo možno označiti dejavnike vpliva glede na: 

• povezavo z okoljem - občutek bližine z drugimi, 

• nove možnosti - razvoj novih interesov in znanj, 

• osebno moč – občutek samostojnosti, 

• duhovno rast – boljše razumevanje duhovnih zadev, 

• spoštovanje življenja – prednostne naloge in kaj je pomembno v življenju. 

Anketiranci so bili pozvani, da označijo stopnjo spremembe z oceno od 0 do 5 glede na svoje 
izkušnje s posameznim vplivom med študijem. Poleg lestvice pa so anketiranci v prazni tabeli v 
prvem stolpcu navedli vzroke, za katere mislijo, da so najbolj pripomogli k njihovi rasti med 
študijem. V drugi stolpec pa so morali zapisati delež prispevka, ki ga pripisujejo določenim 
vzrokom. 

Primerjave dejavnikov vplivov so pokazale, da je z vsakim letom študija naraščal razvoj na vseh 
področjih, najmanj pa na področju duhovne rasti.Vplivi pa so prihajali tako iz študijskega okolja 
kot izven njega. Ostali dejavniki so enakovredno zastopani v celotnem času študija z rahlimi 
odkloni. V prvih letih študija so bili za anketirance pomembnejši dejavniki na področju 
povezave z okoljem (podpora vrstnikov, mentorstvo profesorjev, podpora domačih) ter razvoja 
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novih interesov in znanj. Kasneje pa so bili pomembnejši dejavniki občutki moči oz. zavedanje 
samostojnosti in lažja odločitev glede prednostnih nalog. Anketiranci so bili pozvani, da opišejo, 
katere izkušnje so najbolj prispevale k njihovi osebni rasti v času študija. Največ jih je 
odgovorilo: 

- nova služba, 
- partnerstvo, 
- smrt prijatelja, 
- sodelovanje z vrstniki, 
- uspešen zaključek študija. 

Pomenu študijskega okolja za osebni razvoj med študijem so anketiranci pripisali 40 %. To je 
velik delež, ki pove, da podporno okolje akademskih ustanov veliko pripomore k osebni rasti 
študentov skozi celotno študijsko obdobje. 

Z osebno rastjo v času študija in z razvojem sebe kot strokovnjaka se razvija tudi osebna 
identiteta, ko iščemo odgovor na vprašanje: »Kdo sem?« Temeljne življenjske naravnanosti se 
prenašajo v poklic in z njimi razvijamo občutek delovanja v okviru sposobnosti in oblikovanja 
poklicne identitete. Z oblikovanjem osebne identitete razvijamo sposobnosti, da cenimo sebe in 
svoje delo. To pa omogoča, da znamo svoje delo zagovarjati, ker imamo oblikovano stabilno 
identiteto; imamo jasno oblikovane načine komuniciranja in pozitivno samopodobo (Poljak, 
2003). 

Da zmoremo oblikovati poklicno identiteto, sta potrebna osebni razvoj in poznavanje osebne 
identitete. Pri pridobivanju poklicnega znanja se srečujemo z mnogimi načini prilagajanja in 
spoznavamo sebe v novih izkušnjah. Posledično pride do preoblikovanja osebne identitete, ki 
izhaja iz pridobljenega znanja in razvoja sebe kot strokovnjaka v poklicu (prav tam). 
 

4.2.2. PROFESIONALNA RAST IN RAZVOJ POKLICNE IDENTITETE 
Med najpomembnejšimi pokazatelji profesionalne rasti je razvoj profesionalne identitete. Začne 
se razvijati v času podiplomskega študija s povezovanjem osebnih karakteristik, ki jih 
posameznik prinaša v strokovno okolje (Nugent in Jones, 2009, v Gibson, Dollarhide in Moss, 
2010). Sodobna opredelitev profesionalne identitete se vrti okoli treh med seboj povezanih 
vsebin: 

• prepoznavanje sebe kot strokovnjaka, 

• povezovanje znanja in vedenja kot strokovnjaka, 

• sprejemanje v strokovni javnosti. 

Po Reisetter in drugi (2004, v Gibson, Dollarhide in Moss,2010) je profesionalna identiteta 
pogled na sebe kot strokovnjaka, dopolnjena s strokovnimi kompetencami, ki so povezava med 
osebnim nazorom in strokovnim pogledom. Integracija obojega kulminira v prepoznavanju sebe 
kot dela strokovne javnosti.  

Pomembno vlogo pri tem ima študijsko okolje, ki študente spodbuja k razvoju profesionalne 
identitete. Pri tem se uporabljajo različne pedagoške strategije, ki spodbujajo razvoj identitete. 
Razvoj profesionalne identitete poteka znotraj posameznika (intrapersonalno)in v povezavi z 
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okoljem (interpersonalno). Znotraj posameznika poteka v ponotranjanju znanja in 
prepoznavanju rasti osebne moči. Potrditev iz okolja pa prihaja v obliki različnih možnosti 
prezentiranja pridobljenega znanja: objave člankov, vabila k sodelovanju z izkušenimi 
strokovnjaki, asistiranje profesorjem, samostojne predstavitve nalog ipd. (Gibson, Dollarhide in 
Moss, 2010).  

Oblikovanje poklicne identitete in profesionalne rasti je zajeto tudi v poklicni refleksiji, ki 
sproži v svojem procesu identifikacijo s poklicem. Na začetku svoje poti je obdobje, ko 
strokovnjak raziskuje neznana polja svojega znanja, preizkuša svoje sposobnosti, preverja 
teoretična znanja in išče odgovore na vprašanja o svojem delovanju (Poljak, 2003).  

Za svetovalce in supervizorje je pomembno opozorilo, da se njihova profesionalna identiteta 
sooča s predhodno profesionalno identiteto, ki so jo pridobili v dodiplomskem izobraževanju. 
Brez osebnega vlaganja v razvoj svoje profesionalne identitete svetovalca in supervizorja se 
izpostavljajo večjemu tveganju, da se njihova nova identiteta ne bo razvila v popolnosti 
(Limberg in drugi, 2013). Skovholt in Ronnestad (1992, v Machorro in Suck, 2014) navajata, da 
se identiteta svetovalca razlikuje od drugih strokovnih identitet, saj se strokovna identiteta 
svetovalca oblikuje na podlagi osebnega in profesionalnega razvoja. Tako je poklicna identiteta 
svetovalca kombinacija profesionalnega jaza (vloga, sprejemanje sklepov, apliciranje etike) in 
osebnega jaza (vrednote, morala, dojemanje), ki postavljata okvire za odločanje, način reševanja 
problemov, odgovornost do reševanja problemov in poklicne etike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KATEGORIJE, KI DOLOČAJO PROFESIONALNO IDENTITETO
Na začetku študija je profesionalna rast
zavedanja. S pridobivanjem znanja in vzporedno z osebno
profesionalna identiteta. Mac
svetovalci predstavila kategorije, ki jih za
profesionalno identiteto. Na izbiro s
predstavljenih glede na pomembnost, ki 
svetovalci. 

Slika 2: Kategorije, ki vplivajo na profesionalno 
 

Med dvajsetimi kategorijami niso vse izbrane
so jih supervizorji začetniki prepoznali 

- empatija, 
- etika, 
- poštenost, iskrenost
- znanje, pripravljenost
- fleksibilnost, 
- nudenje podpore, 
- poslušanje. 

Empatija

Fleksibilnost
Integriteta

Interveniranje, implement
Izkušenost

Izobraževanje
Kongruentnost

Multikulturnost
Nudenje podpore

Odgovornost, predanost
Poslušanje

Poštenost, iskrenost
Profesionalnost

Psihično zdravje
Socialna angažiranost
Spoštovanje, strpnost

Vodenje, orientiranost
Zaupanje

Znanje, pripravljenost
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ČAJO PROFESIONALNO IDENTITETO 
študija je profesionalna rast, in s tem profesionalna identiteta

. S pridobivanjem znanja in vzporedno z osebno rastjo se razvija in raste tudi 
Machorro in Suck (2014) sta v raziskavi z mehiškimi 

predstavila kategorije, ki jih začetniki in strokovnjaki prepoznajo 
izbiro so imeli 48 različnih kategorij. Prvih 20 izbranih kategorij je 

predstavljenih glede na pomembnost, ki jo prepoznajo začetniki in izkušeni 

e, ki vplivajo na profesionalno identiteto, Machorro in Suck (2014)

dvajsetimi kategorijami niso vse izbrane enako med začetniki in izkušenimi. 
prepoznali kot najpomembnejše: 

oštenost, iskrenost, 
nanje, pripravljenost, 
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in Suck (2014) 
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Kot pomembne kategorije, ki določajo njihovo identiteto, so izbrali tudi interveniranje in 
implementacijo znanja, multikulturnost, spoštovanje in strpnost, psihično zdravje in znanje. 
Izkušeni supervizorji pa so kot pomembne vplive prepoznali tudi izkušenost, dodatno 
izobraževanje in socialno angažiranost. Ostale kategorije so bile prepoznane pri obeh, vendar z 
različno stopnjo pomembnosti. Za ključno kategorijo so vsi izbrali empatijo, ostale pa so si 
sledile različno. Zelo podobno vrednotijo kot pomembne za vpliv na profesionalno identiteto še 
etiko, integriteto, kongruentnost, nudenje podpore in pomoči, poslušanje, profesionalnost in 
zaupanje. Največja razlika med začetniki in izkušenimi supervizorji je v prepoznavanju vpliva 
odgovornosti, predanosti in zavezanosti poklicu supervizorja.  

Nedvomno pa je, da so kategorije, ki izhajajo iz humanističnega pristopa, tako pri začetnikih kot 
strokovnjakih prevladale pri opisovanju vrednot, ki naj bi jih imel izkušen strokovnjak. To 
posledično pomeni, da ima svetovanje, in s tem tudi supervizija, korenine v humanističnem 
modelu, kar pomeni, da le-ta vpliva na razvoj profesionalne identitete (Machorro in Suck, 
2014). 

VPLIV IZOBRAŽEVANJA NA PROFESIONALNO RAST IN RAZVOJ 
PROFESIONALNE IDENTITETE 
Naslednjo raziskavo, ki govori o profesionalnem razvoju, je izvedel Limberg (2013). Raziskoval 
je rast in razvoj profesionalne identitete v času pridobivanja znanja, šolanja podiplomskih 
študentov svetovalcev, supervizorjev. V začetku šolanja ima največji vpliv na profesionalni 
razvoj pridobivanje teoretskega znanja. V višjih letnikih pa je k oblikovanju razvoja največ 
pripomoglo praktično izvajanje pridobljenega znanja.  

Medsebojna podpora vrstnikov prispeva k oblikovanju profesionalne identitete v višjih letnikih, 
medtem ko v nižjih letnikih pripomore k osebni rasti. Medsebojno povezovanje študentov istega 
letnika pa je pripomoglo k ozaveščanju profesionalne rasti in identitete v začetnih in nižjih 
letnikih, medtem ko je v zaključnih letnikih bilo to manj pomembno. Limberg (2013) to 
pripisuje predvsem dejstvu, da je za študente zaključnih letnikov pomembno osredotočenje na 
zaključek študija in pripravo zaključnih disertacij. 

K profesionalni rasti je na vseh nivojih študija pripomogla supervizija, ki so jo imeli študenti ves 
čas svojega šolanja (metasupervizija). K razvoju profesionalne identitete je bistveno 
pripomogla, in sicer od drugega letnika dalje. Ob tem so študentje najlažje povezovali teoretsko 
znanje in pridobivali praktične izkušnje.  

Pomemben prispevek k profesionalni rasti in posledično k razvoju profesionalne identitete med 
celotnim trajanjem študija je dalo tudi predstavljanje nalog, skupnih projektov in osebno 
sodelovanje na različnih predavanjih ali konferencah. Študentje prvih letnikov so izpostavili, da 
so na takih srečanjih začutili sprejemanje izkušenejših, kar jih je utrdilo v njihovi na novo 
pridobljeni vlogi. Povezovanje s strokovnjaki izven obveznega študijskega programa na skupnih 
srečanjih in konferencah jim je dajalo poklicno samozavest in utrjevalo v prepričanju, kje lahko 
vidijo sebe čez nekaj let.  

Pomemben prispevek k oblikovanju profesionalne identitete je imel za študente program 
izobraževanja. V prvem letu to ni bilo prepoznano kot pomembno, kasneje pa so študenti 



 

drugega letnika prepoznali študijski program kot dejavnik, ki je pripomogel k njihovi 
profesionalni rasti.  

Mentorstvo predstavlja pomemben del profesionalne rasti skozi vsa leta študija. 
mentorstva se odraža na dveh podro
drugo pa v obliki prispevka fakultete 
študentom predstavljalo sestavni del študija. N
profesorjev, ker so spremljali njihov študij in se zanimali za njihov napredek. Drugi letniki pa so 
mentorstvo razumeli kot pomoč
so jim bile spodbude profesorjev, ki so njihove prispevk
morebitnih strokovnih člankov. S spodbudo profesorjev in diskusijo o tem so študentje 
prepoznali, da svoje znanje lahko predstavijo kot strokovno in s tem profesionalno zorijo.

Rezultati raziskave poklicne rasti in poklicne id
(Limberg in drugi, 2013), govorijo, da ima pomemben del pri tem
znanja, stalna supervizija v času šolanja, sam program izobraževanja, samostojno predstavljanje 
študijskih nalog, sodelovanje na konferencah in povezovanje z izkušenimi strokovnjaki. Delno 
preseneča, da so klasične obveznosti manj pomembne: obvezna udeležba na predavanjih, branje 
in pisanje zapiskov, poslušanje na predavanjih
 

Slika 3: Vplivi na poklicno rast in poklicn

Za študente je v prvem letniku najpomembnejše
velik pomen pridobivanje teoreti
svoje mesto v novem okolju strokovnjakov, je pomembno
vrstniki in sodelovanje na raznih konferencah, skupnih predavanjih ali izobraževanjih izven 
študijskega programa, kjer prihajajo v stik 
o poklicu supervizorja. 

teoretično znanje

praktično izvajanje

med. podpora

med. povezovanje

supervizija

sod. na konferencah

program izobraževanja

mentorsto
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tnika prepoznali študijski program kot dejavnik, ki je pripomogel k njihovi 

Mentorstvo predstavlja pomemben del profesionalne rasti skozi vsa leta študija. 
se odraža na dveh področjih: pri neposrednem razvoju profesionalne identitete, 

fakultete k razvoju profesionalcev. V prvih letnikih je mentorstvo 
študentom predstavljalo sestavni del študija. Nanje je zelo spodbudno vplival 
profesorjev, ker so spremljali njihov študij in se zanimali za njihov napredek. Drugi letniki pa so 
mentorstvo razumeli kot pomoč pri vključevanju v raziskovalne dejavnosti fakultete. 
so jim bile spodbude profesorjev, ki so njihove prispevke prepoznali kot pomemb

lankov. S spodbudo profesorjev in diskusijo o tem so študentje 
prepoznali, da svoje znanje lahko predstavijo kot strokovno in s tem profesionalno zorijo.

Rezultati raziskave poklicne rasti in poklicne identitete študentov svetovalcev, supervizorjev
in drugi, 2013), govorijo, da ima pomemben del pri tem pridobivanje teoreti

času šolanja, sam program izobraževanja, samostojno predstavljanje 
vanje na konferencah in povezovanje z izkušenimi strokovnjaki. Delno 

ne obveznosti manj pomembne: obvezna udeležba na predavanjih, branje 
in pisanje zapiskov, poslušanje na predavanjih … 

: Vplivi na poklicno rast in poklicno identiteto strokovnjaka v času izobraževanja

u najpomembnejše, da imajo ves čas na voljo mentorja. 
elik pomen pridobivanje teoretičnega znanja. Da lažje prebrodijo začet

svoje mesto v novem okolju strokovnjakov, je pomembno njihovo medsebojno povezovanje z 
vanje na raznih konferencah, skupnih predavanjih ali izobraževanjih izven 

študijskega programa, kjer prihajajo v stik s strokovnjaki, in s tem posledič
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Mentorstvo predstavlja pomemben del profesionalne rasti skozi vsa leta študija. Pomen 
jih: pri neposrednem razvoju profesionalne identitete, kot 

razvoju profesionalcev. V prvih letnikih je mentorstvo 
je zelo spodbudno vplival interes 

profesorjev, ker so spremljali njihov študij in se zanimali za njihov napredek. Drugi letniki pa so 
evanju v raziskovalne dejavnosti fakultete. V pomoč 

e prepoznali kot pomemben vir 
lankov. S spodbudo profesorjev in diskusijo o tem so študentje 

prepoznali, da svoje znanje lahko predstavijo kot strokovno in s tem profesionalno zorijo. 
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4.3. VPLIV SAMOUČINKOVITOSTI 
Samoučinkovitost (Bandura, 1986) je prepričanje o lastni učinkovitosti, namreč da lahko 
dosežemo zastavljen cilj. Prav tako je prepoznano merilo razvoja na področju svetovanja in ima 
pozitiven vpliv na poklicno usposobljenost. Je posledica razvoja posameznika in narašča s 
pridobivanjem znanja in izkušenj (Mullen, Uwamahoro, Blount, Lambie, 2015).  

Začetno usposabljanje in pridobivanje znanja močno vpliva na lastno percepcijo izkušenosti. 
Raziskava Hill in drugi (2008) je pokazala, da je pridobivanje znanja in spretnosti na začetnih 
stopnjah študija v veliki meri pripomoglo k samozaupanju in lastni učinkovitosti. Posledično pa 
se je z naraščanjem zahtev in soočanjem s težjimi nalogami samozaupanje zmanjšalo. Znova pa 
je naraslo s pridobivanjem izkušenj in praktično uporabo spretnosti, ki so jih supervizorji 
začetniki pridobivali s študijem.  

Mullen, Uwamahoro, Blount, Lambie (2015) primerjajo svoje rezultate raziskave o 
samoučinkovitosti v času študija in učenja supervizorjev začetnikov z različnimi avtorji: 

- Raziskave, ki sta jih izvedla Barbie s sodelavci (2003) in Tang s sodelavci (2004), so 
pokazale, da študentje z več domačimi nalogami in več prakse pridobijo več izkušenj 
in posledično višjo raven usposobljenosti glede lastnih svetovalnih spretnosti.  

- Podobno je kasneje ugotovil tudi Kozina s sodelavci (2010). Delo na 
samoučinkovitosti je pripomoglo k večjemu samozaupanju študentov prvih letnikov 
pri opravljanju praktičnega dela pridobivanja znanja za učinkovito svetovanje.  

- Poleg tega pa sta Cashwell in Dooley (2001) predstavila, da je bila študentom 
začetnikom v veliko pomoč pri razvijanju lastne učinkovitosti in samozaupanja 
supervizija, v katero so bili vključeni med študijem. 

Skupen rezultat raziskav o samoučinkovitosti supervizorjev začetnikov kaže, da je le-ta večja 
ravno zaradi vključitve v program izobraževanja, ki omogoča pridobivanje znanja in izkušenj. 
Večji porast samoučinkovitosti je zaznan med študenti začetniki, ki so vlagali več časa v študij, 
redno izvajali praktične naloge in s tem utrjevali svoje zaupanje vase. Porast zavedanja 
samoučinkovitosti je študentom začetnikom pomagal, da so z manj ovir pristopili k praktičnemu 
delu študija, se lažje spopadali z začetnimi dvomi o lastni sodbi uspešnega supervizorja in 
odgovornejše pristopili k delu s klienti (supervizanti) (Mullen, Uwamahoro, Blount, Lambie, 
2015). 

Rezultati raziskav kažejo tudi na to, da je pri pripravi izobraževalnih programov pomembno, da 
je poudarek na razvoju samoučinkovitosti, ki za začetnike predstavlja kar veliko breme na poti k 
samozaupanju. Spremljanje rasti samoučinkovitosti pomembno prispeva k njeni utrditvi in 
pripomore, da se supervizor začetnik utrdi v svoji vlogi supervizorja (Mullen, Uwamahoro, 
Blount, Lambie, 2015). 
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Frick in Glosoff (2014) sta izvedla kvalitativno raziskavo na temo »Prepričanja o 

samoučinkovitosti študentov supervizorjev«. Teme, ki so pripomogle k prepoznavanju rasti 
samoučinkovitosti, lahko združimo v štiri kategorije s skupnimi značilnostmi: 

1. Protislovnost med profesionalnim in začetnim vodenjem supervizije 
Kot največja težava je bila izpostavljena negotovost v vodenju procesa zaradi 
pomanjkanja znanja v primerjavi z izkušenejšimi supervizorji. Ob tem je bilo največ 
dvomov glede lastne vloge supervizorja in situacije na srečanjih, ko je prihajalo do 
kritičnih momentov pri supervizantih v njihovih skupinah. Kot moteč faktor so navedeni 
tudi dvomi v lastno sposobnost vodenja supervizije s supervizanti, ki izhajajo iz drugih 
poklicev, kot supervizorji sami. Da so pridobili samozaupanje, jim je bilo v pomoč, če so 
imeli več informacij o področjih, na katerih so delovali njihovi supervizanti. To jim je 
zagotavljalo večjo samozavest in posledično večjo učinkovitost pri vodenju srečanj. 
Težave s samoučinkovitostjo in samozavestjo so nastajale tudi v primerih, ko je na 
srečanjih, ki so jih vodili supervizorji začetniki, prihajalo do konfliktnih situacij s 
supervizanti. Večina anketirancev je govorila o slabih občutkih in dvomih v lastne 
sposobnosti, ker niso znali rešiti nastale situacije zaradi pomanjkanja izkušenj, po drugi 
strani pa so izvajali supervizijo kot obvezno prakso med študijem. 

2. Pomembne osebe 
Na vprašanje o vplivih, s katerimi so se srečevali v okviru študija, pa tudi izven, so vsi 
študenti odgovorili, da so prepoznali vpliv različnih oseb, pa tudi stvari. Kot zunanje 
vplive prepoznajo stike z izkušenimi zunanjimi supervizorji. Pomembna so se jim zdela 
dodatna predavanja, ki so se jih udeleževali izven študijskega programa, konference in 
dodatna literatura poleg študijske. Pomembno so nanje vplivali supervizorji učitelji in 
supervizanti, s katerimi so prihajali v stik med praktičnim pridobivanjem znanja. Kot 
notranje vplive pa so prepoznali pretekle delovne izkušnje, samorefleksijo in tudi 
različne duhovne pristope, kot je recimo meditacija.  
Interakcije z drugimi supervizorji, izmenjava izkušenj in primerjave z drugimi so jim 
omogočale, da utrdijo sebe v vlogi in tako dvignejo samoučinkovitost na višjo raven. 
Pomembno jim je bilo, da so bili stiki z učitelji supervizorji odprti, da so jim nudili 
pomoč in podporo pri odkrivanju, kdo so kot supervizorji, in da so jim omogočili iskanje 
lastnih poti in s tem dvigovanje samozavesti. Usmerjali pa so jih tudi k iskanju 
informacij pri svojih supervizantih in prepoznavanju lastne učinkovitosti preko njihovih 
odzivov. 

3. Povratne informacije (feedback) 
K povečanju samoučinkovitosti so pomembno prispevale povratne informacije učiteljev. 
Običajno so bile konstruktivne kritike tiste, ki so jim omogočale napredek. Včasih so 
bile sprejete s težavo, vendar so vedno doprinesle k boljšemu pogledu na lastno delo in 
tako omogočile večjo samoučinkovitost. Bolj kot splošne povratne informacije so k 
napredku pripomogle jasne, točno določene informacije, vezane na konkretno dogajanje.  
Povratne informacije supervizantov so prav tako pripomogle k prepoznavanju lastne 
učinkovitosti. Večji vpliv so imele informacije, ki so jih dobili v pisni obliki, kot pa če 
so jih ocenjevali številčno. Enako pomembne so bile povratne informacije, ki so 
supervizorje začetnike utrdile v lastnih prepričanjih, kot tudi tiste, ki so bile kritične in so 
jim pomagale spremeniti ravnanje in posledično doseči razvoj. 
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Pomemben vir informacij je prihajal s strani vrstnikov. Te informacije so jim pomagale 
pri dojemanju lastnih sposobnosti in ugotavljanju, kako naj oblikujejo in vodijo svoja 
srečanja. V veliko pomoč so bila tudi snemanja srečanj, ki so jih z vrstniki skupaj 
prediskutirali in nanje podajali svoja spoznanja. Ob tem so se učili evalviranja lastnega 
dela v varnem okolju in te sposobnosti so prenesli tudi na svoja srečanja pri delu s 
supervizanti. 

4. Evalvacije  
Evalvacije v skupinah, ki so jih vodili supervizorji začetniki, so večini predstavljale 
težave. Na začetku se večini predstavljale oviro zaradi tega, ker so sebe videli kot 
nekoga, ki sodi supervizante. Šele po več lastnih evalvacijah v procesu učenja so 
doumeli bistvo evalviranja in ga razumeli kot način, ki pripomore k samozavedanju in 
posledično razvoju sebe kot strokovnjaka.  
Vsi udeleženci raziskave pa so potrdili, da jim je na začetku primanjkovalo ustreznih 
navodil o tem, kako izvajati evalvacijo. Splošno mnenje vseh je, da bi jim pri 
samoučinkovitosti in občutku dobrega supervizorja pomagala specifična znanja o 
evalvaciji in konkretni primeri izvajanja evalvacij. Kljub temu da so imeli med študijem 
različne izkušnje pri delu z izkušenimi supervizorji, jim je bilo težko posredovati 
povratne informacije lastnim supervizantom. Pogrešali so spodbude, da so na pravi poti s 
svojim načinom dajanja povratnih informacij. Več inštrukcij o izvajanju evalvacije in 
razjasnitvi lastne vloge – vloge supervizorja bi pripomoglo k boljšemu zavedanju sebe 
kot supervizorja v času, ko so bili na začetku prehoda od supervizanta do supervizorja.  
 
 

 
 

Slika 4: Prepričanja, ki vplivajo na samoučinkovitost supervizorja začetnika (po Frick in Glosoff, 2014) 
 

Analiza podatkov raziskave je pokazala, da je samoučinkovitost posameznika, pa tudi skupine, 
pod vplivom zunanjih in notranjih dejavnikov. K razvoju pripomorejo tako posredne kot 
neposredne izkušnje, spodbude, dosežki in medsebojno deljenje izkušenj. Samoučinkovitost se 
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lahko poveča na podlagi štirih izkustvenih virov: z mojstrstvom, modeliranjem, socialnim 
prepričevanjem in čustvenim vznemirjanjem (Larson, 1998, v Frick in Glosoff, 2014). Kot 
glavne dejavnike, ki vplivajo na samoučinkovitost, so opredelili neposredne izkušnje pri 
izvajanju supervizije in to, kako so jih oblikovale kot supervizorje, in posredno učenje preko 
svojih vrstnikov. Kot pomemben vpliv so prepoznali opazovanje in modeliranje svojih 
mentorjev in povratne informacije, tako učiteljev kot vrstnikov in supervizantov. Kot velik 
napredek pri samoučinkovitosti so prepoznali trenutke s svojimi supervizanti, ko so zaznali 
napredek, dosežek ali globlji uvid na srečanjih, ki so jih vodili. Najbolj obremenjujoč del 
svojega razvoja in razumevanja samoučinkovitosti pa so prepoznali v izvajanju evalvacij in 
dajanju povratnih informacij svojim supervizantom. 

Glavni rezultat raziskave kaže na pomembnost konstruktivne kritike in povratnih informacij, ki 
so jih posredovali mentorji in učitelji, ki so v največji meri pripomogle k samoučinkovitosti 
supervizorjev začetnikov. To pomeni, da so pri izobraževanju supervizorjev pomembne žive 
metode opazovanja. 
 

4.4. INTEGRIRANA OSEBNOST SUPERVIZORJA 
Osebni razvoj in profesionalna rast predstavljata celoto, ki jo supervizor (in vsak, ki dela v 
poklicih pomoči) nenehno razvija in s tem ustvarja svojo strokovno kompetentnost ter se 
strokovno samouresničuje (Švarc, 2002). Integracija osebnega in profesionalnega (Kessel, 1993, 
v Švarc, 2002) tvori profesionalno identiteto zrelega strokovnjaka, ki zmore sprejemati lastne 
odločitve, odgovornosti in čustvovanja. Zmore se prilagajati situacijam in skladno deluje na 
vseh plateh svoje osebnosti – kognitivno, čustveno, razumsko in vedenjsko. To pomeni, da so 
strokovna znanja in veščine vpete v njegovo osebnost, ki se s svojimi značilnostmi izraža v 
poklicni dimenziji. 
Pri razvoju strokovnjaka je pomembno, da se že na začetku zave, da so njegove potrebe, 
motivacija, vrednosti, sposobnosti in osebnost tiste lastnosti, ki lahko podprejo ali pa ovirajo 
njegov napredek in razvoj (Adams, Vasquez in Prengler, 2015). Zavedanje tega pomaga graditi 
temelje njihovih svetovalnih veščin in pripomore k integraciji pridobljenih novih znanj in 
sposobnosti s predhodnim znanjem. Pri tem mu lahko pomaga natančen zemljevid njegovih 
znanj, sposobnosti in načina delovanja, ki ga gradi pri spoznavanju sebe v procesih 
samoevalvacije skozi lastno supervizijo, intervizijo ali metasupervizijo. Začetne osnovne 
spretnosti tako lahko nadgrajuje z novimi spoznanji, jih izboljšuje in usmerja v svoj stil 
delovanja.  

Do razvoja sebe kot svetovalca prihaja zaradi nenehnih uvidov in sprememb, ki jih posameznik 
doživlja ob spoznavanju sebe. To poteka v procesu spoznavanja, kateremu sledijo različni 
občutki. To pa vse skupaj dobiva pomen, ki preko zavedanja in spoznanja omogoča spremembo 
(Adams, Vasquez in Prengler, 2015).  
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Slika 5: Proces spoznavanja lastnega delovanja in spreminjanja (Adams, Vasquez in Prengler, 2015) 
 

Da se supervizor začetnik razvije v kompetentnega svetovalca, potrebuje teoretično znanje in 
izkušnje, zavedanje o lastnih sposobnostih in podporo svojemu delu, kar dobi preko lastne 
supervizije. Adams, Vasguez in Prengler (2015) so kot primer povezanosti terapevtskih 
usposobljenosti, osnovnih veščin in teoretskega znanja prikazale s podobo odprtega dežnika. 
Sama ob tem prepoznam, da analogijo dežnika lahko prenesem tudi na področje supervizije.  
 

 
 

Slika 6: Prikaz povezave teorije, osnovnih izkušenj in praktične usposobljenosti supervizorja  
(povzeto po Adams, Vasquez in Prengler, 2015) 

 

Platno dežnika predstavlja znanje, ki ga supervizor pridobiva na svoji poti razvoja, to je vsa 
teorija in naučeno znanje v praktičnih izkušnjah. Tako kot je lahko platno iz mnogih 
raznovrstnih tkanin in mnogih vzorcev, tako je na voljo mnogo različnih teorij in praks izvajanja 
supervizije in svetovanja. Katero platno (teorijo ali prakso) izbere posameznik, je odvisno od 
njegovih preferenc, nagnjenj in ne nazadnje že predhodno naučenega znanja. Vsak lahko najde 
svoje platno, ki ustreza njegovemu slogu, osebnosti in vrednotam ter jih podpira.  

Spoznavanje 
in občutki

Zavedanje

Uvid
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Osnovne veščine, ki jih pridobimo z učenjem in odkrivanjem sposobnosti, pomenijo kovinsko 
konstrukcijo našega dežnika. Z njimi znamo napeti platno tako, da je uporabno, nudi zaščito in 
se razpre tako daleč, kolikor zmoremo. Več veščin in znanja pridobivamo, daljša in močnejša je 
naša konstrukcija, ki zmore nositi večje in bolj napeto platno.  

Da pa lahko združimo naše teoretično znanje, izkušnje in sposobnosti, potrebujemo praktično 
usposobljenost, ki smo jo pridobivali z integracijo vsega v celostno delovanje. Ročaj pomeni to 
praktično usposobljenost. Omogoča nam, da držimo vse to naše znanje in sposobnosti, jih 
»odpiramo in zapiramo« glede na »vremenske razmere«, v katerih se znajdemo. Usposobljeni 
strokovnjaki znajo ročaj dežnika zložiti in ga pospraviti v majhno torbico ali pa dežnik po 
potrebi uporabijo kot oporo pri vsakdanji hoji. Usposobljen strokovnjak svoje tehnike in 
intervence, ki predstavljajo osnovne veščine, spretno uporablja v mnogih teoretskih okvirih in 
na ta način spretno uporablja različna platna za svoj dežnik (Adams, Vasquez in Prengler, 2015). 
Na poti razvoja je naloga supervizorja začetnika, da spozna pomembnost odkrivanja, kakšen 
dežnik ima v lasti, da se ga nauči uporabljati in se z njim podpre in opolnomoči, tako da služi 
supervizantu v iskanju njegovih odgovorov. Tak način dela ga vodi k mojstrstvu, ki je naloga 
vsakega supervizorja in nima konca.  
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5. EMPIRIČNI DEL 

5.1. PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 
Za supervizorja novinca je značilno, da dvomi vase ob svoji novi vlogi, da je sumničav do tega, 
da zmore biti konfrontirajoč, da občuti lastno nekompetentnost, da ne zmore fleksibilnosti pri 
prehajanju iz različnih vlog, ki jih ima supervizor, da se osredotoča na svoj stil vodenja, da je 
osredotočen na tehnike in metode vodenja supervizije, da ne zaupa lastnemu znanju in 
izkušnjam, da ne zmore osredotočenosti na proces ter se težko vživlja v vlogo supervizanta in 
njegovo razumevanje situacije (Borders, 1994; Žorga, 2000, str. 187). Hess (1987) navaja 
raziskavo McColeyja in Bakerja (1982), ki pojasnjujeta, katere so največje težave supervizorja 
začetnika: 

− začetniška trema pred vodenjem supervizije (26,7 %), 

− ne ve, kdaj intervenirati (21,3%), 

− nerazumevanje problema (21,3%), 

− pomanjkanje znanja različnih tehnik in teorije (15–20%). 

V raziskovalnem delu naloge raziskujem ovire in težave, s katerimi so se spopadale študentke 
magistrskega študija »Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje« na svoji začetni poti.  

Osrednji cilj raziskave je poglobljen vpogled v različne težave, dileme in spoznanja, ki so jih 
doživljale supervizorke začetnice, kaj jim je pomagalo na poti razvoja, opis procesa razvoja iz 
začetne stopnje na višji nivo in utrditev vloge supervizorke. 

Vzporedni cilj raziskave pa je prikaz razvoja osebnih in profesionalnih kompetenc 
supervizorja, utrditev profesionalne identitete supervizorja in zavedanje lastne učinkovitosti v 
vlogi supervizorja. 
 

5.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V nalogi iščem odgovore na raziskovalna vprašanja: 
RV 1 – KATERE SO BILE ZAČETNE TEŽAVE BODOČIH SUPERVIZORK PRI 

IZVAJANJU SUPERVIZIJE? 

RV  2  –  KAJ JE POMAGALO PRI NJIHOVEM RAZVOJU IN PREHODU IZ ZAČETNE 
NA NASLEDNJO STOPNJO RAZVOJA? 

RV 3 – KAKO SO ZLASTI NA ZAČETNI STOPNJI NA RAZVOJ PRIHODNJIH 
SUPERVIZORK VPLIVALE NJIHOVE OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN 
IZKUŠNJE? 
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5.3. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Vzorec 
V študijo so vključene študentke magistrskega študija »Supervizija, osebno in organizacijsko 

svetovanje (SOOS)«, ki poteka na Pedagoški fakulteti Ljubljana. Vzorčenje je namensko in teži 
k temu, da študentke ob začetku študija in s tem lastnega razvoja v supervizorko niso imele 
izkušenj z vodenjem supervizije, niti niso izhajale s področja, kjer bi predhodno opravljale 
kakšno podobno svetovalno ali terapevtsko prakso (z izjemo ene). Prvo leto študija so bile vse 
študentke vključene v skupinsko supervizijo, ki jo je vodil mentor – supervizor po razvojno-
edukativnem modelu. V drugi polovici letnika so začele pridobivati izkušnje z vodenjem 
supervizije v medvrstniški skupini, z intervizijo. Študentke so se prvič v vlogi supervizorke 
znašle v 2. letniku študija zaradi zahteve študijskega programa, da opravijo samostojno vodenje 
skupinske supervizije (15 srečanj v razmaku 14 dni) in hkrati sodelujejo v metasupervizijskem 
procesu na lastno izvajanje supervizije. 

V prvotnem vzorcu, pri nagovoru za sodelovanje, je bilo zajetih 8 študentk. Za sodelovanje se je 
odločilo 7 študentk. Ker sem želela obdržati prvotno število, sem pripravila še svoje gradivo z 
izseki lastnih poročil o opravljenih procesih v času študija. Sama se nisem odločila za pisanje 
eseja, ker sem želela ostati napristranska v svojem razmišljanju. Moji izseki poročil so nastajali 
pri opravljanju tekočih študijskih obveznosti in niso bili obremenjeni s kasnejšim razmišljanjem 
o vsebini magistrskega dela. Tako sem svoj prispevek lahko enakovredno vključila v skupno 
gradivo.  

Ob vabilu k sodelovanju sem prosila tudi za podatke: 

• starost – starost študentk v začetnem obdobju, ko so začele s prvimi lastnimi vodenji 
supervizije, je bila med osemindvajset in šestinštirideset let; 

• izkušnje s supervizijo pred študijem SOOS – tri so bile brez izkušenj, ena delno, ena v 
času dodiplomskega študija, ena v času študija in kasneje pri delu, ena je imela pet let 
izkušenj sodelovanja v supervizijskem procesu zaradi narave dela; 

• strokovna izobrazba:  
univerzitetna diplomirana sociologinja, 
univerzitetna diplomirana pedagoginja, 
univerzitetna diplomirana učiteljica razrednega pouka, 
univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja, 
diplomirana glasbena terapevtka, 
diplomirana organizatorka menedžerka, 
diplomirana ekonomistka, 
diplomirana medicinska sestra; 

• delovno mesto ali mesto zaposlitve v času študija: 
svetovalka, vodja centra za uporabnike s težavami v duševnem zdravju, 
učiteljica kitare na glasbeni šoli, 
učiteljica razrednega pouka, 
učiteljica dodatne strokovne pomoči in podaljšanega bivanja na OŠ, 
glasbena terapevtka, samozaposlena, 
skupinska habilitatorka in vodja enote v varstveno – delovnem centru, 
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pomočnica vzgojiteljice, 
učiteljica strokovno – teoretičnih predmetov in praktičnega pouka na srednji 
zdravstveni šoli. 

Opis postopka zbiranja podatkov 
V pripravah na dispozicijo magistrskega dela sem po elektronski pošti nagovorila sošolke 
magistrskega študija »Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje« za pomoč pri pripravi 
gradiva (Priloga 2). Ko sem dobila odgovor od vseh, da so pripravljene sodelovati, sem v 
sodelovanju z mentorico sestavila dopis z navodili, kakšen naj bi bil njihov prispevek (Priloga 
3). Ponovno sem jim po elektronski pošti poslala navodila za pisanje. V dopisu sem na začetku 
predstavila opredelitev raziskovalnega problema. V nadaljevanju sem predstavila tri 
raziskovalna vprašanja in tri dodatna vprašanja. Prosila sem, da svoja razmišljanja napišejo v 
obliki prostega spisa ali eseja. Raziskovalna vprašanja predstavljajo osnovni fokus razmišljanja, 
ki je vodilo ob opisovanju lastnih izkušenj, doživljanj in razmišljanj o tem, kako vidijo sebe kot 
supervizorke na začetni stopnji razvoja. V nadaljevanju sem jih prosila tudi za poročila ob 
zaključku vodenja prve supervizijske skupine ali vsaj dele poročila, ki so se nanašali na 
raziskovalno temo, v katerih opisujejo začetne težave, ovire, dileme in rešitve. V dogovorjenem 
roku sem prejela različno gradivo. Tako je celotno gradivo za raziskavo sestavljeno iz: 

- treh esejev, 
- 4-kratnih odgovorov na zastavljena vprašanja (dvakrat odgovori na glavna vprašanja, 

dvakrat še odgovori na dodatna tri vprašanja), 
- 4 polnih poročil o analizi procesa in vodenja skupinske supervizije, 
- dveh segmentov iz poročila o analizi procesa in vodenja skupinske supervizije. 

Gradivo skupaj obsega 84 strani strnjenega besedila. Celotno gradivo, ki sem ga vključila v 
analizo, je shranjeno v računalniški datoteki na mojem računalniku in ni predstavljeno v prilogi. 
Razlog za to je dejstvo, da gradivo količinsko predstavlja velik vir podatkov, ki pa vsebinsko ne 
prispeva k vrednosti magistrskega dela, zavezana pa sem tudi k varovanju zasebnosti, ker 
pričujoče gradivo vsebuje podatke, na podlagi katerih je možna prepoznava avtoric ali njihovih 
skupin, kjer so izvajale supervizije. To je bila tudi moja obljuba ob vabilu k sodelovanju in 
obveza v skladu z varovanjem osebnih podatkov. 

Postopki obdelave podatkov 
Pri obdelavi gradiva sem iskala izjave, ki so se nanašale na določeno raziskovalno vprašanje. 
Pregledala sem celotno besedilo in z različnimi barvnimi markerji označevala izbrane izjave. 
Izjave sem iskala postopoma. Za RV 1 sem izbrala vse reprezentativne izjave in jih obdelala. 
Nato pa sem nadaljevala z delom za RV 2, nato še za RV 3. 

Proces obdelave podatkov ni bil za vsa vprašanja enak, zato sem v vsaki analizi RV opisala 
postopek obdelave podatkov. Kjer je bilo potrebno, sem pred razpravo opisala definicije vseh 
določenih pojmovin kod. Na koncu vsakega poglavja RV sem dodala še sklepno misel, v kateri 
sem povezala ugotovitve, jih primerjala z obstoječimi raziskavami in jim dodala lastno 
interpretacijo.  
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5.4. ANALIZA PODATKOV Z RAZPRAVO 
 

RV 1 – KATERE SO BILE ZAČETNE TEŽAVE BODOČIH SUPERVIZORK PRI 
IZVAJANJU SUPERVIZIJE? 
 

Analiza RV 1 
Glede na osnovni cilj raziskave sem zbirala izjave, ki reprezentativno prikazujejo ovire in 
težave, s katerimi so se spopadale ali so jih doživljale supervizorke začetnice. Izbranim izjavam 
sem pripisala pojme, ki poudarijo značilnosti zapisa. Nekatere izjave so dovolj transparentne, da 
sem jih lahko poimenovala z neposrednim pojmovanjem, drugim sem iskala sinonime ali pa 
pojme, s katerimi sem želela nakazati vsebino problema.  
 

Razčlenitev zapisov in rangiranje: 
Št. Zapisi Pojmi 

1. raven 
1 … moje priprave na srečanja so bile obširne, 

vsebovale so veliko vprašanj … 
Priprave na 
vodenje 

2 Ugotavljala sem, da sem bila na tesnem s časom, 
tri šolske ure in šest članic, čas je kar prehitro 
minil. Pri šestih članih je bilo težko nadzorovati 
svojo pozornost do vseh. 

Obremenitve s 
časom in 
velikostjo skupine 

3 Težava, s katero sem se spopadala skozi vseh 15 
srečanj, je bila povezana s skupinsko dinamiko ...  

Pomanjkanje 
znanja o delu s 
skupino 

4 Večkrat sem si želela več časa, včasih sem se 
enostavno počutila nekako pasivna pri pripravah 
na srečanje. 

Časovno 
usklajevanje 

5 V proces sem vstopila prestrašena, predvsem pa 
izmučena od naporov preteklega šolskega leta, 
bala sem se lastnih napak, nisem imela potrebne 
samozavesti, ki mi jo je dodatno jemala še 
pregorelost. Ob misli na vodenje skupine sedmih 
profesionalk so me prevzemali občutki groze. 

Strahovi pred 
začetkom vodenja 

6 Nisem pa bila spontana pri podajanju strokovnih 
vsebin, na vprašanja, povezana s teorijo supervizije 
ali npr. delovanjem organizacij, sem se pripravila 
vnaprej ali pa si vzela čas za razmislek. 

Pomanjkanje 
teoretičnega 
znanja 

7 Pri oblikovanju skupine sem imela precej težav. V 
svoji domači pokrajini mi kljub ponudbam in 
dvema predstavitvama ni uspelo oblikovati 
supervizijske skupine. 

Težave pri 
pridobivanju 
skupine za 
supervizijo 

8 Pri vodenju lastne supervizijske skupine pa sem 
naletela na naslednje težave: 

- V mojem okolju je supervizija povsem 
nepoznana med učitelji in vzgojitelji, 
nekoliko pa je bila prepoznana med 
ravnatelji. 
 

Nepoznavanje 
supervizije v 
okolju 
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9 - Vsi ravnatelji so se je bali »kot vrag 
križa«, domnevam, da zato, ker so se bali, 
da bi se lahko razkrile tudi nepravilnostio 
njihovem delovanju. 

Premalo 
informiranosti v 
okolju 

10 - Učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni 
delavci v pedagoških in vzgojno-
izobraževalnih zavodih niso imeli časa, da 
bi obiskovali srečanja. 

Nepripravljenost 
okolja na 
sodelovanje  

11 Vendar je dejstvo, da je supervizija potekala v 
delovni organizaciji, pomenilo, da so udeleženke 
pogosto zamujale.Večkrat so svoj delovni proces 
težko zapustile pravočasno, občasno so morale 
biti dosegljive za nujne klice. 

Ovire pri 
supervizantih 

12 Kritično vidim to rešitev zato, ker prostor ni bil za 
vse članice skupine enako nevtralen in sem pri 
»domači« članici večkrat opazila težave s 
preklopom iz svojega predhodnega dela na našo 
skupino. 

Prostorski pogoji 

13 Je pa to izredno pozna ura za tovrstno delo in 
večkrat je bilo čutiti utrujenost članic skupine. 
Tudi sama sem včasih težko vodila proces ob tej 
pozni uri in težko sem zaključila z dnevom po 
tako intenzivnem delu neposredno pred koncem 
dneva.  

Primerni termin 
za izvajanje 
supervizije 

14 Kadar je bilo obdobje med dvema srečanjema 
daljše (zaradi bolezni, praznika itn.) je bila vidna 
razlika v fluidnosti procesa, doslednosti pri 
pisanju refleksij kot tudi v povezanosti skupine. 

Daljši odmori 
med srečanji 

15 Morda skope osnovne informacije nekoliko 
ovirajo vzpostavitev začetne komunikacije in 
odnosa, povzročajo zadržanost med udeleženci in 
je potrebnega več časa, da se ta odnos vzpostavi. 
To je bilo opaziti tudi na začetnem srečanju naše 
skupine … 

Začetno 
vzpostavljanje 
odnosa 

16 V proces sem vstopila predvsem polna teorije, 
skoraj brez praktičnih izkušenj in skok v pravo 
prakso v običajnem delovnem okolju je bil šok.  

Začetni koraki 
supervizorja 

17 Lažje se znajdem v teoriji kot v praksi, preskok 
med področjema velikokrat zaznavam kot izredno 
zahteven.  

Praktične izkušnje 

18 Ko sem načrtovala srečanja, sem se srečala z 
dilemo, na katerem srečanju naj začnem z 
obravnavo gradiva. 
 

Držanje strukture 

19 Ena izmed začetnih težav je bila, da sem imela 
občutek, da težko ohranjam začrtano smer, 
strukturo srečanja. 
 

Ohranjanje 
strukture 

20 Pri svoji prvi skupini sem imela veliko potrebo po 
jasni strukturi. 
 

Lastne meje 
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21 Začetna težava je bila, da sem imela slab občutek, 
ali bom zmogla držati strukturo srečanja. 

Pomanjkanje 
izkušenj 

22 Sama sem na srečanjih ugotavljala, da je pri šestih 
supervizantih težko biti na vse supervizante 
pozoren, zagotoviti, da imajo vsi dovolj prostora 
in časa zase. 

Zavedanje 
obremenitev z 
večjo skupino 

23 … poskus predvidevanja, kako bo srečanje 
potekalo, v katere smeri vse se lahko razvija in 
kaj lahko potem vprašam ... 

Poskus 
predvidevanja 
poteka 

24 Imela sem dve glavni težavi: ena je čas – časovni 
okvir, držati, ponavljajoči občutek, da je 
zmanjkalo časa. 

Časovna 
obremenitev 

25 Bilo je naporno in mučno slediti rdeči niti, saj so 
supervizantke rade odplavale v drugo smer ter 
odpirale nove teme. 

Vztrajanje na 
strukturi  

26 Da bi bilo drugače v tem procesu, bi si želela: da 
bi bolj vztrajala in dosegla, da bi supervizantke že 
na začetku procesa pisale nekoliko bolj 
poglobljene refleksije. 

Dogovori o 
pisanju refleksij 

27 Kar največ sem hotela narediti vnaprej, da bi se 
na srečanju počutila varnejšo v svoji vlogi, 
posledično pa sem bila manj fleksibilna in 
spontana oz. sem verjetno tudi manj sledila 
supervizantkam samim ter »tu in zdaj«. 

Skrb za lastno 
varnost 

28 Gradivo je bilo precej zahtevno za prvo srečanje, 
čutila sem, da želim med obravnavo ostati v nekih 
varnih okvirih ... 

Potreba po lastni 
varnosti 

29 … in imela močno potrebo po tem, da trdno 
postavim svoje meje, ne pa toliko meje skupine 
kot celote. 

Lastne potrebe 

30 Na začetku me je raznolikost članic skrbela, tudi 
zato, ker imam sama pozitivne izkušnje iz 
supervizije predvsem iz bolj homogenih skupin 
supervizantov. 

Zavedanje razlik 
med članicami 

31 Vodenje tega srečanja je bilo zame naporno. 
Proces sem morala zaradi zgovornosti dveh članic 
ustavljati, ga vračati h konkretni situaciji.  

Naporno vodenje 

32 Sklepala sem, da v kolikor pustim tok dogajanja 
članicam, se bo to razvilo v debato, ki ni 
usmerjana k cilju, ampak bi šlo za neko 
izmenjavo mnenj, kar pa ni cilj supervizije. 

Težave pri 
vodenju procesa 

33 Proces v skupini je bil vedno tako dinamičen, da 
sem včasih delovala bolj kot »zunanja varovalka« 
in moderatorka dogajanja, s čimer sem imela na 
začetku kar malo težav, namreč z obvladovanjem 
skupine in vključevanjem v skupino. 

Obvladovanje 
skupine 

34 Ko je bila na vrsti v prvem krogu zadnja 
supervizantka z gradivom, sem imela občutek in 
potrebo paziti na mojo neverbalno komunikacijo 
in mimiko.  
 

Neverbalna 
govorica 
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35 Ne glede na celotno dogajanje v tej supervizijski 
skupini pa zame še vedno ostaja dokaj 
nerazrešena dilema, čemu pripisati večjo težo: 
emocionalnemu odnosu do problema ali 
vsebinskim rešitvam. 

Večplastnost 
iskanja rešitev 

36 Zavedam se, da so zadeve neločljivo povezane in 
se prepletajo, še vedno pa se ne znam opredeliti, 
kaj ima prednost, kaj je pomembnejše v procesu 
supervizije – počutje supervizanta ali ustrezna 
rešitev? 

Dvojnost 
problemov 

37 Sčasoma sem sprejela, da nas želi na nek način 
pozdraviti in skrbeti za to, da se počutimo dobro v 
njenih prostorih – ostale supervizantke so to hitro 
sprejele z veseljem, jaz sem potrebovala nekaj več 
časa. Menim, da je bila zame dilema ta, da JAZ 
vabim, ne pa ona. In da je MOJA naloga, da 
skrbim za njih. 

Superiornost 
vloge 
supervizorja 

38 Zame je bilo med procesom večkrat težko 
razmejevati supervizijo od terapije ter mojo vlogo 
in odgovornost kot supervizorke v primerjavi z 
mojo – iz prvega poklica izhajajočo – vlogo 
terapevtke. 

Razmejevanje 
vlog 

39 Druga pa razmejevanje vlog v obeh mojih 
poklicih – terapevt v prim. s supervizor. Veliko 
primerjam in sem primerjala oboje … 

Razumevanje 
vlog 

40 Tako neprestano kolebam med supervizorjevo 
vlogo usmerjevalca, v kateri se počutim bolj 
varno, in vlogo vseveda, ki ostaja sanjska. 

Menjavanje vlog 

41 Člani skupine postavljajo meje delovanja meni 
kot supervizorki. Moram se prilagoditi skupini. Pa 
tudi to, da sem jaz v vsaki skupini drugačna, 
zavzemam različne vloge. 

Prilagajanja v 
skupini 

42 Ker so bile vse supervizantke prvič udeležene v 
superviziji, sem imela predstavo, da želijo nasvete 
in usmeritve z moje strani. 

Predstava o 
potrebah 
supervizantov 

43 Pred tem sem pričakovala, da medicinske sestre 
najbolj potrebujejo in želijo v superviziji podporo. 

Predvidevanje 
potreb 
supervizantov 

44 Morala bi se bila bolj usmeriti v občutke 
supervizantke pri doživljanju problema, saj je bila 
ves čas videti zelo obremenjena z njunim 
odnosom. 

Prepoznavanje 
potreb 
supervizantov 

45 Intenzivneje pa sem se začela zavedati, kako 
različni smo si in kako različno kritično 
dojemamo isto situacijo … 

Razlike med 
udeleženci v 
skupini 

46 Presenetilo me je, da se je za prvo obravnavo 
gradiva javila članica, za katero sem menila, da 
bo potrebovala največ časa za odpiranje. 

Lastna napačna 
predvidevanja 

47 Z željo, da bi refleksijska poročila postala 
nekoliko obširnejša in odpirala več debate, sem se 
ukvarjala skozi celoten proces. 

Izpostavljanje 
lastnih želja 
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48 Prav tako sem v proces vstopila zasanjano v 
smislu, da bo vse potekalo pod idealnimi pogoji, 
predvsem pa misleč, da bodo vsi zainteresirani 
pripravljeni delati na sebi.  

Idealizirana 
pričakovanja 

49 Učile smo se jaz in one, zato je iluzorno 
pričakovati, da nismo delale napak. 

Zavedanje napak 

50 Imela sem tudi visoka pričakovanja do sebe v 
vlogi vodje, ali bom lahko celotno srečanje dobro 
vodila. 

Visoka 
pričakovanja do 
sebe 

51 Med procesom sem si kot začetnica supervizorka, 
v želji,da bi me supervizantke sprejele, v 
hrepenenju po dobrem začetku in dobri podlagi za 
nadaljnje delo velikokrat zastavila cilj, da bi bile 
supervizantke zadovoljne s supervizijo. 

Biti sprejeta 

52 Stremljenje k popolnosti me je velikokrat 
pripeljalo do velikih stisk, ker sem se 
obremenjevala s tem, kaj je bilo narobe, kaj bi 
morala narediti drugače, neprijetne tišine sem 
pripisovala sebi, se spraševala, ali sem narobe 
zastavila vprašanje?  

Nerealna 
pričakovanja do 
sebe 
 
 

53 Če zdaj gledam nazaj, je bil zame velik proces 
razviti zaupanje v ta nov supervizijski model in v 
»naše« strokovnjake na tem področju. 

Sprejemanje 
drugih modelov 
izvajanja 
supervizije 

54 ... ki sem jih uspela delno realizirati, zaradi česar 
sem se kdaj počutila manj uspešno, a s hkratnim 
zavedanjem, da drugače v tej začetni fazi niti ne 
more biti. 

Občutki 
neuspešnosti 

55 Kot šibko točko sem zaznala, da moram izboljšati 
sposobnost strukturiranja procesa in biti pri tem 
odločna in prepričana. 

Pomanjkanje 
odločnosti in 
zaupanja 

56 … me je v začetku predvsem prežemal občutek, 
da sem nekdo, ki se šele uči supervizije, zato so 
bili pogosteje prisotni občutki nemoči in 
nekompetentnosti.  

Občutki nemoči 

57 Vložiti sem morala veliko truda v to, da sem 
ohranjala osredotočenost na konkretno situacijo in 
udeležence v njej. 

Zbranost v 
procesu 

58 Odvisno od obravnavane problematike je prišla 
ena ali druga povezava v ospredje in občasno mi 
je bilo težko dovolj vključiti tisto članico, ki ni 
bila del le-te aktualne povezave. 

Vključevanje 
vseh udeležencev 

59 Že tako se mi je zgodilo, da sem v refleksiji 
srečanj pomislila, da se je ena članica zelo 
malokrat vključila. Podvomila sem v to, ali sem ji 
dajala dovolj možnosti za vključevanje, dovolj 
prostora. 

Vključenost 
supervizantov v 
procesu 

60 Razmišljala sem tudi, da se problema nisem 
dovolj dobro lotila, da sem preskočila korake, 
predvsem pa, da nisem dobro raziskala 
supervizijskega vprašanja. 

Preskakovanje 
korakov 
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61 Manjkala sta mi pogum in prepričanost pri 
uporabi različnih kreativnih tehnik, nisem pa 
želela, da bi srečanja postala enolična, želela sem 
si več pestrosti in dinamike.  

Želja po večji 
lastni 
učinkovitosti 

62 Po mojem mnenju mora imeti supervizor za 
odkrivanje supervizantovih potreb tudi 
sposobnost vživljanja v situacije. Ne vem pa, 
kako to sposobnost okrepiti.  

Zavedanje 
pomanjkanja 
sposobnosti 

63 Vsekakor imam premalo izkušenj, da bi sploh 
ozavestila v danem trenutku, da sem prevzela 
neko vlogo, in zato ne vem, ali sploh ravnam 
prav. 

Pomanjkanje 
izkušenj 

64 Večkrat je bilo težko držati strukturo metode, npr. 
ko bi naj supervizantke povedale, kako vidijo 
predstavljen problem, so takoj vpletale svoje 
različne izkušnje ali pa že rešitve.  

Nemoč 
usmerjanja 
supervizantov  

65 Težko mi je bilo nedirektivno povedati, naj še ne 
ponujajo rešitev.  

Primerno 
podajanje zahtev 

66 Proti koncu srečanj sem pogosto imela občutek, 
da je moja koncentracija popuščala, težje sem 
našla prave besede. 

Popuščanje 
koncentracije 

67 Pri sebi pogrešam tudi gotovost v prehajanju med 
vlogami na srečanjih. 

Pogrešanje 
gotovosti 

68 Pri dogovarjanju sem premalo odločna oz. se 
prevečkrat prilagajam, težko sprejmem potrebo po 
ocenjevanju v superviziji, pogrešam pestrost 
uporabe intervenc, premalo sem pozorna na 
potrebo supervizantov, da želijo povratne 
informacije. 

Nezadovoljstvo z 
vodenjem 

69 Ne prepričam se, ali sem jih podala dovolj, 
prehitro sem zadovoljna s prvo reakcijo 
supervizanta in s svojo reakcijo.  

Samokritičnost 

70 Lahko pa hitro zaidem v intuicijo in se nagibam k 
potrebi po kontroli.  

Postavljanje 
lastnih meja 

71 Velikokrat sem se zalotila v zmotnem prepričanju, 
da sem odgovorna tudi za spreminjanje prepričanj 
supervizantk, ne le za učni proces. 

Zmotna 
prepričanja 

72 Srečevala sem se tudi z občutkom, da bi jaz 
morala vedeti, odkriti problem, ga rešiti. 

Prepoznavanje 
lastne nemoči 

73 Predvsem neprestane misli na lastne napake pri 
vodenju procesa, misli na supervizante, njihovo 
doživljanje mene in (morebiti) prevelikega 
občutka odgovornosti za njihov profesionalni 
razvoj. 

Prevzemanje 
odgovornosti  

74 Ovire, s katerimi sem se soočala, so bile mišljenje 
o nezadostni kompetentnosti, pomanjkanje 
izkušenj, supervizijske prakse, komunikacijske 
veščine in razumevanje sebe – strah, trema. 

Lastne ovire 

75 Hkrati se zavedam, da z vsako trditvijo nosim 
odgovornost za izrečeno, česar pa nisem 
pripravljena prevzeti. 

Lastna nemoč 
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76 Imela sem občutek, da med posameznimi deli 
srečanja trdo prehajam od enega k drugemu, 
želela sem mehkejše prehajati med posameznimi 
deli. 

Nezadovoljstvo z 
lastnim načinom 
dela 

77 Zdelo se mi je, da pred njimi nastopam kot nekdo, 
ki jih nekaj uči, čeprav nobena ni tega omenila z 
besedo in so mi bile hvaležne za podane 
informacije. 

Kritiziranje 
lastnega načina 

78 Po končanem srečanju sem se počutila neuspešno, 
imela sem občutek, da nismo nič naredili, bila 
sem razočarana.  

Nezadovoljstvo z 
rezultatom 

79 Osebno mislim, da bi morala ojačati svojo 
pozitivno naravnanost. Sicer sem zelo previdna in 
pogosto se mi porajajo dvomi, polemike, ali mi bo 
(nekaj) uspelo. Pristnost pa je pri meni tako 
izrazita, da mi ljudje počutje in razpoloženje 
lahko berejo z obraza. 

Razmišljanje o 
osebnih lastnostih 

80 Mislim, da je ena moja začetna težava bila tudi, 
da sem se vedla bolj kot »vedoči« supervizor – 
tudi neko prepričanje, da morem pred obravnavo 
gradiva jaz že vedeti, kaj bi bilo dobro, kaj bi bila 
prava rešitev ... 

Superiornost 
vloge 
supervizorja 

81 Bili so trenutki negotovosti, npr. kakšen stavek, 
pripomba, mnenje članice mi je spodbudilo 
razmišljanje: Kaj nisem dobro naredila? A jim 
sedaj to ni všeč? Ali se ne strinjajo z mano? Ali 
niso zadovoljne? Kaj je moja odgovornost? 

Dvom vase 

82 Ugotavljam, da sem se kar naprej ukvarjala sama 
s seboj. Kaj je bilo dobro, kaj narobe? Ali bi 
lahko storila kaj drugače in več? 

Dvomi v lastno 
delovanje 

83 Veliko sem se ukvarjala s temo samozaupanja, v 
proces supervizije sem vstopala nekoliko z 
obremenitvijo, da nimam izkušenj.  

Zaupanje vase 

84 Izkušnja pa je v meni zasejala dvom, če glede na 
reakcijo in mojo zaprtost oz. zadržanost, ki je 
konfliktu sledila, sploh lahko vodim supervizijo. 

Pomanjkanje 
samozavesti 

85 Ja, najti pravi, tisti svoj osebni stil, je bilo težko 
opravilo. Pa ga še nisem našla. Nezaupanje vase, 
prenos znanja in postopkov iz varnega študijskega 
okolja v realno okolje, soočenje s supervizanti, ki 
so strokovnjaki na svojem področju; kaj od 
naštetega me je najbolj težilo? 

Pomanjkanje 
samozavesti 

86 ... ko sem se spraševala o lastni kompetentnosti, 
ko sem se nezavedno ali zavestno primerjala z 
drugimi – mojimi supervizorji.  
 

Primerjanje sebe 
z boljšimi 

87 Tudi mene so večkrat navdajali občutki lastne 
nekompetentnosti, ko sem začenjala z vodenjem 
prve supervizijske skupine. Precej časa sem 
potrebovala, da sem res začutila sebe v vlogi 
supervizorke. 

Občutki 
nekompetentnosti 
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88 Kadar postavljam vprašanja »intuitivno«, mi to 
povzroča neprijetne občutke.  

Nezaupanje 
intuiciji 

89 Na začetku sem se sicer bolj držala strukture, a 
manj intervenirala v smislu postavljanja vprašanj, 
ali pa so bila ta strogo zapeta – kot iz učbenika; 
večkrat sem se zalotila ob pomislekih, ali ne 
vodim pravzaprav samopomočne skupine. 

Varen način dela 

90 Meni pa je ostala moja reakcija – skomig z 
rameni, ki je ona, kot se je izkazalo, sploh ni 
opazila oz. ji ni pripisovala nobenega pomena. 
Skomignila sem, ko me je vprašala: »Ja, ampak 
kako?«, ko resnično nisem vedela odgovora.  

Izražanje nemoči 

91 Obremenjevala sem se z mislimi, da 
supervizantka ni dobila dovolj zase oz. da je 
nisem dovolj podprla. Če pogledam nazaj, bi 
zagotovo potrebovala več moje podpore, ki bi ji jo 
lahko tudi dala, a v tistem trenutku tega nisem 
zmogla. 

Lastna nemoč 

92 Poskušala in trudila sem se, se učila, vendar 
ocenjujem, da sem bila preveč vpeta v lastne 
strahove in preveč zavzeta z lastno podobo 
supervizorke, da sem marsikdaj spregledala kaj 
pomembnega. 

Pomanjkanje 
zaupanja vase 

93 Ob zapletih glede dogovorov v skupini sem se 
hitro počutila ogroženo. 

Ogroženost ob 
zapletih 

94 Začutila sem kar malo sovražne nastrojenosti, 
užaljenosti v odnosu domene. 

Soočenje z 
negativnim 
odnosom 

95 Članice te skupine sem videla prvič in tudi one 
mene. Sprva so bile do mene precej nezaupljive, 
bale so se, da bom o njihovih »problemih« 
poročala ravnateljici. 

Nezaupanje v 
skupini 

96 Nisem si predstavljala, kako bodo članice 
supervizijske skupine sprejele mene kot 
supervizorko, moj način dela in supervizijo 
nasplošno. 

Strah pred 
sprejemanjem 

97 Po drugi strani pa sem imela veliko težav z 
usmerjanjem skupine in obvladovanjem skupine. 
Izrazito glasne in agresivne v komunikaciji so bile 
tri supervizantke, ki sem jih na začetku težko 
obvladala. 

Težave pri 
vodenju in 
usmerjanju 
skupine 

98 Nikakor nisem znala, nisem si upala prekiniti toka 
klepetavosti ter pripeljati proces nazaj v diskusijo, 
težko sem prišla do besede ... občutek, da mi 
supervizantke ne sledijo, občutek poraženosti ... 
 

Težave pri 
vodenju in 
usmerjanju 
skupine 

99 V analizi srečanja je prišlo do dogodka, ki je 
pretresel tudi mene. M. se je vrnila k vpletanju 
preminule kolegice in spoštovanju le-te in 
nedotakljivosti njenega dela še po njeni smrti. 
 

Etičnost v 
procesu 
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100 Naslednje aktualno dogajanje v skupini, ki je 
pustilo pečat v meni v vlogi supervizorke, so 
čustva supervizanta. Koliko odgovornosti nosi 
supervizor? Ali supervizor nosi odgovornost za 
čustva supervizanta? 

Soočenje s čustvi 

101 Sama sem se pri tem počutila vsiljivo, saj sem 
želela, da poteka sproščeno, da ne bi že po tem 
srečanju katere odvrnila od nadaljnjega 
sodelovanja, pa sem nenehno posegala vmes. 

Občutki 
vsiljivosti 
 
 

102 V tem srečanju se je govorilo o strahu in na 
samem srečanju sem ga občutila tudi jaz takrat, ko 
je M. izrazila svojo nejevoljo zaradi mojega 
vprašanja. Ustrašila sem se, da je izgubila 
zaupanje in je naslednjič več ne bo. 

Neprijeten odziv 
supervizanta 

103 Tudi sama sem občutila strah pred novim 
izzivom, zadržanost pred supervizantkami in 
bojazen, da bi lahko skupina razpadla. Ta se je še 
povečal potem, ko je M. zapustila skupino. 

Strah pred 
razpadom skupine 

104 Težko pa mi je, če nehote posežem v boleča 
področja neke osebe. V tistem trenutku ne vem, 
kaj bi naredila, rekla … 

Prestop meje 
supervizanta 

105 Pred začetkom prvega supervizijskega srečanja 
sem bila napeta in nesproščena, v grlu pa sem 
čutila nekakšen cmok. 

Doživljanje 
napetosti 

106 Nisem se počutila dobro, poskušala sem slediti 
skupini, problemu ter skupino usmerjati s 
primernimi intervencami, ampak občutek 
zamrznjenosti in nemoči je bil močnejši ...  

Doživljanje 
napetosti 

107 Vedno sem se počutila nelagodno, frustrirano, če 
je bila v procesu tišina. 

Tišina v procesu 

108 Rada bi se znebila strahu pred tveganjem in 
izpostavljanjem. Želela bi povečati toleranco do 
nejasnih situacij med procesom.  

Nejasne situacije 
v procesu 

109 Moram pa priznati, da sem v vsaki 
metasupervizijski skupini naletela na članico, s 
katero v nekem trenutku nisem našla pravega 
stika, in sem se znašla v njeni opoziciji. 
 

Težave v odnosih 
v skupini 

110  Na lastni metasuperviziji sem se ukvarjala s tem, 
da konec te, moje prve supervizijske skupine, 
predstavlja izgubo, ki jo obžalujem. 
 

Končevanje 
procesa 

111 V želji po čim večji strokovnosti sem bila v 
odnosu do sebe preveč kontraproduktivna, saj sem 
supervizantove situacije doživljala zelo čustveno 
in so me obremenjevale. 
 

Čustven odziv 

112 V tem obdobju sem bila primorana soočati se z 
lastnimi pomanjkljivostmi, strahovi in kompleksi, 
ki so že dalj časa tleli v meni. 
 

Lastna ogroženost 
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113 Nisem si predstavljala, da bom naletela na tako 
močna samoodkritja, da bom neprestano 
razmišljala o sebi, ponovno podoživela travmo, 
iskala svoje vzorce delovanja in jih povezovala z 
družinskimi vzorci, našla odgovore, zakaj se 
odzovem na določene načine … 

Samoodkritja 

114 Mučenje zato, ker je bil prehod iz varnega 
fakultetnega okolja v pravo delovno okolje zelo 
težak, tudi zaradi posledic pregorelosti. 

Prehajanje iz 
varnega okolja 

115 Obremenjenost s popolnostjo že v začetku me še 
dodatno ovira in vodi do samoobtoževanja. 

Obremenjenost s 
popolnostjo 

116 Po predstavitvi mi je I. povedala, da se boji, da 
sem tam na željo ravnateljice, z namenom, da 
pridobim in ji potem posreduje določene 
informacije. 

Strah 
supervizanta 

117 Ne zaupa niti meni kot supervizorki, ker misli, da 
me bo ravnateljica vseeno vprašala, kaj in kako 
delamo v skupini, o čem se pogovarjamo in kaj ji 
bom jaz takrat rekla. Zdelo se mi je, kot da me je 
s tem zadnjim delom stavka izzvala, hkrati pa sem 
še bolj začutila njen strah. 

Nezaupanje 
supervizanta 

118 Približno v polovici refleksij sem zaznala neko 
zadržanost, previdnost, kar mi je dalo misliti, da 
občutek varnega vzdušja med vsemi 
supervizantkami še ni vzpostavljen.  

Varnost v skupini 

119 Obravnava tega gradiva je bila težka, saj je bil 
prvič izpostavljen nek dogodek znotraj naše 
skupine, dotaknile smo se občutljive teme 
medsebojnega odnosa v naši skupini in to v zelo 
zgodnji fazi procesa, ko se je varna klima šele 
dobro zgradila. 

Občutljivost 
odnosov 

 
Tabela 1: Izjave s pripisanimi pojmi, kodiranje na 1. ravni 
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V nadaljevanju sem s primerjavo pojmov ugotavljala, kateri pojmi se nanašajo na podobne 
pojave, in jih združila (2.raven). Združene pojme sem povezala v skupne kategorije, ki opišejo 
področje, ki vsebinsko povezuje izjave z opisanimi pojmi (rimska oznaka kategorij: I, II, III, IV, 
V, VI, VII). V nadaljevanju sem definirala vse pojme in kategorije in s tem opredelila njihov 
pomen. Tako dobljene podatke sem uporabila v razpravi, jih povezala s primerljivimi 
obstoječimi raziskavami. Rezultate analize in razprave sem povezala s sklepno mislijo za RV 1. 
 

Št. Pojmi 
1. raven 

Združevanje 
2.raven 

Kategorije 
3. raven 

1 Priprave na vodenje A: Prehod v  I. 
2 Obremenitve s časom in velikostjo 

skupine 
praktično izvajanje 
supervizije 

PRIPRAVE NA 
VODENJE  

3 Pomanjkanje znanja o delu s 
skupino 

 SUPERVIZIJE 

4 Časovno usklajevanje   
5 Strahovi pred začetkom vodenja   
6 Pomanjkanje teoretičnega znanja   
7 Težave pri pridobivanju skupine za 

supervizijo 
B: Težave pri 
organiziranju  

 

8 Nepoznavanje supervizije v okolju supervizije  
9 Premalo informiranosti v okolju   

10 Nepripravljenost okolja na 
sodelovanje  

  

11 Ovire pri supervizantih   
12 Prostorski pogoji   
13 Primerni termin za izvajanje 

supervizije 
  

14 Daljši odmori med srečanji   
15 Začetno vzpostavljanje odnosa   
16 Začetni koraki supervizorja C: Prehod iz teorije   
17 Praktične izkušnje v prakso  
18 Držanje strukture Č: Strukturiranje  II. 
19 Ohranjanje strukture srečanja JASNI OKVIRI 
20 Lastne meje  LASTNEGA 
21 Pomanjkanje izkušenj  DELOVANJA 
22 Zavedanje obremenitev z večjo 

skupino 
  

23 Poskus predvidevanja poteka   
24 Časovna obremenitev   
25 Vztrajanje na strukturi   
26 Dogovori o pisanju refleksij   
27 Skrb za lastno varnost D: Lastna varnost  
28 Potreba po lastni varnosti   
29 Lastne potrebe   
30 Zavedanje razlik med članicami   
31 Naporno vodenje E: Težave pri   
32 Težave pri vodenju procesa vodenju  
33 Obvladovanje skupine   
34 Neverbalna govorica   
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35 Večplastnost iskanja rešitev F: Vsebina srečanj  
36 Dvojnost problemov   
37 Superiornost vloge supervizorja G: Vloga   
38 Razmejevanje vlog supervizorja  
39 Razumevanje vlog   
40 Menjavanje vlog   
41 Prilagajanja v skupini   
42 Predstava o potrebah supervizantov H: Predvidevanje  III. 
43 Predvidevanje potreb supervizantov potreb PRIČAKOVANJA 
44 Prepoznavanje potreb 

supervizantov 
supervizantov  

45 Razlike med udeleženci v skupini   
46 Lastna napačna predvidevanja   
47 Izpostavljanje lastnih želja I: Pričakovanja do   
48 Idealizirana pričakovanja supervizantov  
49 Zavedanje napak   
50 Visoka pričakovanja do sebe J: Pričakovanja do   
51 Biti sprejeta sebe  
52 Nerealna pričakovanja do sebe   
53 Sprejemanje drugih modelov 

izvajanja supervizije 
  

54 Občutki neuspešnosti K: Težave na  IV. 
55 Pomanjkanje odločnosti in 

zaupanja 
začetku vodenja ZAVEDANJE 

LASTNIH 
56 Občutki nemoči  POMANJKLJI -  
57 Zbranost v procesu  VOSTI 
58 Vključevanje vseh udeležencev   
59 Vključenost supervizantov v 

procesu 
  

60 Preskakovanje korakov L: Pomanjkanje   
61 Želja po večji lastni učinkovitosti izkušenj  
62 Zavedanje pomanjkanja 

sposobnosti 
  

63 Pomanjkanje izkušenj   
64 Nemoč usmerjanja supervizantov  M: Vodenje   
65 Primerno podajanje zahtev procesa  
66 Popuščanje koncentracije   
67 Pogrešanje gotovosti   
68 Nezadovoljstvo z vodenjem   
69 Samokritičnost   
70 Postavljanje lastnih meja N: Prepoznavanje   
71 Zmotna prepričanja lastnih ovir  
72 Prepoznavanje lastne nemoči   
73 Prevzemanje odgovornosti    
74 Lastne ovire   
75 Lastna nemoč   
76 Nezadovoljstvo z lastnim načinom 

dela 
O: Samokritičnost  V. 

VPRAŠANJE  
77 Kritiziranje lastnega načina  ZAUPANJA VASE, 
78 Nezadovoljstvo z rezultatom  SAMOZAVESTI 
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79 Razmišljanje o osebnih lastnostih   
80 Superiornost vloge supervizorja   
81 Dvom vase P: Premalo   
82 Dvomi v lastno delovanje zaupanja vase  
83 Zaupanje vase   
84 Pomanjkanje samozavesti   
85 Pomanjkanje samozavesti   
86 Primerjanje sebe z boljšimi   
87 Občutki nekompetentnosti R: Negativni   
88 Nezaupanje intuiciji občutki  
89 Varen način dela   
90 Izražanje nemoči   
91 Lastna nemoč   
92 Pomanjkanje zaupanja vase   
93 Ogroženost ob zapletih S: Ogroženost  VI. 
94 Soočenje z negativnim odnosom zaradi  OBČUTKI 
95 Nezaupanje v skupini supervizantov OGROŽENOSTI 
96 Strah pred sprejemanjem   
97 Težave pri vodenju in usmerjanju 

skupine 
  

98 Težave pri vodenju in usmerjanju 
skupine 

  

99 Etičnost v procesu   
100 Soočenje s čustvi   
101 Občutki vsiljivosti Š: Ogroženost   
102 Neprijeten odziv supervizanta zaradi lastnega  
103 Strah pred razpadom skupine delovanja ali  
104 Prestop meje supervizanta lastnih občutij  
105 Doživljanje napetosti med vodenjem  
106 Doživljanje napetosti procesa  
107 Tišina v procesu   
108 Nejasne situacije v procesu   
109 Težave v odnosih v skupini T: Slabi občutki na   
110  Končevanje procesa metasuperviziji  
111 Čustven odziv U: Prevelika  
112 Lastna ogroženost pričakovanja do  
113 Samoodkritja sebe  
114 Prehajanje iz varnega okolja   
115 Obremenjenost s popolnostjo   
116 Strah supervizanta V: Zaupanje do  VII. VARNOST V 
117 Nezaupanje supervizanta supervizorja SUPERVIZIJI 
118 Varnost v skupini Z: Zaupanje v   
119 Občutljivost odnosov skupini  

 
Tabela 2: Združevanje pojmov in povezovanje v kategorije, 2. in 3. raven 
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Definicije pojmov in kategorij 
I. PRIPRAVE NA VODENJE SUPERVIZIJE 
Kategorija predstavlja začetne težave pri pripravi na izvajanje supervizij, na spoznanja začetnih 
srečanj, kaj je težko, jih ovira, kje čutijo obremenitve.  

A: Prehod v praktično izvajanje supervizije – pojmi opisujejo izjave, ki so supervizorkam 
predstavljale ovire pri pripravi na srečanja, zaznavanje začetnih ovir, soočenje s praktičnimi 
izkušnjami in razlikami. 
Priprave na vodenje (1): supervizor začetnik več časa porabi za pripravo srečanja, si pripravi 
veliko vprašanj, kako lahko srečanje poteka, v katere smeri se lahko odvija, katere težave se 
nakazujejo iz pripravljenega gradiva, kako časovno uskladiti srečanje … 
Obremenitve s časom in velikostjo skupine (2): izkušnje z večjimi skupinami, kot so bile 
pridobljene med intervizijskimi srečanji, soočenje, da je odgovornost, da srečanje poteka v 
dogovorjenem roku, v rokah supervizorke, in ob tem usklajevanje pozornosti na celoten proces 
od začetka do konca. 
Pomanjkanje znanja o delu s skupino (3): pri izvajanju procesov so se supervizorke srečevale ne 
samo z delom na gradivu posamezne supervizantke, ampak tudi z delom s skupino, in 
posledično pomanjkanjem znanja skupinske dinamike, zato je bilo pred srečanji v kasnejših 
procesih več iskanja znanja o skupinski dinamiki.  
Časovno usklajevanje (4): priprave pred srečanji so jemale kar veliko časa, zato je velikokrat 
zmanjkalo časa za to ali pa je to predstavljalo večje obremenitve. 
Strahovi pred začetkom vodenja (5): pred začetkom prvega lastnega vodenja supervizijske 
skupine je bilo med več supervizorkami začetnicami prisotno zavedanje o že opravljenih 
študijskih obveznostih, ki so zahtevale veliko naporov, in posledično zavedanje, da tudi vodenje 
skupine predstavlja veliko oviro zaradi pomanjkanja samozavesti in izpostavljanja pred 
neznanimi ljudmi z znanjem, ki še ni utrjeno, ponotranjeno.  
Pomanjkanje teoretičnega znanja (6): samostojno vodenje skupine prinaša zavedanje, da je 
teoretičnega znanja premalo, da je lahko problem, ki ga prinaša supervizant, vezan na področje, 
ki ga supervizor ne pozna (primer: znanje o delovanju organizaciji …). 

B: Težave pri organiziranju supervizije – soočenje s težavami pri oblikovanju skupin, 
zainteresiranosti okolja in supervizantov, dogovarjanju o prostorskih in časovnih pogojih … 
Ovire v okolju (7–11): pri iskanju možnosti je bilo težko prodreti z idejo za izvajanje supervizije 
v okolju. Ovire so bile v samem nepoznavanju supervizije, nezainteresiranosti ljudi, kljub 
predhodno dogovorjenim predstavitvam; ovire so bile tudi zaradi neinformiranosti okolja, kaj 
supervizija je, in zaradi napačnih predstav o le-tej med odgovornimi, zaradi obremenitev zaradi 
delovnega procesa supervizantov in posledično izgovarjanja, da ni časa …  
Prostorski in časovni pogoji (12, 13): pomen izbire pravega prostora za izvajanje supervizije, 
nakazana ovira, kadar se supervizija izvaja v delovnih prostorih, od koder prihajajo supervizanti, 
težava pri preskoku iz delovnih obveznosti v proces. Prilagajanje iskanja primernega časa za 
potek srečanja, da se naredi odmik od delovnega procesa. 
Začetne težave pri vzpostavljanju odnosa v skupini (14,15): nepoznavanje supervizije je na 
začetku lahko ovira pri vzpostavljanju odnosov in občutka varnosti, ki je pomemben, da so 
supervizanti pripravljeni na iskanje odgovorov in odkrivanje lastnih pomanjkljivosti. Tudi daljši 
odmori med srečanji povzročajo odmik od že vzpostavljenega zaupnega odnosa v skupini. 
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C: Prehod iz teorije v prakso 
Zavedanje razlike (16,17): doživljanje obremenitev s prehodom iz teorije v prakso. Odkrivanja 
razlike med varnim študijskim okoljem in delovnim okoljem, ob tem pa zavedanje, da teoretično 
znanje še ne pomeni gotovosti pri praktičnem izvajanju vodenja skupine. 

II. JASNI OKVIRI LASTNEGA DELOVANJA 
Supervizorke začetnice so imele predstavo supervizije iz lastne izkušnje, ker so bile na začetku 
študija vključene v supervizijski proces, in pridobljenega teoretičnega znanja. To je bila osnova, 
jasen okvir, kako naj bi njihova srečanja potekala.  

Č: Strukturiranje srečanja  
Držanje strukture (18–21): vodenje supervizije po razvojno edukativnem modelu zahteva 
strukturo, ki so se je supervizorke učile v času študija, in tudi praktično preizkušale v varnem 
študijskem okolju. Vztrajanje pri naučeni strukturi omogoča varnost, poznavanje lastnih meja in 
večjo gotovost pri vodenju procesa. 
Kje je struktura v pomoč (22–24): z jasno strukturo je lažje voditi večje skupine, predvidevamo 
lahko možno dogajanje (kar pa je velikokrat lahko tudi ovira, ker tako ne slišimo supervizanta, 
ampak se držimo lastnega predvidevanja), zmoremo časovno opredeliti čas, potreben za 
določene faze procesa. 
Vztrajanje na strukturi (25): če se držimo strukture, je manj možnosti, da stvari ne »uhajajo iz 

rok«, da supervizanti ne odplavajo v več problemov hkrati.  
Dogovori o pisanju refleksij (26): na srečanjih je pomemben čas, ki ga določimo za pogovor o 
refleksijah. Pisanje poglobljenih refleksij omogoča večje učenje za vse udeležence. Pomemben 
je tudi čas, ki ga na srečanju namenimo refleksijam. 

D: Lastna varnost – zajete so izjave, ki govorijo o različnih mešanih občutkih, kjer je bilo 
zagotavljanje dobrega občutka varnosti za supervizorke problem ali potreba.  
Supervizorjeva priprava na srečanje (27, 28): za supervizorja začetnika je priprava na srečanje 
in obravnavo gradiva, ki ga supervizant predstavi, pomembna. Ob tem pa se sooča z manjšo 
fleksibilnostjo in spontanostjo, skrbjo, da se sam počuti varno in doraslo vlogi supervizorja. 
Lastne potrebe (29): za supervizorja je pomembno, da ve, kje so njegove meje, jih prepozna v 
skupini, ker tako deluje v območju, kjer se sam počuti varno in zaupa svojim sposobnostim.  
Zavedanje razlik med članicami (30): raznolikost skupine lahko povzroča negotovost, kadar 
smo navajeni homogenih skupin.  

E: Težave pri vodenju – izjave govorijo o težavah pri usmerjanju skupin, osredotočenem 
vodenju, vztrajnosti glede na predstave supervizork, kako naj bi srečanje potekalo, da ne 
zahajajo izven začrtanih ciljev. 
Usmerjanje in vodenje skupine (32–33): supervizorjeva vloga je v tem, da vodi pogovor k 
zastavljenem cilju, da na srečanju ne prihaja do govorjenja, ki bi pomenilo samo klepetanje, da 
prepozna pomembnost pogovorov in da zmore sebe vključiti v pogovor s supervizanti, ko je to 
potrebno. 
Neverbalna govorica (34): za supervizorja je pomembno, da prepozna pomembnost neverbalne 
govorice. 
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F: Vsebina srečanj – spraševanje o pomembnosti vsebine srečanja, počutju supervizantov, 
iskanju rešitev, emocionalnem počutju supervizanta, ko predstavlja problem (35, 36). 

G: Vloga supervizorja – prepoznavanje različnih vlog supervizorja, prepoznavanje neželenih 
vlog, prilagajanje različnim vlogam, razmejevanje vloge s predhodnim poklicem …  
Superiornost vloge supervizorja (37): zavedanje, da v skupini nima pomembne vloge samo 
supervizor. 
Meje vlog (38, 39): prepoznavanje svoje vloge supervizorja in vloge predhodnega poklica, 
razmejevanje teh vlog. 
Različne vloge supervizorja(40, 41): supervizor med procesom prehaja v različne vloge z 
namenom, da lahko supervizantu ali skupini trenutno najbolj omogoča proces učenja. 
Supervizor pa prehaja v različne vloge tudi glede na sestavo skupine, s katero vodi srečanje. 

III. PRIČAKOVANJA 
Kategorija govori o pričakovanjih supervizork o lastnem vodenju, pričakovanjih do 
supervizantov, vnaprejšnjih predvidevanjih potreb supervizantov… 

H: Predvidevanje potreb supervizantov – opisane so izjave, ki govorijo o vnaprejšnjih 
predvidevanjih potreb supervizantov in so zaradi tega predstavljale določene ovire 
supervizantkam, dokler niso ozavestile, kaj je pomenilo, da so si same naredile neko predstavo o 
potrebi supervizantov. 
Predstave o potrebah supervizantov (42, 43): predstave, ki so nastale ob pripravah na srečanje, s 
predvidevanji, kaj potrebujejo supervizanti začetniki ali supervizanti z določenim poklicnim 
profilom.  
Prepoznavanje potreb supervizantov (44): na srečanju prepoznana potreba supervizanta. 
Razlike med udeleženci v skupini (45): supervizorjevo zaznavanje razlik dojemanja med 
supervizanti. 
Lastna napačna predvidevanja (46): supervizor ima lahko do supervizantov predvidevanja, ki se 
kasneje izkažejo za neresnična.  

I: Pričakovanja do supervizantov – nekaj izjav opisuje visoka pričakovanja do supervizantov, da 
bodo vstopali v proces ravno tako zavzeto, kot so supervizorke vstopale v lasten proces 
supervizije (47, 48). 

J: Pričakovanja do sebe – navedeno je nekaj pasti, v katere se lahko ujamejo supervizorji 
začetniki, kot je primerjanje z idealnim supervizorjem, pričakovanje, da je treba supervizantom 
zagotavljati zadovoljstvo s supervizijo, primerjanje s preteklimi izkušnjami različnih modelov 
supervizije. 
Visoka pričakovanja do sebe (50–52): supervizor začetnik ima do sebe velika pričakovanja, 
kako bo sprejet, bo zmogel voditi skupino, velikokrat uporablja merilo popolnosti, ki ga ne more 
doseči.  
Sprejemanje drugih modelov izvajanja supervizije (53): supervizorji, ki imajo izkušnje z 
drugačnimi modeli supervizije, morajo razviti zaupen odnos in sprejeti druge modele izvajanja 
supervizije. 
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IV. ZAVEDANJE LASTNIH POMANJKLJIVOSTI 
Težave in ovire, ki so jih supervizantke prepoznale kot vir lastnih pomanjkljivosti ali 
neizkušenosti in so bile prepoznane kot šibke točke, neznanje, slabi občutki, nezadovoljstvo s 
potekom srečanja, vprašanje profesionalnih kompetenc. 

K: Težave na začetku vodenja – prepoznavanje težav ob začetnih srečanjih, občutki 
neuspešnosti, pomanjkanje odločnosti, zbranosti, vključevanje supervizantov v proces. 
Pomanjkanje odločnosti in zaupanja (54–56): prepoznavanje težav, ki so nastale zaradi 
pomanjkanja odločnosti ali zaupanja v svoje delovanje. Pomanjkanje temelji predvsem na 
prepoznavanju sebe kot začetnice, neizkušene strokovnjakinje, ki svojih sposobnosti ne 
prepozna. 
Zbranost v procesu in vključevanje supervizantov v skupini (57–59): med srečanjem mora 
supervizor slediti dogajanju, ohraniti rdečo nit in ostati osredotočen na posamezne faze, ki 
potekajo v procesu. Ob tem je treba vključevati supervizante in omogočati prostor, da se lahko 
vključujejo enakomerno. 

L: Pomanjkanje izkušenj – zavedanje, da je do določenih težav prišlo zaradi nezaupanja v lastne 
sposobnosti, ki pa je posledica pomanjkanja izkušenj. 
Preskakovanje korakov (60): za izvajanje supervizije je vnaprej predvidena struktura. Zaradi 
različnih dejavnikov je pozornost supervizanta začetnika močno omajana. Zgodi se, da se 
preskakuje korake, in tako nehote premalo časa posveti pomembnim delom srečanja (kot je 
recimo raziskovanje supervizijskega vprašanja). 
Sposobnosti (61, 63): ob prepoznavanju česa si želimo na srečanju ugotoviti, kje smo šibki, 
kakšnega znanja, sposobnosti nam manjka. Ob tem ugotovimo, da moramo pridobiti določena 
znanja ali okrepiti določene sposobnosti.  

M: Vodenje procesa – med celotnim procesom ponavljajoče se težave, ki so nastajale na 
različnih področjih (strukturiranje procesa, usmerjanje supervizantov, postavljanje zahtev, 
zbranost v procesu …). 
Nemoč usmerjanja supervizantov (64, 65): držanje strukture srečanja se nadaljuje tudi v 
kasnejših fazah procesa. Največkrat je ovira usmerjanje supervizantov, da sledijo procesu in ne 
preskakujejo iz enega dela na drug del, ko to še ni primerno. Ob tem se supervizorke srečujejo s 
težavami, kako primerno povedati, da je proces srečanja še na določeni fazi, ki se je ne sme 
prehitevati.  
Popuščanje koncentracije in gotovosti (66, 67): zaradi intenzivnosti srečanj in nenehne 
pozornosti, ki jo mora imeti supervizor ves čas srečanja, prihaja do popuščanja koncentracije. 
Prav tako je težko ohraniti pozornost pri večkratnem menjavanju vlog, ki jih mora supervizor 
prevzemati med srečanjem. 
Nezadovoljstvo z vodenjem (68): pomanjkljivosti, ki so prepoznane kot negotovost pri 
prevzemanju potrebnih vlog ali potrebnega znanja. Prehitro zadovoljstvo z nastalim stanjem in 
nezaupanje, da bi situacija bila raziskana globlje. 

N: Prepoznavanje lastnih ovir – ovire, ki izhajajo iz potreb in lastnosti supervizork (potreba po 
kontroli, napačno prevzemanje odgovornosti, potreba po sprejetosti s strani supervizantov …). 
Postavljanje lastnih meja (70): zaradi nezaupanja v svoje sposobnosti si supervizor postavlja 
omejitve, ki ga vodijo v napačna dejanja.  
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Zmotna prepričanja in prevzemanje odgovornosti (71–73): supervizor začetnik velikokrat 
sprejme prepričanja, ki niso potrebna za uspešno potekanje procesa v superviziji. Prevzemanje 
odgovornosti za supervizantova prepričanja in spremembe predstavlja oviro in povzroča zmotna 
prepričanja o nalogi supervizorja. Ta supervizorju povzročajo tudi občutke nemoči in so 
obremenjujoča. 
Lastne ovire (74): veliko ovir občutijo supervizorji začetniki zaradi negativnega mišljenja o 
lastni nekompetentnosti, občutka pomanjkanja znanja in izkušenj. S tem se srečujejo skozi 
celoten proces, ne samo na začetku. 
Lastna nemoč (75): vodenje procesa supervizije prinaša za supervizorja veliko odgovornost. S 
poglabljanjem procesa se ta odgovornost veča. Ob tem pa povzroča nemoč, ker se supervizor 
začetnik težko spopada s tolikšno mero odgovornosti in je ni pripravljen sprejeti zaradi 
negotovosti in pomanjkanja izkušenosti. 

V. VPRAŠANJE ZAUPANJA VASE, SAMOZAVEST 
Opisane izjave govorijo o samokritičnosti, nezadovoljstvu do lastnega načina vodenja, 
ugotavljanju osebnih značilnosti. 

O: Samokritičnost – supervizor sebe in svoja dejanja ocenjuje kritično, prepoznava 
pomanjkljivosti, ki temeljijo na njegovi lastni oceni. 
Nezadovoljstvo z lastnim načinom dela (76–78): kritika lastnega dela, ki temelji na lastnih 
občutkih in ni posledica kritičnih povratnih informacij supervizantov. Zaradi nezadovoljnih 
lastnih občutkov svoja dejanja vidi kot napačna ali prepoznava kot slabše izvedena. 
Razmišljanje o osebnih lastnostih (79): s pogostimi dvomi v uspešnost lastnega delovanja 
supervizor sebi velikokrat prepreči, da bi prepoznal svoja dobra dejanja. Usmerjenost na 
pozitivno, da ravna prav, da je na pravi poti, zmanjšuje njegova negativna prepričanja o sebi. 
Superiornost vloge supervizorja (80): druga težava, s katero se sreča supervizor, je nasprotna od 
prejšnje. Sebe vidi kot superiornega, verjame, da mora vedeti odgovore, poznati rešitve že pred 
srečanjem in to celo bolje kot supervizant. Prevzema vlogo »vedočega« supervizorja. 

P: Premalo zaupanja vase – razmišljanja, ki spodkopavajo zaupanje vase in povzročajo težave in 
negativna razmišljanja o lastnih sposobnostih. 
Dvom vase in lastno delovanje (81,82): glede na reakcije drugih, ki niso preverjene, supervizor 
dvomi v svoja dejanja, se sprašuje, ali dela prav, kako je všeč supervizantom, ali se z njim 
strinjajo, nenehno sprašuje, kaj bi lahko naredil drugače. 
Zaupanje vase (83): nezaupanje vase izhaja tudi iz zavedanja, da ima supervizor začetnik malo 
izkušenj in se to lahko pozna tudi v njegovem delovanju. 
Pomanjkanje samozavesti (84–86): zmanjšanje samozaupanja zaradi neprijetnih dogodkov, 
primerjanja z izkušenimi supervizorji, iskanja osebnega stila, ki daje prepričanje v lastne 
kompetence, prehod iz varnega študijskega okolja. 

R: Negativni občutki – situacije, ki so nastajale ali bile zaznane pri vodenju supervizije in so 
zaradi njih nastajali različni negativni občutki (nemoč, neprijetni občutki, pomanjkanje 
zaupanja …). 
Občutki nekompetentnosti (87, 88): priznanje lastne kompetentnosti je povezano s 
prepoznavanjem sebe v vlogi supervizorja in zaupanjem v intuicijo. 
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Občutki varnosti (89–92): zaradi občutka varnosti so ravnanja supervizorjev začetnikov 
usmerjena v varno strukturo, neizpostavljanje z vprašanji. Izpostavljenost v situacijah, ko 
odkrije lastno nemoč ob supervizantovem vprašanju, povzroča zadrego in nemoč; spoznanje, da 
ne zmore ponuditi supervizantu podpore, ko jo potrebuje. To so trenutki, ko supervizor tudi sam 
išče varno okolje, kjer se ne počuti izpostavljeno lastnim negativnim občutkom. 

VI. OBČUTKI OGROŽENOSTI 
Ogroženosti, ki so nastajale na različnih področjih ali v različnem obdobju, tako pri vodenju 
procesov kot v podpornih metasupervizijskih procesih. 

S: Ogroženost zaradi supervizantov – različne ogroženosti, ki so jih občutile supervizorke zaradi 
supervizantov. 
Ogroženost ob zapletih (93): zapleti se pojavijo že pri postavljanju dogovorov v skupini. Ker je 
to dejanje na začetku srečanj, je ogroženost supervizorja lahko zelo velika, ko vidi, da ne zmore 
prenesti pomembnosti dobrih dogovorov za uspešno izvajanje procesa. 
Negativni odnosi v skupini (94–96): supervizor se lahko sreča v skupini z nezaupanjem s strani 
supervizantov. To je lahko posledica napoznavanja supervizije, odnosov v kolektivu, iz katerega 
prihajajo supervizanti, ki vidijo supervizorja kot podaljšano roko kontrole njihovega 
nadrejenega, nezaupanja v supervizorjev način dela. Zaradi tega prihaja do občutkov 
ogroženosti pri supervizorju in vpliva tudi na sam odnos v skupini. 
Težave pri vodenju in usmerjanju skupine (97, 98): Velikokrat prihaja do občutkov ogroženosti 
tudi zaradi zapletov, ki jih ima supervizor pri vodenju in usmerjanju skupine. Agresivna 
vključenost supervizantov pri supervizorjih začetnikih povzroča zadrego, ker ne zmorejo 
prekiniti ali preusmeriti dogajanja in dobivajo občutke, da ne zmorejo obvladovati 
supervizantov. 
Etičnost v procesu (99, 100): kadar v procesu supervizije prihaja do čustveno neprijetnih situacij 
ali dogodkov, so občutki ogroženosti tudi za supervizorja lahko veliki, tudi zato, ker kot 
začetnik še ne zmore prepoznati, kako ravnati s čustvi supervizanta, in si zaradi tega nalaga 
preveliko odgovornost. 

Š: Ogroženost zaradi lastnega delovanja ali lastnih občutij med vodenjem procesa – prepoznani 
lastni načini vedenja ali ravnanja, ki so povzročali občutke ogroženosti. 
Občutki vsiljivosti (101): supervizor lahko zaradi neke svoje želje ali potrebe deluje vsiljivo ali 
sam vidi svoja dejanja vsiljiva in ob tem prepoznava občutke ogroženosti zaradi lastnega 
delovanja.  
Odzivi v skupini (102, 103): supervizanti se lahko neprijetno odzovejo na vprašanja 
supervizorja. Pri njem to povzroči občutke strahu zaradi možnega razpada skupine zaradi 
njegovih vprašanj. 
Prestop meje supervizanta (104): ko supervizor zazna, da je prestopil mejo supervizanta in se ob 
tem znajde v situaciji, ko ne ve, kako se odzvati. 
Doživljanje napetosti (105, 106): občutki napetosti lahko povzročajo različne reakcije, 
zadržanost v ravnanju, zamrznjenost in nezmožnost komuniciranja. 
Nejasnosti v procesu (107, 108): na srečanjih lahko prihaja do trenutkov, ko se supervizor 
počuti frustrirano, nelagodno, ko ne zmore predvideti situacije, ki povzroči njegovo nelagodje. 
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T: Slabi občutki na metasuperviziji – konfliktne situacije na metasuperviziji zaradi medsebojnih 
odnosov supervizork ali iskanja odgovorov glede lastnega sprejemanja procesa (109, 110). 

U: Prevelika pričakovanja do sebe – problemi, ki so nastajali kot posledica prevelikih 
pričakovanj do sebe zaradi soočenja z lastnimi čustvenimi odzivi, obremenitev zaradi 
samostojnega prevzemanja vodenja procesa, osebnih travm in pomanjkanja zaupanja vase. 
Čustven odziv (111): supervizorjevo pretirano čustveno odzivanje na supervizantove situacije 
predstavlja zanj ogroženost, ker deluje nanj negativno. 
Spoznavanje sebe (112, 113): v procesu, ki ga vodi supervizor, lahko prihaja tudi do velikih 
odkrivanj svojih lastnih osebnostnih doživljanj, podoživljanja lastnih situacij, ki so bila zanj 
težka, prepoznava svoje vzorce vedenja. 
Prehod iz študijskega okolja (114, 115): veliko občutkov ogroženosti doživljajo supervizorji 
začetniki ob prehodu iz študijskega okolja v realno dogajanje in ob tem občutijo 
preobremenjenost s popolnostjo, ker še niso zmožni sprejemati lastnih napak in imajo glede sebe 
prevelika pričakovanja. 

VII. VARNOST V SUPERVIZIJI  
Vprašanje varnosti v skupini je zelo pomembno. Varnost je pomembna za vse udeležence, 
supervizor jo potrebuje za lastno dobro počutje, gotovost in pripravljenost na vodenje, 
supervizanti jo potrebujejo za vzpostavljanje odnosa in pripravljenost na odpiranje in razvoj 
skozi proces supervizije. 

V: Zaupanje do supervizorja – supervizor se sooča z nezaupanjem supervizantov in posledično 
njihovimi občutki nezaupanja do njega. 
Nezaupanje supervizanta (116, 117): supervizanti na različne načine izražajo strah in 
nezaupanje do supervizorja, da bo dogajanje s supervizije prenašal supervizantovim nadrejenim. 
Pomembno je, da se občutek varnosti in dvomi glede tega že na začetku razčistijo in da se 
vzpostavi potrebno varno okolje za supervizante. 

Z: Zaupanje v skupini – med supervizanti se mora vzpostaviti zaupen odnos, da so oblikuje 
delovno in ustvarjalno okolje, kjer so supervizanti pripravljeni na samorazkrivanje in učenje, ki 
ga to prinaša. 
Varnost v skupini (118, 119): občutek varnosti je pomemben tudi v skupini med vsemi 
udeleženci. Supervizor mora zaznati, v kakšnem stanju je skupina, in po potrebi nameniti dovolj 
časa, da se vzpostavi zaupen odnos z vsemi in da je občutek varnosti za vse sprejemljiv. Če do 
tega ne pride, je ogrožen tudi sam proces in v skupini se ne vzpostavijo zaupljivi odnosi in 
posledično s tem pogoji za pripravljenost na razkrivanje. 
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Razprava - RV 1 
Z združevanjem pojmov na prvi in drugi ravni sem kategorije združila na tretji ravni v sledeče 
kategorije: 

• I. PRIPRAVE NA VODENJE SUPERVIZIJE 
• II. JASNI OKVIRI LASTNEGA DELOVANJA 
• III. PRIČAKOVANJA 
• IV. ZAVEDANJE LASTNIH POMANJKLJIVOSTI 
• V. VPRAŠANJE ZAUPANJA VASE, SAMOZAVEST 
• VI. OBČUTKI OGROŽENOST 
• VII. VARNOST V SUPERVIZIJI 

Pregled združevanja kategorij pokaže, da so supervizorke začetnice videle več težav na področju 
profesionalnih kompetenc. Porazdelitev je dokaj enakomerna, največ izjav pa je vseeno vezanih 
na področje jasnih dogovorov. Jasni dogovori ne pomenijo samo dobrega dogovarjanja med 
udeleženci, ampak tudi jasno postavljanje mej sebi in zagotavljanje varnega prostora zase in za 
celotno skupino. Postavljanje mej je pomemben dogovor, ki ga je treba skleniti na začetku 
srečanja, ob tem se vzpostavlja občutek varnosti za vse udeležence, ki ustvari zaupen 
supervizijski odnos in varno vzdušje v skupini (Žorga, 2000a). Zavedanje o tem je pri 
supervizorkah začetnicah manjše in nepopolno. Zaradi tega je prihajalo kasneje do večjih 
osebnih dilem glede varnosti odnosov, pričakovanja vseh udeležencev supervizije (tako 
supervizork kot supervizantov), nastajale so motnje v sami organizaciji in pripravi srečanj, vpliv 
pa se je poznal tudi pri vzpostavljanju odnosa v skupini. 

Vpliv jasnih dogovorov se navezuje tudi na samo strukturiranje vodenja supervizijskih srečanj. 
Kot začetnice so imele veliko potrebo po jasni strukturi vodenja supervizijskega srečanja (točen 
začetek, časovna razporeditev, vedenje, kako voditi srečanje, pregled refleksij, čas za gradivo, 
zaključek …) 

Ostale težave se nanašajo na videnje sebe kot supervizorke in svojega načina dela. Podoba je 
zelo kritična, polna spraševanja, kaj je napačno, zavedanja pomanjkanja izkušenj, nezaupanja v 
sposobnosti in že pridobljeno znanje, prepoznavanja svojih lastnosti, ki so občasno tudi moteče. 

Težave, ki so bile prisotne pri supervizorkah začetnicah, se lahko združijo v nekaj skupnih 
značilnosti. Veliko je iskanja varnosti v strukturiranem načinu vodenja procesa, zavedanje o 
pomanjkanju izkušenj je prisotno pri vseh, veliko je ukvarjanja s seboj, manj s supervizanti ali 
odnosi.  

Veliko manj spraševanja je bilo na področju izražanja empatije in zaupanja, tako sebi kot 
supervizantom. Verjetno je to treba pripisati nezmožnosti osredotočanja na vse vidike v procesu, 
ker je bila osredotočenost na težave vezana predvsem nase, na lastno vlogo supervizorke. 
Osredotočenost na supervizanta je v začetni fazi razvoja nizka, kar je značilno za to fazo (Hess, 
1986; Žorga, 2010).  

Skupen povzetek težav, s katerimi so se srečevale supervizorke začetnice, predstavlja značilne 
težave, na katere naletijo supervizorji v svojem razvoju (Hogan, 1964; Hess, 1986; Stoltenberg, 
McNeal in Delworth, 1988; Watkins, 1993; Žorga, 2010). Veliko je spraševanja o pravilnosti 
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svojega delovanja, iskanja varnosti v strukturi in teoriji, nezaupanja intuiciji, nezavedanja 
profesionalne identitete, občutkov nemoči in zavedanja pomanjkanja izkušenj. 

Podobnih raziskav, ki bi tako eksplicitno govorile o težavah, ki jih imajo supervizorji začetniki, 
nisem našla. Pri predstavitvi problema raziskave sem omenila McColey in Baker (1982), ki sta 
opravila raziskavo, katere so največje težave supervizorja začetnika: 

− začetniška trema pred vodenjem supervizije (26,7%), 

− ne ve, kdaj intervenirati (21,3%), 

− nerazumevanje problema (21,3%), 

− pomanjkanje znanja različnih tehnik in teorije (15–20%). 

Izjave, ki sem jih zbirala kot relevantne za RV 1, imajo podobno vsebino. V kategoriji  
I. PRIPRAVE NA VODENJE SUPERVIZIJE je navedenih veliko dilem, ki govorijo o težavah 
pred začetnimi poskusi samostojnega vodenja skupine: 

• … moje priprave na srečanja so bile obširne, vsebovale so veliko vprašanj … 
• Ugotavljala sem, da sem bila na tesnem s časom, tri šolske ure in šest članic, čas je kar 

prehitro minil. Pri šestih članih je bilo težko nadzorovati svojo pozornost do vseh. 
• V proces sem vstopila prestrašena, predvsem pa izmučena od naporov preteklega 

šolskega leta, bala sem se lastnih napak, nisem imela potrebne samozavesti, ki mi jo je 
dodatno jemala še pregorelost. Ob misli na vodenje skupine sedmih profesionalk so me 
prevzemali občutki groze. 

• V proces sem vstopila predvsem polna teorije, skoraj brez praktičnih izkušenj in skok v 
pravo prakso v običajnem delovnem okolju je bil šok. 

Težave z interveniranjem in nerazumevanjem problema lahko povežem z veliko dilemami, ki so 
jih imele supervizorke začetnice in so zajete v kategoriji II. JASNI OKVIRI LASTNEGA 
DELOVANJA: 

• Ko sem načrtovala srečanja, sem se srečala z dilemo, na katerem srečanju naj začnem z 
obravnavo gradiva. 

• Bilo je naporno in mučno slediti rdeči niti, saj so supervizantke rade odplavale v drugo 
smer ter odpirale nove teme. 

• Kar največ sem hotela narediti vnaprej, da bi se na srečanju počutila varnejšo v svoji 
vlogi, posledično pa sem bila manj fleksibilna in spontana oz. sem verjetno tudi manj 
sledila supervizantkam samim ter »tu in zdaj«. 

Veliko pa je bilo prisotnega zavedanja, da je velika razlika med teorijo in prakso. Že osvojena 
teorija v preteklem šolskem letu, predhodno znanje in nekaj pridobljenih izkušenj z lastno 
supervizijo ni predstavljalo dovolj trdnih temeljev, da bi se supervizorke počutile bolj 
kompetentne pri vodenju: 

• Manjkala sta mi pogum in prepričanost pri uporabi različnih kreativnih tehnik, nisem pa 
želela, da bi srečanja postala enolična, želela sem si več pestrosti in dinamike. 

• Po mojem mnenju mora imeti supervizor za odkrivanje supervizantovih potreb tudi 
sposobnost vživljanja v situacije. Ne vem pa, kako to sposobnost okrepiti. 

Nekaj povezav sem našla tudi z raziskavo Machorro in Suck (2014), kjer so svetovalci ali 
supervizorji začetniki opredelili, katere profesionalne kompetence so pomembne za njihov 
razvoj (navedenih je prvih 7): 

- empatičnost, 
- etičnost, 
- poštenost, 
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- pripravljenost na srečanje, strokovno znanje, 
- fleksibilnost, 
- nudenje podpore, 
- ... še 49 definicij. 

Med izjavami bodočih supervizork je bilo kar nekaj takih, ki govorijo o težavah na teh področjih 
in so zajete v kategoriji V. VPRAŠANJE ZAUPANJA VASE, SAMOZAVEST: 

• Obremenjevala sem se z mislimi, da supervizantka ni dobila dovolj zase oz. da je nisem 
dovolj podprla. Če pogledam nazaj, bi zagotovo potrebovala več moje podpore, ki bi ji 
jo lahko tudi dala, a v tistem trenutku tega nisem zmogla. 

• V analizi srečanja je prišlo do dogodka, ki je pretresel tudi mene. M. se je vrnila k 
vpletanju preminule kolegice in spoštovanju le-te in nedotakljivosti njenega dela še po 
njeni smrti. 

• Članice te skupine sem videla prvič in tudi one mene. Sprva so bile do mene precej 
nezaupljive, bale so se, da bom o njihovih »problemih« poročala ravnateljici. 

• Nisem se počutila dobro, poskušala sem slediti skupini, problemu ter usmerjati s 
primernimi intervencami, ampak občutek zamrznjenosti in nemoči je bil močnejši ... 

• Imela sem občutek, da med posameznimi deli srečanja trdo prehajam od enega k 
drugemu, želela sem mehkejše prehajati med posameznimi deli. 

• Po končanem srečanju sem se počutila neuspešno, imela sem občutek, da nismo nič 
naredili, bila sem razočarana. 

Mullen, Uwamaharo, Blount in Lambie (2015) pa so se v svoji raziskavi osredotočili na porast 
samoučinkovitosti pri svetovalcih začetnikih. Tudi glede tega je bilo kar veliko dilem in težav 
pri supervizorkah začetnicah, ki so prepoznale kar nekaj ovir, ki so vplivale na njihov občutek 
uspešnega in učinkovitega vodenja lastnih supervizij. Izjave, ki govorijo o tej temi, so povzete v 
kategoriji IV. ZAVEDANJE LASTNIH POMANJKLJIVOSTI: 

• ... ki sem jih uspela delno realizirati, zaradi česar sem se kdaj počutila manj uspešno, a s 
hkratnim zavedanjem, da drugače v tej začetni fazi niti ne more biti. 

• Kot šibko točko sem zaznala, da moram izboljšati sposobnost strukturiranja procesa in 
biti pri tem odločna in prepričana. 

• Vložiti sem morala veliko truda, da sem ohranjala osredotočenost na konkretno situacijo 
in udeležence v njej. 

• Razmišljala sem tudi, da se problema nisem dovolj dobro lotila, da sem preskočila 
korake, predvsem pa, da nisem dobro raziskala supervizijskega vprašanja. 

• Pri dogovarjanju sem premalo odločna oz. se prevečkrat prilagajam, težko sprejmem 
potrebo po ocenjevanju v superviziji, pogrešam pestrost uporabe intervenc, premalo sem 
pozorna na potrebo supervizantov, da želijo povratne informacije. 

Sklepna misel RV1 
Skozi analizo raziskovalnega vprašanja »Katere so bile začetne težave bodočih supervizork pri 

izvajanju supervizije?« lahko naredim povezavo dobljenih kategorij z opredelitvijo poklicnih 
kompetenc supervizorja (Hawkins in Shohet, 2006; Caroll, 1996; Žorga, 2010):  

- ustrezno strukturiranje supervizijskega procesa, 
- fleksibilno prehajanje med različnimi vlogami, 
- jasni dogovori, 
- prilagajanje individualnim razlikam, 
- izkušnje pri vodenju, 
- zmore »helikopterski pogled«, 
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- zavedanje lastnih sposobnosti in omejitev, 
- etično ravnanje, 
- uporaba supervizijskih intervenc, 
- strokovno izpopolnjevanje, 
- … 

To pomeni, da so največje ovire in težave zaznavale na področju profesionalnosti. Povezava je 
logična, ker so supervizorke začetnice sebe težko prepoznale kot strokovnjakinje na področju 
supervizije. Zavedale so se, da je samostojno vodenje procesa, ne glede na uspešno pridobivanje 
teoretskega znanja in izkušenj z udeleževanjem na supervizijah v prvem šolskem letu prestop na 
višji nivo, za kar pa se same niso prepoznale dovolj kompetentne. Podobne ugotovitve 
predstavlja Stoltenberg (1981, v Worthington, 1987), ko navaja, da soočenje z realnostjo prinaša 
veliko dvomov o pravilnem ravnanju in iskanju lastne poti k utrjevanju sebe kot usposobljenega 
strokovnjaka. Supervizor začetnik počasi pridobiva na avtonomnosti znotraj strukturiranega 
vodenja supervizije, narašča mu pogum za tvegana dejanja in krepi se v vlogi učitelja, ki 
razume, da mu ni treba vedeti odgovorov na vsa vprašanja.  
 

RV 2 – KAJ JE POMAGALO PRI NJIHOVEM RAZVOJU IN PREHODU IZ ZAČETNE 
NA NASLEDNJO STOPNJO RAZVOJA? 

Analiza RV 2 
Pri tem vprašanju sem med gradivom iskala zapise, ki so govorili o napredku, spoznanjih, kaj je 
supervizorkam začetnicam pomagalo pri njihovi rasti in razumevanju k lastnemu napredku. 
Izbranim zapisom sem pripisala pojme, ki sem jih dodatno opredelila z definicijami. V razpravi 
sem iskala povezave med pojmi in razvojem supervizork začetnic. V grafu sem prikazala 
pogostost pojavljanja posameznih pojmov, kar sem lahko v razpravi povezala z razvojem 
supervizork začetnic. Rezultate in vrednosti sem primerjala z Limbergovo raziskavo (2013) in 
poskušala najti stične točke in razlike.  
 

Razčlenitev zapisov in pripisovanje pojmov: 

Zapisi  Pojmi 
Med študijem sem močno nadgradila svoje 
sposobnosti na tem verbalnem področju – 
vodenje pogovorov, oblikovanje vprašanj, 
povzemanje ...vse to mi je postalo pomembno, 
sedaj po treh letih pa tudi kar naravno. 

Učenje veščin 
 
 
 
 

K zavedanju pa mi je pomagalo predvsem to, 
da smo med študijem ves čas morali 
reflektirati ... ustno, pisno, gor in dol ... v vseh 
izkustvenih procesih pa še drugje.  

Refleksije 

Supervizija, metasupervizija in intervizija – biti 
udeležena v teh procesih, strokovno vodeno in 
ob zelo spoštljivem in zagnanem sodelovanju 
sošolk mi je daleč največ dalo – največ razvoja 
in razumevanja in hkrati tudi največ podpore.  

Podporni procesi, supervizija, 
metasupervizija, intervizija 

Pa seveda tudi vedno več znanja – iz predavanj 
in literature.  

Teoretsko znanje  
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Tudi čas, osebni razvoj, spremembe v osebnem 
življenju. 

Osebne izkušnje 

Refleksija. Refleksija. Refleksija. 
Tudi refleksije mojih supervizantov in mojih 
sosupervizantk v metasuperviziji. 

Refleksije 
 

Da sem pa lahko napredovala, sem morala 
reflektirati svoje delo, izkušnje. 

Refleksije  

Konstruktivna kritika in povratne 
informacije supervizantk. 

Povratne informacije 

Tudi vezi, ki so se spletale med nami 
sošolkami v času študija, skupne vožnje na 
predavanja, kjer smo imele veliko 
priložnosti za debate, razgovore o dilemah 
in se podpirale. 

Povezanost z vrstnicami 

S pomočjo metasupervizije sem stopala 
samozavestneje in z več samozaupanja v 
supervizijski proces.  

Podporni procesi, 
metasupervizija  

Največjo podporo sem črpala iz 
metasupervizijske skupine, kjer sem lahko 
zaupala svoje strahove, skrbi, 
dvome ...iskala druge načine, poti, ideje ...  

Podporni procesi, 
metasupervizija 

Moč sem črpala sama iz sebe ter zaupanja 
vase ... 

Zaupanje vase 

Pomagata mi metasupervizija in intervizija. Podporni procesi, 
metasupervizija in intervizija 

Branje literature (teoretska podlaga) Teoretsko znanje 
Pogovori z bolj izkušenimi supervizorji Pomoč strokovnjakov 
Pridobivanje izkušenj s skupinami, iz 
katerih se intenzivno učim. 

Praktične izkušnje  

Zavedanje, da vseskozi napredujem in da 
mi gre dobro. 
 

Samozavest  

Sicer pa sem se že v supervizijski, 
intervizijski in metasupervizijski skupini 
zavedala, da moram veliko delati na 
komunikaciji. 

Podporni procesi, supervizija, 
metasupervizija, intervizija 

… nadgradnji osvojenih spoznanj in 
reflektiranju lastnega dela. 

Reflektiranje  

Dileme, ki so se pri vodenju supervizije 
pojavljale, pa so mi pomagale premagovati 
moje sošolke na metasupervizijskih 
srečanjih. 

Podporni procesi, 
metasupervizija 

Veliko so mi pomenila »pisma«, ki sem jih 
dobila od sošolk, v katerih so mi zapisala, 
katera so moja dobra, močna področja, ter 
mi povedale, da lastnosti (moja direktnost) 
niso nekaj negativnega, ampak prednost, ki 
bi jo želele imeti tudi same. 

Povratne informacije o osebnih 
kvalitetah 

Skupina je v mojem učnem procesu imela 
veliko vlogo, saj sem se ogromno naučila 
iz vsakega srečanja posebej ...tako iz 
gradiv kot mnenj in izkušenj supervizantk. 

Vodenje skupine – izkustveno 
znanje 
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... pri metasuperviziji in tudi povratne 
informacije iz skupine so mi pomagale pri 
osebni rasti, večji odločnosti, samozavesti 
pri delu v smeri upati se držati vajeti v 
pravo smer. 

Podporni procesi, 
metasupervizija 

Skupina je omogočala napredek 
supervizantkam, meni kot supervizorki pa 
izziv, izkušnjo in poligon za razvijanje, 
napredovanje in učenje. 

Izkustveno delo 

Veliko bolj pogumna in zahtevna, da sem 
dobila kaj zase, sem bila na MSV 
srečanjih … v znanem okolju, z osebami, 
ki so sodelovale iz drugačnih pristopov 
(enakih mojim), in poznanstvo je bilo 
daljše in globlje. 

Podporni procesi, 
metasupervizija 

Obe metasupervizijski skupini sta mi bili v 
pomembno pomoč in podporo, da se 
razvijam kot supervizorka in vztrajam na 
tej poti. 

Podporni procesi, 
metasupervizija 

Zato mi je prva supervizijska izkušnja 
pomenila predvsem delo za osebni razvoj. 
Napredovala sem v načinu komuniciranja 
in vzpostavljanja meja v odnosu do drugih. 
V drugi supervizijski skupini sem se učila 
pravil in postopkov, metod, tehnik. 

Samostojno vodenje skupine 

Vključenost v MSVS je name delovala zelo 
podporno. Teme, ki smo jih odpirali na 
MSVS srečanjih, so bile pomembne, 
omogočale so mi proces učenja. 
 

Podporni procesi, 
metasupervizija 

Skupina (MSV) je zame predstavljala 
pomembno vzpodbudo pri opravljanju 
obveznosti na fakulteti; prav tako, in to je 
zame še pomembnejše, pri razvijanju sebe 
kot supervizorke in koučerke. 
 

Podpora vrstnic 

S pomočjo vprašalnika za samooceno 
supervizorjev (Priloga 1, op.av.) sem 
ugotovila še nekatere druge močne in šibke 
točke, v glavnem pa sem pa tudi tam prišla 
do zaključka, da so tako moje znanje, 
spretnosti vodenja in interveniranja kot tudi 
značilnosti in kvalitete zadovoljive po moji 
lastni oceni. 
 

Samokritičnost 

Pogled nazaj na supervizijski proces, 
razvoj skupine in posameznic v njej kot 
tudi moj lastni razvoj v tej vlogi in v 
metasuperviziji mi pomaga zares zaključiti 
to izkušnjo. 
 

Evalvacija  
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Pa je bilo treba splavati, na podlagi lastne 
izkušnje, se začeti učiti sprejemati napake, 
ki so bile vidne, in napake, za katere sem 
sama ocenjevala, da so to bile. Naslednjo 
stopnjo razvoja so zaznamovali podobni 
občutki, a z vedenjem, da nekaj izkušenj pa 
le že imam in bolj trdno stojim na nogah. 

Samoevalvacija  

Pa vendar sem najvrednejšo podporo 
dobila na metasupervizijskih srečanjih, kjer 
smo odkrivali in razkrivali. 

Podporni procesi, 
metasupervizija 

Še večjo vrednost pa so zame imeli kratki 
konkretni odgovori na konkretna vprašanja 
s strani metasupervizorja in profesorjev, ki 
so bili obenem strokovni in podani s strani 
nekoga, ki ve. Potrebovala sem oporo v 
obliki avtoritete. 

Mnenje strokovnjakov, 
avtoritete 

Pri nadaljnjem vodenju sem zaznala 
sposobnost večje čustvene distanciranosti 
in boljše zmožnosti celostnega pogleda, k 
čemur je najbolj pripomoglo znanje, 
pridobljeno z izkušnjami. 

Izkustveno znanje 

Sprejeti to pomeni sebe videti v novi luči, 
upati si reči: zmoreš in se podati na novo 
pot. Začetniška ranljivost in posledično 
nezaupanje vase se je razvijalo v odločnost 
in samozaupanje. 

Samoodkrivanje  

Bilo je tudi prežeto z lastno reflektivnostjo 
ter iz nje izvirajočo osebnostno in 
profesionalno preobrazbo. 

Samorefleksija  

Vsekakor pa po lastnih merilih veliko bolj 
strokovno podkovana, kar je bil nenazadnje 
moj cilj, saj je ena od mojih največjih 
vrednot prav znanje. Iz znanja črpam moč 
za oblikovanje ne le profesionalne 
identitete, temveč tudi samopodobe. 

Znanje 

Vem, da izhajam osebnostno trdnejša, v 
večji meri oz. pogosteje stojim za svojimi 
stališči, in kadar je tako, imam zanje 
strokovno podlago. In to me dela močnejšo 
v vsakem pogledu  
 

Osebna rast 

Samoevalvacijski list (Priloga 1, op. av) za 
supervizorje, ki mi je v veliko pomoč pri 
analizi lastnega delovanja. 
 

Samoevalvacija  

Prepričana sem, da se vsem strokovnjakom 
odpirajo vedno nova vprašanja in 
spoznanja, vendar jih nove stvari ne 
zamajejo več v temeljih tako močno kot 
začetnike. 
 

Čustvena stabilnost 



84 
 

Pridobljeno znanje neprestano uporabljam 
in se vedno bolj zavedam ne le količine, 
temveč tudi pomena kakovosti novo 
pridobljenega znanja. 

Integracija novega znanja  

Za doseganje teh sprememb se mi zdi 
najpomembnejše sprotno reflektiranje in 
analiziranje. 

Evalvacija  

… iskanje teoretične razlage za dogajanje v 
praksi, poglabljanje in iskanje teoretičnega 
znanja in integracija obojega. 

Povezovanje teorije in prakse 

 
Tabela 3: Razčlenitev zapisov in pripisani pojmi, RV 2  

 

Definicije pojmov 
Čustvena stabilnost – zaradi vprašanj in spoznanj so supervizorke začetnice večkrat čutile veliko 
breme, zaradi sprememb, ki so jih doživljale in so jim zamajale marsikatero osebno prepričanje. 
Osebna rast – v času študija in začetnih vodenj samostojnih procesov so supervizorke odkrivale 
veliko svojih močnih in šibkih točk in bile primorane, da jih ojačajo ali pa premagajo, in tako so 
doživljale razvoj tudi na osebni ravni. 
Izobraževanje – poleg rednega študijskega programa je na razvoj pomembno vplivalo tudi 
dodatno izobraževanje in pridobivanje znanja na širšem področju, ki je omogočalo oblikovanje 
profesionalne identitete in utrjevalo samopodobo.  
Povezanost z vrstnicami – se ni odvijala samo v podpornih procesih ali študijskih obveznostih, 
ampak tudi izven časa študija z osebnimi stiki. 
Osebne izkušnje – so marsikateri supervizorki začetnici pomagale sprejeti lastne napake, ki so 
jih prepoznale v svoji vlogi supervizorke, se z njimi spopasti in jih samokritično oceniti. 
Učenje veščin – na začetku so bila znanja in veščine komuniciranja nizka in so jih med 
nabiranjem izkušenj vodenja procesov supervizorke uspešno pridobivale. 
Teoretsko zanje – predstavlja osnovo in temelje, da so supervizorke začele pridobivati potrebno 
znanje. 
Povratne informacije – vse povratne informacije, tako vrstnic, mentorjev, profesorjev in 
supervizantov so pomembno prispevale k razvoju supervizork. 
Pomoč strokovnjakov – v veliko pomoč supervizorkam so bili profesorji in zunanji predavatelji, 
s katerimi so lahko neposredno iskale znanje, pomoč ali zgolj informacije. Primerjanje z njimi, 
spoznavanje njihovega načina dela je bilo pomemben vir spoznanj na poti rasti. 
Zaupanje vase – supervizorkam začetnicam je bilo pomembno, da so verjele, da zmorejo 
opraviti vse zahteve, da imajo dovolj moči za izpolnjevanje obveznosti in soočenje s svojimi 
napakami. 
Samokritičnost – priznavanje svojih napak in pomanjkljivosti pa tudi svojih uspehov in 
prepoznavanje sposobnosti je pomembno prispevalo k razvoju. 
Integracija znanja – ogromno teoretičnega in izkustvenega znanja je bilo treba združiti in 
povezati v celostno, kongruentno delovanje. 
Evalvacija – nenehno pregledovanje že prehojene poti, ocenjevanje rezultatov in usmerjanje 
naprej pripomore k uspešnemu razvoju. 
Praktične izkušnje – vsako izvajanje samostojnega vodenja skupine je pripomoglo k razvoju. 
Pomagale so tudi izkušnje vrstnic in medsebojna izmenjava mnenj. 



 

Refleksije – noben proces se ni odvijal brez reflektiranja lastnega dela, k razvoju supervizork pa 
so prispevale tudi refleksije vrstnic in refleksije njihovih supervizantov.
Podporni procesi – sem spadajo metasupervizija, intervizija in lastna supervizija, ki so se jih 
supervizorke začetnice udeleževale ves 

Razprava RV 2 
Tako dobljene pojme lahko združim in predstavi
ki so jih v svojih zapisih omenile samo nekatere supervizorke za
navedena pogostost izpisanih pojmov, ordinatna os pa predstavlja pojme, ki so bili v odprtem 
kodiranju pripisani izbranim izjavam.
 

Slika 7: Pojmi, ki nakazujejo razloge za napredovanje na višjo stopnjo

Največji pomen za razvoj supervizorke
metasuperviziji v času študija
svojem delovanju, največ rešitev na svoje težave so našle v teh procesih. Zaradi njih je bil 
proces učenja kvalitetnejši in hitreje so odkrivale svoje sposobnosti. Naju
so to dosegale, je bilo nenehno reflektiranje las
vodenjem supervizij. Pomemben del imajo tudi evalvacije, v katerih so evalvirale svoje dosežke. 
Velik del utrjevanja v svoji vlogi so dosegale tudi z samoevalvacijskim listom za supervizorje 
(Hawkins in Shohet, 1992; Kobolt, 2004
osebne izkušnje, do katerih je prihajalo v 
pomembna pa se jim je zdela tudi 
pomemben faktor, da so se supervizorke po
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noben proces se ni odvijal brez reflektiranja lastnega dela, k razvoju supervizork pa 
vrstnic in refleksije njihovih supervizantov. 

sem spadajo metasupervizija, intervizija in lastna supervizija, ki so se jih 
etnice udeleževale ves čas šolanja.  
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enja kvalitetnejši in hitreje so odkrivale svoje sposobnosti. Najuč

je bilo nenehno reflektiranje lastnega dela in pridobivanje prakti
vodenjem supervizij. Pomemben del imajo tudi evalvacije, v katerih so evalvirale svoje dosežke. 
Velik del utrjevanja v svoji vlogi so dosegale tudi z samoevalvacijskim listom za supervizorje 

Kobolt, 2004, priloga 1). Na razvoj supervizork so vplivale tudi 
je prihajalo v času študija, učenje veščin komuniciranja, osebna rast, 

pomembna pa se jim je zdela tudi čustvena stabilnost, ki je bila na za
pomemben faktor, da so se supervizorke počutile negotovo v svoji vlogi. 
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je bila na začetku vodenja kar 
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V poglavju 4.2.2. Profesionalna rast in razvoj poklicne identitete sem predstavila raziskavo 
Limberg (2013) o vplivih na poklicno rast študentov svetovalcev, supervizorjev. Njegovi 
rezultati govorijo, da so za rast pomembni teoretično znanje, medsebojno povezovanje 
vrstnikov, sodelovanje na konferencah in mentorstvo.  

Ob tem lahko ugotovim, da prihaja kar do nekaj razlik, ki pa ob podrobnejšem pregledu zapisov 
supervizork začetnic mogoče niso tako velike. V zapisih, ki govorijo o pomembnosti podpornih 
procesov za njihov razvoj, je velikokrat omenjeno, da je bila podpora vrstnic v teh procesih zelo 
pomembna: 

- Največjo podporo sem črpala iz metasupervizijske skupine, kjer sem lahko zaupala svoje 
strahove, skrbi, dvome ...iskala druge načine, poti, ideje ... 

- Pa vendar sem najvrednejšo podporo dobila na metasupervizijskih srečanjih, kjer smo 
odkrivali in razkrivali. 

- Veliko bolj pogumna in zahtevna, da sem dobila kaj zase, sem bila na MSV 
srečanjih … v znanem okolju, z osebami, ki so sodelovale iz drugačnih pristopov 
(enakih mojim), in poznanstvo je bilo daljše in globlje. 

S temi izjavami je nakazano, da so bili v teh procesih pomembni ne samo razkrivanje, 
reflektiranje, evalviranje in profesionalni razvoj, ampak tudi povezanost z vrstnicami in 
mentorji, ki so vodili te procese.  

V bistvu lahko edino večjo razliko vidim v tem, da supervizorke sodelovanja na konferencah 
niso prepoznale kot pomembnega za svoj razvoj, kar je pri Limbergovi raziskavi eden od 
pomembnih dejavnikov rasti v celotnem času šolanja.  

Sklepna misel RV 2 
Več kot očitno je, da so supervizorke začetnice kot najbolj pomembno za svoj razvoj prepoznale 
to, da so bile vključene v supervizijo na lastno supervizijo (metasupervizijo). To je bila tudi ena 
od zahtev študija, zato so bile ves čas izvajanja samostojnega vodenja supervizije ali koučinga 
vključene v metasupervizije in intervizije. Opisane težave so se razreševale v procesu 
metasupervizije, v varnem okolju vrstnic in njihovih mentorjev. Največ odkrivanja lastnih misli 
in občutij, razumevanja lastnega delovanja se je dogajalo v tem varnem okolju.  

Mnogi avtorji govorijo o pomembnosti vključenosti supervizorja v lastni proces supervizije 
(Hawkins in Shohet, 1992, 2006; Kobolt 2004; Žorga, 2002, 2005). Začetno raziskovanje lastne 
poti, preizkušanje svojih sposobnosti, preverjanje teoretičnega znanja in iskanje odgovorov o 
svojem delovanju so največji viri razvoja od začetnika do strokovnjaka. Ob tem se posameznik 
razvija profesionalno in osebno raste.  

Iz obstoječih izjav je očitno, da razvoj supervizork začetnic ni bil samoumeven, ampak je bil 
posledica medsebojnih odnosov in izmenjave mnenj med vrstnicami v podpornih procesih, kar 
je zajemalo nenehno reflektiranje in evalviranje lastnega delovanja. Povratne informacije 
profesorjev, supervizantov in vrstnic so pripomogle k spoznavanju in povezovanju praktičnih 
izkušenj s teoretskim znanjem in posledično integriranjem obojega v lastno delovanje. 
Raziskave, ki so jih opravili Nelson s sod. (2006) in Reinkraut, Motulsky in Ritchie (2009), 
navajajo podobne ugotovitve. 



87 
 

RV 3 – KAKO SO ZLASTI NA ZAČETNI STOPNJI NA RAZVOJ PRIHODNJIH 
SUPERVIZORK VPLIVALE NJIHOVE OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN IZKUŠNJE? 
V poglavju 1.2.1. Osebnostne lastnosti supervizorja so navedene osebnostne lastnosti, ki jih je 
opredelilo več avtorjev (Albott, 1984; Aldrige, 1982; Coche, 1977; Gitterman in Miller, 1977; 
Hess, 1980; Rogers, 1957, vse v Hawkins in Shohet 1992; Žorga, 2010): 

• empatija, 

• razumevanje, 

• brezpogojna pozitivna naravnanost, 

• kongruentnost, 

• zavzetost, 

• radovednost in odprtost, 

• pripravljenost na samorazkrivanje, 

• pristnost, 

• toplina, 

• prilagodljivost, 

• skrb, 

• pozornost. 

V zbranem gradivu je manj izjav, ki bi dovolj reprezentativno opisovale izkušnje ali 
predstavljale odkritja o osebnem razvoju in izkušnjah in kako so le-te vplivale na razvoj 
supervizork. Predvidevam, da je razmišljanje o osebnem razvoju supervizorke v prvi fazi še 
precej na nizki ravni, ni v ospredju in se tudi ne zaznava. Ob prehodu na drugo fazo razvoja se 
prične poglabljanje razumevanja supervizije in lastne vloge v njej. Na to razmišljanje me navaja 
tudi povzetek skupnih značilnosti različnih modelov razvoja, ki je predstavljen v poglavju 3.6. 
Faze razvoja supervizorja po Sonji Žorga. 

Analiza RV 3 
Izjave, ki sem jih izbrala, sem opredelila glede na osebnostno lastnost, ki sem jo prepoznala. Ob 
njih sem podala svojo refleksijo, kako se opredeljene osebnostne lastnosti izražajo skozi njih, se 
prepoznajo ali pa so bile pomembne pri prepoznavanju napredka supervizork.  

Osebnostne lastnosti supervizork začetnic: 

Empatija 
izjava refleksija 
Svojo spontanost sem začutila pri 
emocionalnih reakcijah, z lahkoto sem 
sočustvovala ali se nasmejala s 
supervizantkami. 

Ker je supervizorka zaznavala čustva 
supervizantk, je tudi sama lahko izražala 
prilagajajoče čustvene odzive brez zavor, 
spontano. 

Menim, da sem v procesu delovala zelo 
empatično, da sem supervizantke zmogla 
začutiti, kar so na zaključni evalvaciji 
povedale tudi same. Najpogostejša 
povratna informacija je namreč bila 
empatična, nevsiljiva, umirjena …Tudi 
sama sem se počutila tako. 

Supervizorka je povratne informacije o 
svojem delovanju, da je empatična, 
nevsiljiva, umirjena, razumela, da so 
supervizantke prepoznale, da je to eden do 
načinov, kako izraža svojo osebnost v 
procesu. Delovala je kongruentno, skladno 
s svojim počutjem. 
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Razumevanje 
izjava refleksija 
Sama supervizija mi je pomagala, da sem 
se spremenila kot osebnost. Prej precej 
nedostopna, zaprta vase, nezaupljiva, ker 
se nisem znala prepričati, ali je res tisto, 
kar sama mislim, da nekdo misli. Slabo 
sem znala povedati in izraziti svoje misli 
in svoje dvome, svoje želje. Nisem se 
znala postaviti zase. 

Pri doživljanju sprememb, tako pri sebi 
kot supervizantu, je pomembno, da 
supervizor prepozna vplive in jih zmore 
povezati v smiselno celoto, poskuša 
prepoznati, kaj je povzročilo spremembo 
in kako se to odraža. 

V splošnem pa mislim, da mi je pomagalo 
predvsem moje socialno – pedagoško 
znanje od prej, vse, kar sem prebrala iz 
psihološke literature, ter samozavest oz. 
prepričanje v svoje dovolj dobre 
sposobnosti za to delo, ki sem si ju tudi 
zaradi vseh teh predhodnih znanj lažje 
izgradila med procesom učenja supervizije 
na fakulteti.  

Prepoznavanje, kaj pripomore k boljšemu 
delovanju in kakšne izkušnje so pomagale 
pri razvoju ali osvajanju novih znanj, je 
pomembno na poti razvoja in rasti. 

 

Zavzetost 
izjava refleksija 
Pomembna mi je bila moja naravnanost, 
kako krizo izkoristiti za napredek, razvoj. 
Omenila bi tudi lastnosti: sposobnost 
empatije, podporno delovanje, strpnost, 
razumevanje, želja po spremembah, volja 
do učenja, spreminjanja, za napredek. 

Osebne lastnosti lahko supervizor ob 
dobrem razumevanju primerno uporabi za 
lasten razvoj in izkoristi svoje potenciale v 
skladu s svojimi pričakovanji in 
potrebami. 

 

Radovednost in odprtost  
izjava refleksija 
Zavedam se, da moje osebnostne lastnosti 
zelo vplivajo na vlogo supervizorke, sem 
spadajo: umirjenost, nedirektivnost, 
včasih (ne)odločnost. Za boljši strokovni 
razvoj se zavzemam tudi tako, da se 
razvijam na osebnem področju (glasba, 
poučevanje, telesne tehnike globinsko 
psihološke psihoterapije, joga, alpinizem). 

Prepoznavanje pomembnosti osebnega 
razvoja prinese veliko prednosti, da se 
supervizor lahko razvija tudi strokovno. 
Pomembno je, da je odprt za razna 
področja samorazvoja in jih vnaša v svoje 
profesionalno delo.  

Vedno sem se počutila zelo osredotočeno, 
na začetnih srečanjih tudi nemirno, 
napeto, predvsem pa vznemirjeno. 

Supervizorja lahko prevzemajo različne 
čustvene reakcije ob vodenju procesa. 
Pomembno je, da jih ne potlači in jih 
sprejme kot poriv h konstruktivnemu delu. 

To pa vsekakor pomeni še dolgo pot, ki pa 
mi je v bistvu v velik užitek – ker je to pot 
pestrosti, iskanja, radovednosti, igrivosti, 
srečevanja drugih ljudi, odkrivanja sebe, 
spoznavanje veličine življenja. 

Ko se supervizor zave možnosti, ki jih 
ponuja supervizija, je zanj to nikoli 
dokončana zgodba iskanja vedno novih 
poti in odkrivanja vedno novih področij 
osebnega in strokovnega razvoja. 
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Pripravljenost na samorazkrivanje 
izjava refleksija 
Prvi spomin na vodenje skupine je prav 
tisto, o čemer moram najbolj razmisliti pri 
nadaljnjem vodenju; v proces vstopati z 
zaupanjem vase, predvsem pa v dobri 
psihofizični kondiciji. 

V izjavi je zaznati, da je imela 
supervizorka na prvo samostojno vodenje 
neprijetne spomine. Izkušnja je 
supervizorki pomagala, da je razloge za 
slabo vodenje prepoznala pri sebi – 
priznanje, da pomanjkanje samozaupanja 
in slabo počutje lahko vplivata na slabo 
vodenje supervizije.  

Danes resnično razumem, zakaj so za vpis 
na študij potrebne delovne izkušnje. Po 
nekaj letih delovnih izkušenj razumem, 
kakšna je razlika v kakovosti dela 
sorazmerno s količino izkušenj in kako 
pomembne so le-te pri oblikovanju 
osebnostne identitete ter profesionalne 
zrelosti. In le izkušnje so tiste, ki lahko 
spreminjajo znanje v zrelost oz. v 
modrost. In zrelost je nenazadnje tudi 
pripravljenost priznati si, da bi bil drug 
način boljši in da so spremembe potrebne 
ter vodijo v napredek. 

Prepoznavanje lastnih prednosti in lastnih 
napak je včasih zelo težaven proces. 
Iskanje odgovorov v svojem ravnanju in 
izkušnjah pripomore k temu, da 
odkrivamo, kje na svoji poti smo, kaj 
lahko dosegamo in kaj moramo 
spreminjati.  

Ne vem, kakšen vpliv imajo moje 
osebnostne izkušnje. Vem, da že od 
nekdaj ne želim izstopati, raje sem 
neopazna kot opazna, raje jaz opazujem 
ljudi, kot da sem jaz opazovana, raje jih 
poslušam, kot jim govorim, vendar želim 
imeti možnost umika, v primeru da jih ne 
morem več poslušati. 

Supervizor pri svojem delu naleti na 
močna samorazkrivanja, ki so lahko težka, 
mu povzročajo dileme, in prepozna svoje 
lastnosti kot ovire (ali pa prednosti) pri 
opravljanju svojega dela.  

S svojo samokritičnostjo (glede tega, kaj 
in kako bi še lahko vprašala ali kako 
intervenirala, da bi supervizantu pomagala 
pri delu z gradivom) sem bila kdaj manj 
zadovoljna s srečanjem, kot bi lahko bila, 
vendar sem tako tudi hitreje napredovala 
pri iskanju novih poti in možnosti, kako bi 
lahko bilo še drugače, boljše.  

Pomembno je, da supervizor prepozna 
svoje ovire ali napake kot možnosti za 
razvoj in napredek. 

Sčasoma sem spoznavala svoje 
odgovornosti pri vodenju procesa, 
najpomembnejše je bilo identificiranje in 
sprejemanje šibkih točk in posledično 
spreminjanje lastnega ravnanja. 

Prevzemanje odgovornosti za lasten 
razvoj pripomore k temu, da se supervizor 
zmore spopasti s svojimi napakami. 
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Pristnost 
izjava refleksija 
Pristno je moje veselje, moj smeh – včasih 
tako močno, da je kdo močno presenečen. 
Pristna je tudi moja žalost, zaskrbljenost, 
nejevoljnost, ki ima velik vpliv na 
nekatere ljudi. 

Ker je supervizija proces, kjer iščemo 
odgovore na različne težave in ravnanja, 
ki nas lahko tudi osebno izpostavijo, je 
pomembno, da se zavedamo svojih reakcij 
in odzivov in jih ne poskušamo skrivati.  

 

Prilagodljivost 
izjava refleksija 
Kasneje sem ozavestila svoja pričakovanja 
od ss; pa tudi zavedanje o tem, da ima 
vsak supervizant svoje ozadje, svojo sliko. 

Za supervizorja je pomembno, da 
prepozna, da so v njegovi skupini lahko 
zelo različni supervizanti, ki imajo 
drugačen vrednote in prepričanja kot on 
sam. To pa ne sme predstavljati ovire pri 
vodenju procesa. Če jo, potem je etično, 
da se odreče vodenju skupine, kjer ne 
zmore sprejeti drugače mislečih 
supervizantov. 

Pomembno se mi zdi, da sem sproščena v 
odnosu. Obenem pa, da me ni strah 
vstopiti v konflikt, kadar je to potrebno. 

Kljub želji po lastnem ugodnem počutju 
se supervizor ne sme izogibati ravnanjem, 
ki so v korist supervizantu in namenjena 
njegovemu razvoju.  

Izredno težko mi je bilo sprejeti dejstvo, 
da bom v superviziji z ljudmi iz drugačnih 
poklicnih profilov, drugačnih delovnih 
izkušenj, deloma celo brez izkušenj 
supervizije. Pa še supervizorji so bili sicer 
strokovnjaki za sup., s področja mojega 
poklicnega delovanja pa niso imeli skoraj 
nobenega znanja. Danes sem vesela, da 
spoznavam ta način supervizijskega dela, 
odprl mi je veliko novih možnosti, 
spoznanj. In dejansko tudi močno vpliva 
na moje terapevtsko delo. 

Pri spoznavanju novih strokovnih področij 
je pomembno, da supervizor pusti odprte 
možnosti, da so tudi drugačna strokovna 
znanja dobra, mu prinašajo razvoj in 
pripomorejo k njegovem razvoju v 
strokovnjaka. 

 

Toplina 
izjava refleksija 
V razvijanje čustvene topline, tudi med 
supervizantkami, sem na začetku vložila 
veliko truda, kasneje se je izkazalo, da je 
nujno potrebna za delovanje skupine in da 
so se na podlagi takšnega odnosa zmogle 
odpreti in zaupati. Vsekakor so mi pri 
vodenju skupine zelo pomagale izkušnje 
iz primarnega delovnega okolja. 

Supervizorka je prepoznala vrednost, 
čustvene topline v odnosih, ker je s 
poudarjanjem te vrednote omogočila 
razvoj varnega okolja v skupini, ki je 
omogočilo odprto in zaupno 
komunikacijo. 
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Skrb 
izjava refleksija 
Drugim ne vsiljujem svojih stališč in 
mnenj, ampak jih samo izrazim, če se mi 
to zdi potrebno, potem pa pustim, da 
sogovornik z njimi naredi, kar hoče. 
Zavedam se svoje drugačnosti, zato tudi 
dopuščam, da so drugi drugačni, pri čemer 
to ne pomeni, da mi je ta drugačnost tudi 
všeč. 

Supervizorjeva naloge je, da je v skupini 
prostor za vse supervizante, ne glede na 
prepričanja in vrednote. Vsakemu mora 
dati enake možnosti za vključevanje in 
varno počutje, ne glede na to, ali z njimi 
deli njihova prepričanja in vrednote ali ne. 

 

Pozornost 
izjava refleksija 
Supervizante spoštujem in sem pozorna na 
dogajanje v procesu. Pri tem pazim, da 
nisem vsiljiva; sprejmem, da mi oseba 
pove toliko, kot sama želi. Težko pa mi je, 
če nehote posežem v boleča področja neke 
osebe. 

Pomen pozornosti v superviziji je velik. Z 
njo supervizor zaznava meje, ki jih imajo 
supervizanti in tako skrbi, da ostane 
prostor varen, spoštljiv in odkrit. 

 
Tabela 4: Prepoznane osebnostne lastnosti supervizork začetnic 

 

Sklepna misel RV 3 
Supervizor je na svoji začetni fazi bolj usmerjen v pridobivanje tehničnega znanja vodenja 
supervizije. S pridobivanjem izkušenj in utrjevanjem strokovnega znanja se počasi začne 
odstirati zastor osebnega razvoja in napredka.  

Supervizorke začetnice prepoznavajo svoje osebne lastnosti kot pomembne za svoj napredek. 
Zavedajo se, da s svojo osebnostjo vplivajo na supervizante, zaradi svojih osebnih lastnosti in 
izkušenj zmorejo vzpostavljati določene odnose v skupini in se zaradi njih tudi različno odzivati 
na dogajanje. Počasi do njih prodira zavest o načinu delovanja, ustvarjajo si lastno identiteto in 
usmerjajo svoj razvoj glede na osebna nagnjenja.  

Zavedanje lastnih sposobnosti je pripomoglo k boljši profesionalni identiteti supervizork 
začetnic. Če mogoče na začetku ni bilo ozaveščeno, da so osebnostne lastnosti pomembno 
prispevale k razvoju, je bilo skozi različne podporne procese, predvsem metasupervizijo, 
pomembno odkritje, da je sprejemanje sebe in posledično spreminjanje, predstavljalo velik 
korak k samorazvoju. Prilagam nekaj izjav, ki govorijo o prepoznavanju osebnih kvalitet pri 
vodenju in posledično večji samozavesti: 

• Zavedala sem se sposobnosti empatičnega odnosa do udeležencev, sposobnosti 
podpornega delovanja in poslušanja. 
S pomočjo metasupervizije sem stopala samozavestneje in z več samozaupanja v 
supervizijski proces. Izboljšala se je moja sposobnost reflektiranja, več je bilo 
samospraševanja in iskanja odgovorov. 
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Sčasoma sem spoznavala svoje odgovornosti pri vodenju procesa, najpomembnejše je 
bilo identificiranje in sprejemanje šibkih točk in posledično spreminjanje lastnega 
ravnanja. 

• Na začetku sem bila dejansko manj sposobna, proti koncu študija sem se naučila zaupati 
sama vase, zgradila sem večjo samozavest, zavedala sem se svojih močnih točk, svojih 
pozitivnih lastnosti, lastnih sposobnosti ... 

• Zavedam se, da moje osebnostne lastnosti zelo vplivajo na vlogo supervizorke, sem 
spadajo: umirjenost, nedirektivnost, včasih (ne)odločnost. Za boljši strokovni razvoj se 
zavzemam tudi tako, da se razvijam na osebnem področju (glasba, poučevanje, telesne 
tehnike globinsko psihološke psihoterapije, joga, alpinizem). 

• Odkrila sem tudi nekatera področja, na katerih se počutim povsem močna – s pomočjo 
omenjenega vprašalnika za samooceno (priloga 1). To so: 
•Spretnosti za ustvarjanje (varne) supervizijske klime: empatičnost, pristnost, ustreznost, 
zaupnost, neposrednost. 
•Spretnosti supervizijskega interveniranja: svetovalno/usmerjevalno, informativno, 
konfrontacijsko, katalitično, katarzično in podporno. 
•Osredotočanje na: obravnavano vsebino, supervizantov kontra-transfer. 
•Občutljivost na supervizantove potrebe in na neverbalna sporočila supervizanta. 
Kot »močno točko« nenazadnje tudi štejem, da v izvajanju vloge supervizorke uživam. 

• Kot je razvidno, igrajo osebnostne lastnosti veliko vlogo, saj nezaupanje vlečem 
dalje …vse do perfekcionizma, ki ne bo nikoli doseženo. In zato se vedno znova trudim. 
Z vsako novo izkušnjo pa sem bolj suverena.  

 

5.5. KONČNA KONCEPTUALIZACIJA RV 1, RV 2 IN RV 3 
Kot skupen cilj raziskave sem si zadala raziskovanje začetnih težav supervizork, kakšne dileme 
in spoznanja so imele na začetku razvoja, kaj jim je pri tem pomagalo, kako so pridobivale 
profesionalne kompetence in razvijale osebnostne lastnosti na svoji poti razvoja supervizorke.  

Skozi razprave posameznih vprašanj sem preko analiz podrobneje opisala ugotovitve 
posameznih raziskovalnih vprašanj, ob tem pa se mi je nehote izrisovala skupna slika vseh 
odgovorov in odkritij.  

Največ začetnih težav je vezanih na področje profesionalnosti. Zavedanje nekompetentnosti je 
bilo vezano na pomanjkanje znanja, izkušenj in prepoznavanju zahtevnosti samostojnega 
vodenja procesa. Izbrane izjave so predstavljale značilne težave, ki sem jih podrobneje opisala v 
razpravi na RV 1 in predstavljajo tipične težave supervizorjev začetnikov (Hogan, 1964; Hess, 
1986; Stoltenberg, McNeal in Delworth, 1988; Watkins, 1993; Žorga, 2010).  

Če to povežem z analogijo dežnika, ki sem jo predstavila v poglavju 4.4. Integrirana osebnost 
supervizorja, potem je opis težav, ki so jih imele supervizorke začetnice, lahko predstaviti z 
zavedanjem, da svojega platna ne znajo in ne zmorejo primerno uporabiti. Ker so bile njihove 
veščine pri vodenju procesa majhne, se jih niso zavedale, tako niso zmogle prepoznati in 
povezati svojega znanja in izkušenj. S pridobivanjem praktičnih izkušenj in nenehnim iskanjem 
novih znanj so sčasoma osvojile spretnosti, pridobile na veščinah, da so svoje platno lahko 
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namestile na zgrajeno konstrukcijo. Vzporedno s pridobivanjem veščin in spretnosti so zgradile 
svoj lastni stil, ustvarile svoje območje delovanja, kjer so se začele zavedati svoje 
usposobljenosti, in tako ustvarile dovolj teoretične in praktične podlage. Sprva raztresenemu 
ogrodju so postavile dovolj trdno konstrukcijo, da so lahko čezenj napele svoje platno znanja in 
izkušenj.  

Potrebno znanje, ki so ga pridobivale, tako teoretično kot praktično, je pripomoglo, da so si 
ustvarile svoje platno, ki jim je nudilo primerno zaščito. Platno je bilo tako, kot so si želele ali si 
ga vsaj predstavljale. S pridobivanjem veščin skozi vodenje samostojnih procesov, skozi 
podporne procese med študijem in z zavedanjem krepitve profesionalnih kompetenc in razvojem 
osebnih lastnosti, so pridobivale usposobljenost, s katero so utrjevale svoje zavedanje, da 
postajajo strokovnjakinje pri svojem delu, in tako utrjevale svojo profesionalno identiteto.  

Zaradi nenehnih uvidov in sprememb, ki so jih doživljale na svoji poti razvoja, so nastajale 
spremembe tudi na področju osebnega razvoja. Različna spoznanja in občutki so pripomogli k 
novim zavedanjem sebe, svojih lastnosti in kompetenc. Tako so zmogle teoretično znanje in 
pridobljene izkušnje povezati v nova zavedanja o lastnih sposobnostih, ki so jim pomenila 
podporo pri delu in oblikovanju profesionalne identitete. Pridobile so na usposobljenosti in 
svojemu dežniku dodale ročaj, ki so ga znale držati v rokah in primerno usmerjati glede na 
potrebe.  

Ob vsem tem razvoju pa je pri supervizorkah začetnicah prihajalo do spoznanja, da je razvoj 
supervizorja stalen proces, stremi k popolnosti, ki pa ne more biti nikoli uresničena (Hawkins in 
Shohet, 2006; Žorga, 2010).  

Razvoj supervizork iz začetne stopnje na višji nivo je prepoznan pri vseh, največ z utrditvijo 
lastne vloge supervizorke, da niso več samo začetnice, s prepoznavanjem svojih kvalitet in 
šibkosti, s spoznanji o superviziji in z naraščanjem profesionalne identitete. Razvoj je potekal 
največ v že omenjenih podpornih procesih (metasupervizija, intervizija in predhodna vključitev 
v lasten supervizijski proces), pri izmenjavanju mnenj med vrstnicami in ob kvalitetni podpori 
profesorjev in mentorjev. Kot pomemben proces je bilo omenjeno tudi nenehno reflektiranje in 
evalviranje lastnega delovanja. Največ spretnosti pa je bilo potrebno, da so vsa ta nova 
spoznanja supervizorke začetnice umestile v lastno delovanje in tako dodajale nove vrednosti 
tudi svojim osebnostim.  

Skozi proces šolanja in razvoja so tako nastajali pogoji, da je postala zmešnjava različnih platen, 
kovinskih konstrukcij in različnih ročajev za vsako posameznico vir materiala, iz katerega je 
vsaka zase sestavila dežnik, sestavljen na enak način, pa vendar poseben, unikaten in 
prepoznaven. Pot, ki čaka vse za naprej, je učenje, kako držati ta dežnik v rokah, kako učvrstiti 
ročaj dežnika in ga znati odpirati in zapirati, glede na potrebe, pred katerimi se bomo kot 
supervizorke znašle na svoji življenjski poti.  
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ZAKLJUČEK 
Pričujoče magistrsko delo je nastalo na osnovi lastnega profesionalnega in osebnega razvoja v 
času študija supervizije. Začetni šok, ki sem ga doživela pri pridobivanju znanja o superviziji in 
kasnejših izkušenj vodenja procesa supervizije, je botroval razmišljanju, kako široko znanje 
mora supervizor upoštevati in imeti pri svojem delu. Začetni odpor in strah se je spremenil v 
veliko spoštovanje do pridobljenega znanja in s tem tudi profesorjev in mentorjev, ki so nam v 
študijskem programu Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje, ki poteka na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani, posredovali svoje znanje in izkušnje.  

Same ugotovitve ne predstavljajo nekih novih odkritij in spoznanj. Kako se supervizor razvija, 
je opisano v predstavljenih teorijah v prvem delu naloge. Prav tako so podrobno opisane 
lastnosti in kompetence, ki jih mora supervizor imeti. Ugotovitve obstoječih raziskav, ki sem jih 
predstavila kot reprezentativne pri ugotavljanju razvoja supervizorja, so ponujale podobne 
rezultate, vendar vsaka zase.  

Pomemben prispevek, ki je bil dosežen s postavljanjem osnovnega in vzporednega cilj v 
empiričnem delu, je združenost in povezanost težav, prepoznavanje razvoja in ozaveščanje 
osebnostnih lastnosti, ki so pripomogle k razvoju. S tem magistrskim delom sem predstavila 
strnjen vpogled na razvoj supervizork začetnic, ki sem ga na koncu povezala v spoznanje, kako 
in zakaj so bile začetne težave premagane, sprejete in so se ustvarili pogoji za nadaljnji razvoj. 

Ne upam si trditi, da je rezultat mojega raziskovanja nepristranski. Če bi bila sama manj 
obremenjena s svojim lastnim začetnim spoznanjem, verjetno ne bi poglobljeno iskala 
odgovorov in raziskovala podobnih razmišljanj tudi pri ostalih vrstnicah. Zavedam se, da je bila 
že izbira primernih izjav pri RV pogojena zaradi mojih izkušenj in sem jih »slišala« zaradi 
svojega zavedanja. Prav tako sta delno pogojeni tudi interpretacija in pripisovanje pojmov 
izbranim izjavam. Da bi se temu čimbolj izognila, sem vztrajno preverjala možne izide in 
namenila veliko časa reflektiranju, kakšen pomen dobim ob različnih pojmovanjih. Glede na 
predstavljeno teorijo sem iskala pojme, ki so v čimvečji meri izhajali iz nje in tako 
minimalizirala svoj lasten vpliv. S tem sem ustvarila tudi zase pomembne ugotovitve, zakaj je 
bil moj začetni šok, strah in presenečenje nad širino znanja in potrebnimi sposobnostmi 
supervizorja, premagljiv.  

Pri iskanju odgovorov na RV nisem stremela k individualni sledljivosti podatkov. Dobljeno 
gradivo sem upoštevalo homogeno, zaradi tega, ker razen ene, nobena ni imela večjih izkušenj s 
supervizijo in razumevanja kaj dejansko doprinese supervizija v življenje vsakega posameznika 
strokovnjaka. Med samim študijem sem se srečevala z lastno dilemo in spraševanjem ali sploh 
zmorem sprejeti tolikšno mero znanja in si zaupati, da lahko postanem strokovnjakinja za 
supervizijo. Ena od večjih »tolažb«  mi je bilo spoznanje, da s temi dvomi nisem sama, da se 
tudi moje vrstnice srečujejo s podobnimi dilemami in spraševanjem kako osvojiti vse to zanje in 
ga implicirati v lastno delovanje (velikokrat so bile to teme na skupnih metasupervizijskih 
srečanih). Ne glede na predizobrazbo posameznic, je vsaka ravno zaradi teh svojih osebnih 
lastnosti in predhodnega znanja zmogla prehoditi to pot na njej lasten način in tako osvojiti in 
prepoznati sebe, da lahko postane supervizorka. Tudi če smo si bile ob tem različne, imamo 
različne izkušnje in se učimo na različne načine, smo prehodile enako pot. Seveda tako 
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razmišljanje odpira nova vprašanja in išče nove odgovore, kar bi še bolje pojasnilo kaj vse 
vpliva na razvoj in nastanek supervizorja. S svojo nalogo sem odprla le manjši del, ki razgalja 
sliko o razvoju supervizorja. Tako kot je vsak supervizant unikaten v svojem funkcioniranju, 
tako je vsak supervizor unikaten v svojem načinu rasti in učenju na tej svoji nikoli dokončani 
poti razvoja.   

Sedaj ugotavljam, da je težko narediti zaključek na temo, kjer se govori o stalnem razvoju, 
nikoli dokončani zgodbi, nikoli končanem razvoju. Če je bila moja izkušnja začetnega razvoja 
polna ovir in presenečenj, je moje sedanje spoznanje, da sem stopila na pot, ki ne bo imela 
konca. To pa mi je v iskreno veselje. Moja največja osebna travma je postavljanje ciljev, ki jih 
je treba doseči in končati. V tem ne vidim smisla sploh začeti. Mislim, da življenje niso cilji, 
ampak nenehno potovanje po področjih in nivojih, ki razkrivajo lepoto, težave, skrbi, vrednosti, 
ki omogočajo vzpone, padce, negotovosti in spoznanje, da imam v sebi vse, da se s tem soočim. 
Uspešno ali neuspešno. 

Zame je pot supervizorja zgodba s prepoznanim začetkom, težko predvidim, koliko časa bo 
trajala, vsekakor pa ni nikoli dokončana. Biti popoln, idealen, je vrednost, ki izgublja na 
pomenu. Pomembno je, da na svoji poti supervizorke vidim, cenim, slišim, čutim, odkrivam 
sebe, svoje delo in ga nenehno presojam v luči profesionalnega in osebnega razvoja. 
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PRILOGE 

PRILOGA 1 

VPRAŠALNIK ZA SAMOOCENO SUPERVIZORJA (Hawkins in Shohet, 1992; Kobolt, 
2004) 

      
potrebuje 
izpopolnjevanje zadovoljivo ekspertno 

ZNANJE 1   2 3   4     5 
1 Razumevanje pomena supervizije             
2 Poznavanje omejitev supervizije             
3 Razumevanje elementov supervizije:             

vodenje             
izobraževanje             
podpora             

4 Poznavanje različnih tipov supervizijskih pogodb             
SUPERVIZORJEVE VODSTVENE SPOSOBNOSTI             
1 Zna razložiti supervizantu namen supervizije             
2 Se zna pogajati za obojestransko sprejeto             

in jasno pogodbo             
3 Zna ohraniti ustrezne omejitve             
4 Zna ustvariti potrebno supervizijsko klimo:             

empatičnost             
pristnost             
kongruentnost (skladnost)             
zaupljivost             
neposrednost             

5 Zna vzdrževati ravnotežje med vodstvenimi,             
izobraževalnimi in podpornimi funkcijami             

6 Zmore zaključiti srečanje pravočasno in              
na primeren način             

SPOSOBNOSTI INTERVENIRANJA             
1 Zna uporabiti tipe intervenc:             

usmerjanje             
informiranje             
konfrontiranje             
katalitično, preusmerjevalno             
katarzično, očiščevalno             
podporno             

2 Podaja povratne informacije:             
jasno             
usmerjeno k osebi             
uravnoteženo             
specifično             

3 Se zna osredotočiti na:             
predstavljeno vsebino             
supervizantove intervence             
odnos supervizant/klient             
kontratransfer supervizant/klient             
supervizijski odnos             
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kontratransfer supervizant/supervizor             
4 Zna opisati lasten način dela             
5 Zna ponuditi lastne izkušnje na primeren način             
6 Pomaga razvijati supervizantu lastne             

samosupervizijske spretnosti             
LASTNOSTI IN KVALITETE SUPERVIZORJA             
1 Zavezanost svoji vlogi supervizorja             
2 Sprejemanje avtoritete, ki izhaja              

iz vloge supervizorja             
3 Zna opogumljati, spodbujati in razvijati optimizem             
4 Zaznava supervizantove potrebe             
5 Zaznava individualne potrebe, ki izhajajo iz:             

spola             
starosti             
etične pripadnosti             
osebnosti             
poklica             

6 Ima smisel za humor             
ZAVEZANOST LASTNEMU RAZVOJU             
1 Ima zagotovljeno ustrezno lastno supervizijo             
2 Je zavezan stalnemu izpopolnjevanju              

lastnih sposobnosti in znanja             
3 Zavedanje lastnih omejitev in prepoznavanje             

lastnih moči in slabosti             
4 Redno pridobiva povratne informacije s strani:             

supervizantov             
vrstnikov             
lastnega supervizorja             

SUPERVIZORJI SKUPIN             
1 Imajo znanje skupinske dinamike             
2 Zna ravnati v skupinskih procesih             
3 Ima znanje o fazah razvoja in organizaciji skupine             
4 Prepozna podskupine in organizacijsko kulturo             
5 Zna olajšati organizacijske spremembe             
6 Zna ustvariti okolje, kjer se razvija              
    supervizijsko učenje                               
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PRILOGA 2 
NAGOVOR SOŠOLKAM 

 
Pozdravljene, 
 
na vas se obračam s prošnjo. V svoji magistrski nalogi bi rada pisala o razvoju 
supervizorja oz. o tem, kako se supervizor začetnik spopada s svojo novo vlogo biti 
supervizor. Če se spomnim sebe, sem kljub temu da sem bila prej celo leto v 
supervizijskem procesu, imela nekaj kvazi supervizij za sabo, bila kar presenečena, 
ko sem morala sama začeti voditi supervizije in koučinge. Mislim, da mi niti najmanj 
ni bilo jasno, kaj vse bo treba delati, razumeti, videti, da bom imela občutek, da 
sem naredila nekaj dobro.  
 
V pripravi tez za metodologijo sem o tem govorila kot »širina pozornosti 
supervizorja«, ker niti nisem vedela, kako naj to poimenujem. Sedaj sem nekako na 
tem, da bi lahko o tem govorila, pisala, raziskovala skozi razvojne stopnje 
supervizorja, osredotočena na prvo stopnjo razvoja. 
 
Da ne bi imela samo svojega vidika o tem, razmišljam, če ste pripravljene prispevati 
svoja mnenja oz. svoje videnje sebe kot začetnice. Trenutno še ne vem, 
kako ... razmišljam o vprašanjih.  
 
Če se prav spomnim, nas večina ne izhaja iz nekih terapevtskih krogov in izkušnje s 
supervizijo so bile bolj redke. To razumem, kot da smo bile res začetnice v svoji 
vlogi supervizorja in mislim, da so take izkušnje pomembne. Nisem pa zasledila 
veliko napisanega o teh začetkih. 
 
Sedaj vas sprašujem in prosim, če se bom lahko obrnila na vas, ko bom potrebovala 
gradivo »za obdelavo«? Rada pa bi ostala kar na našem letniku. Če boste za stvar, 
bo to dovolj.  
 
Vam bom hvaležna.  
 
OJIrena 
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PRILOGA 3 
 

Razvoj supervizorja s poudarkom 
na začetni stopnji razvoja 

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Za supervizorja se lahko odločajo tudi posamezniki, ki v svojem vsakdanjem delu ne izhajajo iz 
terapevtskih krogov, nimajo profesionalnega znanja s področja edukacije in kognitivnih ved, pa 
vendar jih njihovo delo motivira, da iščejo poti, kako postati dober strokovnjak na področju 
supervizije, ki lahko vsakemu strokovnemu delavcu nudi pomemben razvoj na profesionalnem 
in osebnem nivoju.  

Za supervizorja novinca je značilno, da dvomi vase ob svoji novi vlogi, je sumničav do tega, da 
zmore biti konfrontirajoč, občuti lastno nekompetentnost, ne zmore fleksibilnosti pri prehajanju 
različnih vlog, ki jih ima supervizor, se osredotoča na svoj stil vodenja, na tehnike in metode 
vodenja supervizije, ne zaupa lastnemu znanju in izkušnjam, ne zmore osredotočenosti na 
proces ter se težko vživlja v vlogo supervizanta in njegovo razumevanje situacije (Borders, 
1994; Žorga, 2000, str. 187).  

To je kratek oris, kaj obstaja v literaturi o začetnih težavah supervizorja novinca. Sama želim v 
magistrskem delu raziskati, kako se je skupina študentk magistrskega študija Supervizija, 
osebno in organizacijsko svetovanje razvijala v supervizorke. Pri obravnavanju tega procesa se 
bom v raziskovalnem delu osredotočila na težave in potrebe študentk na začetni stopnji razvoja 
supervizorja. 

Raziskovalna vprašanja, na katera bom iskala odgovore, so naslednja: 
1. Katere so bile začetne težave pri izvajanju supervizije? 
2. Kaj je pomagalo pri razvoju in prehodu iz začetne na naslednjo stopnjo razvoja?  
3. Kako so zlasti na začetni stopnji na razvoj prihodnjih supervizork vplivale njihove 

osebnostne lastnosti in izkušnje? 
 
Tukaj dodajam še dodatna vprašanja, ki so lahko v pomoč pri razmišljanju: 

1. Kje sem dobila največjo podporo? 
2. Katere lastne izkušnje so mi bile v pomoč? 
3. Koliko sem se zavedala lastnih sposobnosti? 

NAVODILA ZA PISANJE 
1. Svoja razmišljanja opišete v obliki spisa ali eseja. Raziskovalna vprašanja predstavljajo 

osnovni fokus razmišljanja, ki naj bodo vodilo ob opisovanju lastnih izkušenj, doživljanj, 
razmišljanj in videnj sebe kot supervizorke na začetni stopnji razvoja. 

 
2. Če je možno, bi vas prosila za poročilo ob zaključku vodenja prve supervizijske skupine 

(ki ste ga oddali za zaključek modula Proces skupinske SV z MSV) ali vsaj dele 
poročila, ki se nanašajo na raziskovalno temo (začetne težave, ovire, dileme in seveda 
rešitve), da ga bom lahko kot gradivo vključila v raziskavo in analizirala.  
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3. Prosim, da mi posredujete tudi podatke: 
- starost, 
- izkušnje s supervizijo pred študijem, 
- strokovno izobrazbo, 
- delovno mesto, 
- mesto zaposlitve v času študija. 
 
4. Oddaja esejev: 
- preko elektronske pošte, 
- rok je 30. maj 2014 (tole je še »stvar dogovora« v primeru, da  je za vas termin 

prekratek). 
 
Če sem v svoji opredelitvi bila nejasna, vas prosim, da to rešujemo sproti oz. mi napišete, če je 
kaj nerazumljivo. Sama vidim to kot možnost, da razmislim o vseh ovirah, s katerimi sem se 
spopadala in so bile moje lastne, kjer sem potrebovala in videla rešitve malo drugače, kot je 
navedeno v literaturi, se pravi »Out of the box«.  

Vsi podatki bodo navedeni v skladu z varovanjem podatkov, tako vas samih kot tudi 

morebitnih omemb skupin, kjer ste izvajale supervizijo. 

Zahvaljujem se vam, ker ste že prej izrazile pripravljenost za sodelovanje. Za delo, ki ga boste 
vložile, sem vam pa sploh hvaležna, in seveda, če bo katera potrebovala podobne informacije, 
tudi jaz priskočim na pomoč.  

 


