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POVZETEK 

 

V magistrskem delu teoretsko raziskujem koncepta čuječnosti in supervizije. V 

raziskovalnem vprašanju me zanima, kakšne so možnosti integracije čuječnostnega 

izkustvenega učenja in čuječnostnih praks v razvojno-edukativni model supervizije. 

Prikažem nekatera izhodišča obeh konceptov. Pri obeh konceptih obstaja 

mnogoterost definicij. Podana je njuna raznolika zgodovina, kontekst in družbeni 

vplivi, ki so ju oblikovali. V nadaljevanju so raziskane funkcije oziroma cilji, ki jim 

sledita. Prikazani so njuni učinki in koristi. Izpostavljen je njun odnos do etike. 

Raziskane so nekatere stranpoti in kritike obeh konceptov. Podana je primerjava med 

supervizijo in čuječnostjo. Nakazane so možnosti integracije nekaterih dimenzij 

čuječnosti v polje supervizije. 

V nadaljevanju so predstavljeni  nekateri vidiki in modeli čuječnosti. Prikazane so 

stične točke in razlike med »zahodno« in »vzhodno« čuječnostjo. Poudarek je 

namenjen prikazu integriranja posameznih modelov: čuječnega učenja z izkustvenim 

učenjem v čuječno izkustveno učenje. Nato je prikazana integracija razvojno-

edukativnega modela supervizije s čuječnostnim izkustvenim učenjem. Raziskane so 

možnosti vpeljave čuječnostnih praks v samo strukturo supervizijskega srečanja.  

Na ta način skuša magistrsko delo omenjeni model supervizije teoretično in praktično 

obogatiti.  

KLJUČNE BESEDE: čuječnost, supervizija, izkustveno učenje, razvojno-edukativni 

model, čuječno izkustveno učenje, čuječnostne prakse 
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ABSTRACT 

 

The M.A. thesis explores the theoretical concepts of mindfulness and supervision. It 

poses the research question about the possibility of integrating mindful experiential 

learning and practices based on mindfulness into the developmental-educational 

model of supervision.  

The theoretical basis of both concepts offers a variety of possible definitions, which 

are examined in the thesis. The varied history of both concepts, as well as the 

context and social influences that have shaped them are presented. In addition, their 

functions and goals are explored, together with their effects and benefits as well as 

attitude to ethics. Some deviations and criticism of both concepts are also mentioned. 

A comparison between supervision and mindfulness is given and the possibilities of 

integrating some dimensions of mindfulness into the field of supervision are 

suggested.  

Next, some aspects and models of mindfulness are explored, showing the common 

points and differences of the “western” and “eastern” mindfulness. The emphasis is 

on the integration of the different models: mindful learning with experiential learning 

into mindful experiential learning. The possibilities of introducing the practice of 

mindfulness into the very structure of the supervision meeting are explored.   

In conclusion, the M.A. thesis offers a theoretical and practical contribution to the 

existing model of supervision.  

KEY WORDS: mindfulness, supervision, experiential learning, developmental-

educational model, practice of mindfulness  
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1. Uvod  

 

Magistrsko  delo  je nastajalo v nenehnem vračanju k integraciji izkušnje in teorije. 

Četudi je po svoji zasnovi teoretično, je v njej veliko izkustvenega. Kurt Lewin (1951) 

je zapisal, da ni nič bolj praktičnega, kot je praktična dobra teorija. To me je 

spodbudilo k odločitvi, da bom z delom skušal odkrivati slepe pege spoznanj o 

superviziji in čuječnosti ter skušal integrirati elemente, ki so združljivi. Spreminjal 

tisto, kar se spreminjati da in sprejemal tisto, kar se ne da spremeniti.1 

Hkrati sem pri tem sledil zastavitvi Burr (1995, v Bečaj, 2003, str. 48), ki pravi, da je 

»odsotnost končne resnice tisti temelj, na katerem je zgrajen celoten teoretični 

okvir«. Zavedam se nedokončnosti spoznanj, ki jih bo prineslo magistrsko delo in 

hkrati pritrjujem Hartu (1982, v Page in Wosket, 1994), ki trdi, da brez teorije ali 

konceptualnega modela supervizor ne more razumeti procesa supervizije.  

Če »resnični svet … ni nekaj, kar obstaja samo po sebi, pred njegovim opisom, 

ampak je posledica oz. lastnost opisa« (Edwards, 1997, v Bečaj, 2003, str. 49), 

potem je potrebno stvari razumeti in jih opisati. Deskriptivnost je sicer sama po sebi 

znanstveno vprašljiva, a če seže v zgodovinsko dimenzijo in presega zgolj podajanje 

nekih dejstev ter se osredinja tudi na razumevanje,2 lahko nekatere fenomene 

spoznavanja pojasni. Cilj je torej razumevanje možnosti sopojavnosti in/ali celo 

integracije nekaterih dimenzij in/ali praks čuječnosti v razvojno-edukativni model 

supervizije. Navajam misel, ki se je držala tudi nastanka te naloge, namreč, da je 

»graditev znanja kot nekakšno potovanje. Predvsem zato, ker vsaka pot pomeni tudi 

različne zorne kote opazovanja in določeno distanco« (Ingold, 2000; Turnbull, 1991; 

vse v Šmitek, 2016, str. 516). Tudi sam sem bil pozoren, da nisem preveč 

enostransko nizal spoznanj bodisi o superviziji bodisi o čuječnosti. 

Čuječnost sem pred pričetkom pisanja magistrskega dela tudi izkustveno prakticiral. 

To se mi je zdel nujni pogoj, da sem lahko sploh pričel pisati in raziskovati. Zlasti ker,  

glede na svojo supervizijsko usmeritev razvojno-edukativnega modela, izhajam iz 

teorije izkustvenega učenja Davida Kolba (1984), kjer je izkušnja eden izmed štirih 

načinov razumevanja / doživljanja realnosti. Pri tem sem se zavedal »nevarnosti«, o 

                                            
1
 Čeravno po Beisserjevi paradoksalni teoriji sprememb (1970) le-ta nastane prav na točki, ko 

posameznik postane to, kar je in ne, ko se trudi postati nekaj, kar ni – torej, ko (se) skuša namensko 
spreminjati. Sprememba se ne zgodi s poskusom posameznika, da spremeni sebe ali drugega, ampak 
se zgodi, če si posameznik vzame čas in trud da je to, kar je: da je polno investiran v svoj trenuten 
položaj. Z zavračanjem vloge poganjalca sprememb, je sprememba šele možna. 
2
 Weberjansko razumevanje (verstehen) (Vogrinc, 2008), ki ga tudi sam vidim kot pravi način 

spoznavanja v družboslovju in humanistiki, kamor spadata tudi čuječnost in supervizija. Razumevanje 
lahko pomeni: aktualno razumevanje mišljenega smisla nekega dejanja ali pa pojasnjujoče 
razumevanje (Vogrinc, 2008). Razumevanje pomeni interpretativno zapopadenje a) tega, kar je v 
posameznem primeru realno mišljeno (zgodovinsko opazovanje); b) tega, kar je mišljeno v povprečju 
in približno (pri množični obravnavi); ali pa c) idealno-tipskega smisla ali smiselnega okvirja, ki ga je 
treba znanstveno konstruirati za čisti idealni tip nekega pogostega pojava (Weber, 2004, str. 60, v 
Vogrinc, 2008, str. 16). 
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kateri je govoril Bečaj (2003), češ da zlepljenost objekta in orodja spoznavanja 

onemogoča objektivno spoznanje tako enega kot drugega. Tudi zato sem do obeh 

fenomenov (supervizije in čuječnosti) skušal zavzeti položaj raziskovalca, ki 

»pretresa« iz vseh strani: pozitivno in negativno, pluse in minuse, za in proti, 

zagovornike in kritike. 

V magistrskem delu sledim procesu uokvirjanja (Goffman, 1974, v Ule, 2009): 

ustvarjanju perspektive, iz katere razumem (komunikacijsko) situacijo, ki se odvija 

pred menoj. Integracija obojega (supervizije in čuječnosti) bo z uokvirjanjem, upam, 

razširila referenčni okvir supervizorjev razvojno-edukativnega modela. 

Raziskovati sem pričel s popotnico  E. Holloway (1999), ki govori o »Univerzi«, ki jo 

povabi, da pri raziskovanju izbira svoja vprašanja in jo potem osvobodi, da išče 

odgovore nanje, pri čemer hkrati ve, da je ne čakajo nobene prave rešitve. Zato 

hkrati zaupa, da bo raziskovanje odkrilo nove perspektive in pomembne pomene 

zanjo in za kolege (str. 3). Tudi sam zaupam.3 In se pridružujem Kordešu (2004), ki 

pravi, da gre pri vsakem pisanju, tudi znanstvenem, za osebno pričevanje. Nismo 

vsemogočni opazovalci objektivnih resnic, ampak smo opazovalci in razlagalci 

svojega videnja le-te, pri čemer ne gre za negacijo razuma. 

Carroll (1999) je mnenja, da so supervizorji »narejeni« in ne »rojeni« (str. 3). Tudi 

sam  sem se v procesu nastajanja magistrskega dela razvijal in postajal. Podobno 

velja tudi za razvojno-edukativni supervizijski model, ki ga ne razumem kot strukturo, 

podano za zmeraj, ampak kot razvijajoči in spreminjajoči se polprepustni okvir, ki je 

dojemljiv tudi za nenehno porajajoče se vplive konteksta, v katerega je umeščen in 

akterjev, ki ga vedno znova (so)konstruirajo. 

Magistrsko delo je razdeljeno na štiri glavna poglavja (5-8). 

V petem poglavju bom teoretično osvetlil raznolika razumevanja supervizije. 

Izpostavljene  bodo nejasnosti oz. raznolikosti pri definicijah same supervizije. Nato 

bo podan zgodovinski pregled: nastanek in razvoj supervizije, prikazan bo kontekst, v 

katerem se je pojavila. Sledilo bo obširnejše poglavje o funkcijah supervizije (zdi se 

mi pomembno tudi zavoljo lastnega razmisleka o funkcijah v razvojno-edukativnem 

modelu supervizije) in z njimi povezanimi cilji. Na kratko bodo podani pozitivni učinki 

supervizije. Pomembno bo poglavje o pomenu etike v superviziji. Nato bodo 

predstavljene tudi morebitne zlorabe in stranpoti, na katere lahko supervizijski proces 

zaide. 

V šestem poglavju  bo predstavljena mnogoterost definicij čuječnosti. Ker je 

čuječnost vedno ena izmed komponent v etičnem in soteriološkem okvirju 

budističnega diskurza in, kot zmotno pojmujejo nekateri, ne more biti označena zgolj 

kot posebna meditacijska metoda, ki samostojno pelje k osvoboditvi od trpljenja 

                                            
3
 Zaupanje kaže razumeti kot dejavno življenjsko držo, način aktivne soudeležbe pri ustvarjanju sveta, 

ki se lahko kaže tudi kot zaupanje »v«. Takšno zaupanje pomeni usmerjenost v tu in zdaj in omogoča 
neintencionalno opazovanje dogajanja, hkrati pa stalno pripravljenost na spremembe (Kordeš, 2004). 
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(Ditrich, 2016), bo podan nastanek in zgodovinski razvoj koncepta. Poglavja o 

funkcijah čuječnosti ne bo v nalogi, ker se s tem področjem teoretiki še niso ukvarjali, 

bodo pa nakazane njene funkcije glede na opredelitve funkcij v superviziji. Nato bodo 

podani cilji, ki jih čuječnost (ne) zasleduje. Prikazan bo odnos čuječnosti do etike in 

nato še možne stranpoti pri poskusih njegove aplikacije v različna polja človeškega 

delovanja. 

V sedmem poglavju sledi primerjava obeh konceptov: njune stičnosti in razhajanja ter  

s tem teoretično nakazane možnosti za njuno morebitno integracijo. Na podlagi 

podobnosti in razlik med obema konceptoma in poznavanja strukture supervizijskega 

srečanja, bodo v nadaljevanju prikazane možnosti vpeljave čuječnostnih praks v 

razvojno-edukativni model supervizije.  

V osmem poglavju bo predstavljen vzhodni in zahodni oz. meditativni in 

sociokognitivni »model« čuječnosti (Langer, 1989), njune stičnosti in razlike (Langer, 

2014) ter  poskus združitve koncepta čuječnosti in izkustvenega učenja  v modelu 

čuječnega izkustvenega učenja (Yeganeh in Kolb, 2009). Prikazane bodo nekatere 

možnosti povezave čuječnega izkustvenega učenja z razvojno-edukativnim modelom 

supervizije, ki v svoji teoretski zasnovi izhaja med drugim tudi iz teorije izkustvenega 

učenja (Kolb, 1984). Raziskane bodo možnosti navezave oz. vpeljave čuječnosti v  

supervizijski proces: predvsem kot neke vrste naravnanosti ali epistemološko 

izhodišče procesa, v manjši meri tudi predstavitev možnosti uvajanja posameznih 

čuječnostnih (meditativnih) praks glede na strukturo supervizijskega srečanja v 

razvojno-edukativnem modelu (Žorga, 2002a). 

V nalogi želim več prostora nameniti razumevanju konstrukta čuječnosti ne zgolj kot 

meditativne prakse, temveč kot naravne zmožnosti vsakega človeka (Černetič, 

2005), ki mu pomaga, da pri učenju lažje prihaja do znanja s transformacijo izkušenj 

(Kolb, 1984). Osvetliti želim procesni vidik čuječnosti, ki bi posledično lahko 

spremenil tudi našo supervizijsko prakso in dopolnil nekatere teoretične nastavke 

razvojno-edukativnega modela.  

Zavedam se, da je potrebno paziti, da ne prenašamo teorij, ki dobro delujejo v drugih 

področjih brez resne raziskave, misleč, da se bodo dobro prilegale tudi v drugačnem 

okolju (povz. po Carroll, 1988, v Page in Wosket, 1994). Morda tudi čuječnost ni 

»dober potnik«. Je pa po drugi strani že Kuhn (1998) pokazal, da za razvoj znanosti 

ni značilno le kopičenje spoznanj, ampak tudi njihovo preokvirjanje. Z drugačnim 

pogledom bom skušal preokvirjati do sedaj spoznane in veljavne resnice 

raziskovalnega področja, ki ga tema magistrskega dela pokriva.  

S predstavljenimi modeli in predlogi bo zainteresiranim supervizorjem omogočeno, 

da integrirajo znanje o čuječnosti v svojo obstoječo mentalno strukturo, se 

opolnomočijo in dobijo ideje za lastno učenje ter kvalitetnejše in manj stresno 

opravljanje svojega dela. Cilj magistrskega dela je dopolnitev  razvojno-edukativnega 

modela supervizije. 
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2. Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Čuječnost in čuječnostne prakse so bile v preteklosti že predmet številnih raziskav a 

v drugačnem kontekstu (prim. Baer, 2003; Brown, Marquis in Guiffrida, 2013; Brown 

in Ryan, 2004; Cullen, 2011; Ellis, 2006; Wyatt, 2011). V kontekstu supervizije 

razvojno-edukativnega modela je bila raziskava A. Semenič (2016), ki pa se je 

osredotočala bolj na vlogo supervizorja v navezavi s konceptom čuječnosti. Raziskav 

o možnostih vpeljave idej čuječnosti oz. njenih praks v sam razvojno-edukativni 

model supervizije še ni bilo narejenih.  

Tudi zato bodo najprej predstavljene različnosti in stičnosti med konceptoma 

čuječnosti in supervizije preko primerjave defnicij, njune zgodovine, (funkcij) in ciljev, 

učinkov, odnosa do etike in morebitnih stranpoti ter težavah pri njuni aplikaciji. 

Izpostavljen bo poskus integracije čuječnega učenja in teorije izkustvenega učenja 

ter nekatere možnosti razvijanja posameznih »sposobnosti«, ki sovpadajo s 

posamezno fazo izkustvenega učenja: za izkustvo, za reflektiranje, za razmišljanje, 

za akcijo. Morda bi lahko bil eden izmed (posrednih) učinkov razvojno-edukativnega 

modela supervizije tudi razvijanje teh sposobnosti. Podani bodo konkretni predlogi za 

premik k tem učinkom, predvsem čuječnega izkustvenega učenja in čuječnostnih 

(meditacijskih) praks v polje razvojno-edukativnega modela supervizije, pri čemer bo 

izhodišče v predvideni strukturi posameznega supervizijskega srečanja (Žorga, 

2002b).  

Namen je predstavitev sovpadanja nekaterih dimenzij čuječnega izkustvenega 

učenja v razvojno-edukativnem modelu. Morda lahko boljše poznavanje tega 

pomaga supervizorjem razvojno-edukativnega modela pri izboljšanju njihove prakse 

ali vsaj širjenju horizonta znanja.  

Raziskovalni problem, ki bo raziskan, se nanaša na vprašanje:  

»Kakšne so možnosti integracije čuječnostnega izkustvenega učenja in čuječnostnih 

praks v razvojno-edukativni model supervizije?«.  

 

3. Cilji raziskave ali raziskovalna vprašanja oz. hipoteze 

 

Pri postavljanju t.i. ciljev v raziskavi sem se zavedal nevarnosti, na katero sta 

opozorila Smrdu in Kordeš (2012). Ob epistemološkem poznavanju čuječnosti in 

njene uporabe v različnih poljih, je mogoče opaziti zanimiv paradoks. Čuječnost je 

namreč v osnovi stanje brez ciljne usmerjenosti, medtem ko bi v pričujočem delu 

lahko »podlegel« imperativu, da se razume in uporablja prav s ciljem izboljšanja 
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»rezultatov« supervizorja, supervizantov ali pa morda razvojno-edukativnega modela 

supervizije kot celote. Najbrž bi bilo ustrezneje reči, da lahko pomaga supervizorjem 

pri spreminjanju njihove prakse. 

Kljub temu je cilj raziskave dopolnitev razvojno-edukativnega modela supervizije.  

V delu me bodo vodila tri raziskovalna vprašanja: 

- kakšne so podobnosti in razlike med supervizijo in čuječnostjo;  

- kako se lahko »čuječno izkustveno učenje« integrira v razvojno-eduaktivni model 

supervizije;  

- kako se lahko čuječnostne prakse vpeljejo v posamezne dele supervizijskega 

srečanja. 

 

4. Metoda in raziskovalni pristop 

 

Uporabljen bo teoretični raziskovalni pristop. Glede na literaturo (Bučar, Šabič in 

Brglez, 2000; Pšunder, Kolnik in Čagran, 2010, str. 11-12; Zelenika, 2000, str. 332-

338) bodo v delu uporabljene: 

 

- deskriptivna metoda, kjer bo šlo za proučevanje na nivoju opisovanja dejstev, 

odnosov, brez vzročnega razlaganja. 

- Komparativna metoda, kjer bo proučevanje na nivoju primerjanja dejstev in 

procesov z namenom odkrivanja podobnosti in razlik v superviziji in čuječnosti in med 

obema konceptoma. 

- Zgodovinska metoda s proučevanjem bližnje in daljne preteklosti supervizije in 

čuječnosti na nivoju opisovanja in vzročnega razlaganja in njune primerjave. 

- Metoda klasifikacije s proučevanjem na nivoju določanja položaja pojmov 

supervizije in čuječnosti v širšem sistemu pojmov in njune primerjave. 

- Metoda analize in sinteze: proučevanje na nivoju razčlenjevanja sestavljenih 

pojavov, sodb, zaključkov na njihove sestavne dele in obravnava glede na druge 

oziroma celoto (analiza) ter na drugi strani, na nivoju združevanja enostavnih 

miselnih sestavin v sestavljene ali enkratne celote vzajemno povezanih delov 

(sinteza). Kot kvalitativna metoda analize se bo uporabila konceptualna analiza,  kjer  

me bo zanimal pomen pojma supervizije in čuječnosti, splošnost njunih rab, njuno 

zgodovinsko spreminjanje (Bučar idr., 2000, str. 26). 

- Metoda abstrakcije in konkretizacije: proučevanje z odmišljanjem občih ali posebnih 

nebistvenih sestavin konstruktov čuječnosti in supervizije. Namen je, da bi zajel njune 
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bistvene lastnosti (abstrakcija) in se približal  konkretnemu z determinacijo občega s 

posebnimi določili (konkretizacija). 

 - Metoda generalizacije in specializacije: na eni strani bom proučeval na nivoju 

posploševanja, sklepanja od posameznega na splošno, dvigovanja pojmov nižjega 

reda na višji (generalizacija), na drugi strani pa na nivoju oblikovanja specifičnih 

pojmov, ki se bodo dotikali supervizije in čuječnosti, sklepanja od občega na 

posamično (specializacija). 

- Metoda analize in interpretacije virov:4 viri bodo kritično analizirani z željo po 

razumevanju (t. i. notranja kritika virov) in zgodovinski ter funkcionalni interpretaciji 

supervizije in čuječnosti. 

 

5. Supervizija 

 

5.1 Termin  

 

Supervizija je termin z več pomeni (Kobolt in Žorga, 2006). V vsakdanjem govoru 

pomeni nadziranje, strokovni nadzor. Vse pogosteje se uporablja za označevanje 

oblik in metod spremljanja, vodenja in svetovanja strokovnjakom pri njihovem 

praktičnem delu.  

Werbar (2008, str. 1397, v Eagle in Long, 2014) je iskal etimologijo besede 

supervizija na dveh različnih pomenih: »profani pomen »kontrole in inšpekcije«, in 

sakralni pomen »božanskega vodenja«, ki ju je včasih težko ločiti (str. 474). Pedder 

(1986, v Eagle in Long, 2014) opisuje supervizijo kot »več kot eduakcijo in manj kot 

psihoterapijo« (str. 47). Medtem ko vsebine supervizije lahko vključujejo učenje, 

nadziranje in vodenje, se strinjam, da je ujetje duha supervizije pomembnejše kot 

pogovor o njenih sestavinah (prav tam).  

Supervizija »buri« zlasti s predpono super, zaradi česar nekateri mislijo, da pomeni 

nekaj pregledu in nadzoru podobnega (Kobolt, 1994, str. 25). Ne bi sicer mogli reči, 

da beseda nima ničesar skupnega z nadzorom, saj je predvsem v prvi fazi svojega 

razvoja vsebovala tudi nadzorno funkcijo. Strinjam se z A. Kobolt (1994), ki predlaga 

opisno opredelitev: »pogled od zunaj«, »poklicna refleksija« ali npr. »proces 

razmišljanja o tem, kako opravljamo poklic, ki je vezan na delo z ljudmi« (str. 25). 

Zanimiva opredelitev je »pogled od zunaj«, saj nakazuje razdaljo, ki omogoča 

ustreznejši pogled na neko problematiko ali izziv, ki je pred človekom. Avtorica (prav 

                                            
4
 V literaturi (prim. Bučar idr., 2000 in Pšunder idr., 2010) obstajajo različna pojmovanja primarnih in 

sekundarnih virov.  
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tam) nakazuje, da gre morda pri izrazu za »neustrezno usedlino«. Najbrž v smislu 

relikta preteklosti, kjer se ime ni prilagodilo novemu zgodovinskemu kontekstu. 

V slovarju tujk (Tavzes, 2002, str. 1111) je navedeno, da izhaja beseda supervizija iz 

novolatinske besede »supervisor« - opazovalec, ki ima korenine v besedi 

»supervidere«, kar pomeni opazovati, nadzorovati. Na drugi strani pa semantična ali 

pomenska razlaga te sestavljenke, ki bi jo torej lahko poslovenili kot »nadgledati«, ne 

pove njenega natančnega pomena (Škoflek, 1994, str. 7, 8). Tega dobi šele v 

delovnem področju oziroma v praksi, ki jo v svojem specifičnem pomeni usvoji oz. 

uporablja. Gre lahko tudi za metodo, ki se uporablja za reševanje konfliktov in 

problemov znotraj skupine ali oddelka in pomaga dvigniti delovno zmožnost in 

učinkovitost. Pomeni tudi strokovno vodenje in nadzor nad delom drugega manj 

izkušenega (prav tam).  

Gola izpeljava besede se zdi, da ustreza vlogi, ki jo termin opisuje. Slediti pa velja 

misli Pagea in Wosketa (1994), da so trenutna razumevanja pomena določenega 

termina velikokrat različna od originalnih pomenov.  

Trenutne skrbi glede termina so simptomatika nečesa drugega. Debata o terminih je 

refleksija poglobitve razumevanja vloge supervizije (Page in Wosket, 1994). 

Razmišljanja o terminu so raznolika. Povzemam nekatera, zame ključna: 

- Houston (1990) se sprašuje, če gre pri superviziji za pregled, ki naj bi ga imel 

bog? S terminom se namreč pogosto povezuje kontrola. Spraševati se je 

potrebno, v kakšni meri je treba nadzirati človeško sposobnost prakticiranja, 

predvsem v poklicih pomoči. Se pa najbrž strinjamo, da se je potrebno 

prepričati, da praktiki delajo v pogojih, ki jih spodbujajo, da delajo najbolje kot 

znajo. Preprosteje, supervizija pomeni vzeti si čas in težavo ali izziv pogledati 

ponovno, v prisotnosti supervizorja (Houston, 1990). 

- Besedo se lahko razume tudi v smislu pogleda (zrenja) na naše delo od zgoraj 

navzdol oziroma z razdalje.5 Pogled od zgoraj, z razdalje nam omogoča 

drugačno, lahko tudi novo zaznavanje in razumevanje dogodkov, kar je 

ključen namen supervizije v poklicih pomoči. »Supervizija je tako metoda kot 

tudi poklic, proces in odnos« (Kobolt in Žorga, 2006a, str. 16). 

- Termin ima dolgo zgodovino uporabe v menedžerski praksi, kjer ni pomenil 

zgolj pogleda od zgoraj, ampak tudi skrb  za standarde in meritve učinkovitosti 

(Page in Wosket, 1994). Uporaba tega termina v svetovalnem svetu prinese s 

seboj pomen, ki spremeni način razumevanja njene vloge (Williams, 1992, v 

Page in Wosket, 1994). Lahko se  razume tudi na način, kot da se želi 

poudariti vodstveno  in zmanjšati pomen edukativne in podporne funkcije 

(Kadushin, 1985).  

- »Supervizija je posebna učna, razvojna in podporna metoda, ki omogoča 

posamezniku, da z lastnimi izkušnjami prihaja do novih strokovnih in osebnih 

                                            
5
 Kobolt in Žorga (2006) navajata izkušnjo z nizozemsko učiteljico supervizije van der Zijpp, ki je 

uporabljaja analogijo s helikopterjem – dvigniti se in od zgoraj pogledati, kaj se dogaja.  
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spoznanj, da integrira praktične izkušnje s teoretičnim znanjem, se razbremeni 

napetosti, stresov in kontinuirano izgrajuje svojo strokovno identiteto« (Žorga, 

1995, str. 8). 

- »Supervizija je kot metoda in kot proces poklicne refleksije vezana na teoretski 

model dela (vezan na svetovanje in terapijo). Odvisen je tudi od ciljev in potreb 

vključenih v supervizijo. Supervizija je strukturiran proces, katerega cilj naj bi 

bilo boljše ali bolj ozaveščeno pedagoško, vzgojno delo« (Kobolt6, v Škoflek, 

1994, str. 15). 

- Supervizija predstavlja proces učenja, katerega namen je spodbujati refleksijo 

in samorefleksijo delavca ter dvigovati njegove strokovne pristojnosti na višjo 

kakovostno  raven (Dekleva, 1995, str. 9). Pri tem velja slediti opozorilu 

Ferbarja (v Škoflek, 1994), ki opozarja na vznik ideološkega: »Če kak človek v 

praktični dejavnosti, kakršno je poučevanje (ali medicina), sam le »svetuje, 

vodi, vzgaja, usmerja, spodbuja«, je izpostavljen nevarnosti, da bo vede ali 

nevede transmitor neke ideologije« (str.15).7  

- Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje supervizijo 

(Kobolt in Žorga, 2006) razume kot: 

 - obliko profesionalne refleksije in svetovanja za zagotavljanje kvalitetnejšega 

opravljanja poklicnega dela in spodbujanje profesionalnega in osebnega 

razvoja strokovnih delavcev na različnih delovnih področjih, na katerih  je delo 

z ljudmi pomembna značilnost (vzgoja in izobraževanje, socialno varstvo, 

duševno zdravje, zdravstveno varstvo, pa tudi kultura, gospodarstvo, politika 

itn.). 

- Učni proces in specifično učno in podporno metodo, ki predstavlja izhodiščno 

točko za poklicno samorefleksijo. 

- Profesijo, ki se ne omejuje na posamezna profesionalna področja in šole. 

- Supervizija je didaktična, izobraževalna,8 suportivna pomoč strokovnjakom / 

praktikom, pri čemer je osebni odnos nepogrešljiv pogoj. Didaktični pomen 

supervizije je v tem, da omogoča procese učenja. Izobraževalni, da omogoča 

preverjanje in dopolnjevanje strokovnega znanja in strokovnih izkušenj. 

Suportivni pomen pa je v nudenju pomoči na odnosnem nivoju (Škoflek, 

1994). 

- V sistemsko orientirani superviziji so nekateri mnenja, da bi bilo potrebno 

super-vizijo preimenovati v »super-audition« (superslušanje) oz. »supervisor« 

(supervidec) v Superhörer (superslišec) ali celo »Superhoercher« 

                                            
6
 Gre za intervjuje z različnimi poznavalci  in raziskovalci supervizije, ki jih je naredil Ivo Škoflek v 

svojem prispevku (1994) in ne za posredno povzemanje oz. citiranje. Zato za prvim priimkom ni 
navedena letnica.  
7
 O ideloških aparatih in delovanju ideologije je obširneje pisal Althusser (1980); pomenljivo se zdi 

zlasti njegovo naziranje o subjektu, ki je »interpeliran« v polju ideološkega. Interpelacija poteka 
nezavedno. Preko jezika je posameznik njegov sestavni del. Ideologija ogovarja posameznike. 
Ogovarja jih tako, da se ji odzovejo in odzovejo se kot subjekti (Močnik, 1999). Tudi interpelacija ima, 
podobno kot izkustveno učenje, elegantno krožno strukturo, ki je hkrati tudi struktura refleksivnosti in 
nesimetrije. Zanimivo bi bilo raziskati točke, kjer teoretsko supervizija »zdrsne« v polje ideološkega.  
8
 Carroll (1996) pravi, da je supervizija, sama na sebi, edukativni proces, zgrajen okrog učnih strategij 

in edukativnih ter trenerskih metodologij in povezuje učenje s poučevanjem.  
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(superprisluškovalec) (Keeney, 1991, str. 79, v Vec, 2004, str. 63). Supervizija 

je namreč bolj vezana na pripoved in na poslušanje, kot pa na predstavitev.  

- Supervizor je definiran kot nadglednik, nadzornik (overseer), nekdo ki gleda 

delo drugega z odgovornostjo za njegovo kvaliteto.9 Kadushin (1985, str. 20) 

uporablja izraz »snooper vision«, kar bi lahko prevedli kot pogled vohljača.  

- Še nekaj zanimiv razmišljanj, ko različne avtorje povzema Carroll (1996): 

Inskipp in Proctor (1993, v Carroll, 1996) uporabljata besedo ekstra-vizija, da 

bi identificirala, kaj supervizorji prinesejo na supervizijski proces. Crowley 

(1984, v Carroll, 1999) je predlagal, da se beseda »supervizija« opusti, ker bi 

naj šlo za povezavo s superčloveškimi  kvalitetami, ki bi se jih lahko 

povezovalo s terminom. Zinkin (1989, v Carroll, 1996) ne mara predpone 

»super«, saj se lahko dobi vtis, da supervizor nadzira supervizanta iz 

superiornega položaja. 

 

Kot je bilo pokazano, ni enoznačne definicije, kar ugotavlja tudi Carroll (1996). 

Obstaja torej mnogoterost pri razumevanju termina. Kljub temu  se mi zdi najbližje 

opredelitev Darje Zorc (Škoflek, 1994), ki razume supervizijo kot »verbalizacijo 

problemov, ozaveščanje dejanj, problemov, je celosten uvid v dejanja, probleme, je 

preseganje partikularnosti, je odpiranje novih pogledov in možnosti delovanja, je 

reflektiranje situacij« (str. 21). 

Tudi pri prevajanju termina nismo našli ustreznega slovenskega izraza, ki bi zaobjel 

vsa vsebinska in pojmovna področja, ki jih je sam termin supervizija doslej razvil in 

pridobil (Kobolt, 1994). 

 

5.2 Zgodovina supervizije 

 

5.2.1 Začetki 

 

»Kdor kontrolira preteklost, kontrolira prihodnost; kdor kontrolira sedanjost, kontrolira 

preteklost« (Orwell, 2004, str. 41). 

 

White in Winstaley (2014) povzemata Gottschalka (1962), ko utemeljujeta, zakaj se 

je potrebno ukvarjati z zgodovino posameznih ved. Tudi supervizije. Interpretacija 

(katerekoli) zgodovine je namreč pogosto spolzka. Ne samo zaradi tega, ker se 

opazuje samo del nečesa, kar je nekdo opazil v preteklosti ali ker se samo del tega, 

                                            
9
 Spraševati se je potrebno, do kod sega odgovornost supervizorja? Razvojno-edukativni model  je, 

podobno kot hrvaški razvojni model, izločil vodstveno funkcijo, s čimer ne prevzema neposredne 
odgovornosti za delo supervizanta. 
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kar se spomni, posname; ker le del tega, kar se posname, preživi, in le del tega, kar 

je preživelo, pritegne zgodovinarjevo pozornost; in le del tega, kar je pritegnilo 

njihovo pozornost, je kredibilno; in le del, ki je kredibilen, je bil dojet, in le del, ki je bil 

dojet, je lahko podan s strani zgodovinarja.  

Zdi se možno, čeravno znanstveno ni bilo razsikano in tudi ne potrjeno, da se je 

supervizija prakticirala od antičnih časov (Milne, 2009). V kakšni bolj neformalni obliki 

najbrž. Sicer se je razvila na področju socialnega dela. Zgodovinski pogled na njen 

razvoj je zgodba o nenehnem premikanju, izzivih prakse, poskusih teoretske razlage 

problemov in vrednotenju intervencij v socialnem delu (Pantić, 2004).  

Strinjam se z ugotovitvijo A. Kobolt (2006a) da je, pri »predstavljanju  razvoja 

supervizije, težko najti povsem verodostojne podatke, saj različni avtorji iz bogatega 

razvoja izvzamejo različne podatke in poudarke« (str. 28). K temu prispevajo viri, ki 

jih avtorji imajo na voljo, njihova teoretska usmerjenost in pripadnost supervizijski 

šoli.  

Razvoj in zgodovina supervizije sta v različnih deželah različna. Razvoj supervizije 

kot enega izmed elementov profesionalizacije je težko predstaviti neodvisno od 

kulturnih, etničnih, zgodovinskih, ekonomskih in drugih družbenih značilnosti.  

»Skoraj ni mogoče v podrobnosti zajeti vseh značilnosti in različnosti v razvoju 

supervizije« (Kobolt, 2006a, str. 21).  

Nekateri avtorji (npr. White in Winstaley, 2014), povezujejo izvor supervizije na 

področju pomagajočih poklicev v daljnem 18. stoletju.  

Izvor  supervizije vidita v  t. i. »znanstveni dobrodelnosti«, ki na bi se razvila v 

Elberfeldu v Nemčiji 1853 pod bankirjem Danielom von der Heydtem (White in 

Winstaley, 2014). Nekateri dokumenti pričajo o še zgodnješi uporabi: v Wisconsinu bi 

naj duhovnik Joseph Crooker, ki si je pripravljal predavanje, uporabil redke 

dokumente, med drugim Von Vogtovo »Account of the Management of the Poor in 

Hamburg between the Years 1788 and 1794«. Šlo naj bi za »resničen eksperiment«, 

celovito metodo dobrodelnosti, ki so jo uporabili v Hamburgu: tedaj je v njem živelo 

110.000 ljudi. Nahraniti je bilo potrebno 7000 ljudi, zato so zaposlili 180 

»nadglednikov« (»oveseers«), »spoštovanih gospodov«, za dobo 7 let z zelo 

obsežnimi navodili, ki so bila izdana zanje (Von Voght, 1796, str. 447, v White in 

Winstaley, 2014). Hamburška institucija je bila produkt dolge filantropske izkušnje in 

prvi izraz tranzicije od srednjeveških k modernim metodam dobrodelnosti (Crooker 

(1917,  v White in Winstaley, 2014). Šlo je za t.i. »hamburški sistem«, po katerem so 

se kasneje zgledovale številne organizacije v Londonu, Bostonu in drugih mestih. Ta 

navodila za »nadglednike« so prvi dokument, ki priča o zametkih supervizijskega 

načina dela.  

Začetki supervizije se sicer postavljajo  v polje socialnega dela v ZDA in Angliji ob 

prelomu 19. stoletja (Kobolt, 2006) oz. ob koncu 19. stoletja  kot metodo usvajanja 

profesionalnega znanja in profesionalnega razvoja v ZDA (Van Kessel, 1997).  
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Nastanek supervizije sega v obdobje po ameriški državljanski vojni (1861-1865), ko 

so socialni problemi, valovi novih priseljencev, ekonomski liberalizem in 

individualizem, zahtevali nove oblike socialnega dela (Kobolt, 2006).  

V ZDA je zrasla supervizija ameriškega in anglosaškega tipa. Medtem je v Veliki 

Britaniji, v delovanju duhovnika Barnetta, zaznati elemente supervizijskega dela: ta 

se je že leta 1884 z vsakim izmed zaposlenih v socialni sutanovi, ki jo je vodil, enkrat 

na teden srečeval na polurnem svetovalnem razgovoru, kjer so se izpostavila 

vprašanja in dileme, ki so se zaposlenim postavljale pri neposrednem delu s klienti 

(Kobolt, 2006). 

V virih se z začetki supervizije povezujejo različna imena. Omenjam zgolj 

pomembnejša: Octavio Hill, Florence Nihtingale in Mary Richmond: 

- V Londonu je delovala angleška socialna reformistka Octavia Hill (1838-1912). 

Tam je bila leta 1869 ustanovljena Družba za dobrodelno organizacijo (Charity 

Organisation Society), ki je organizirala dobrodelne donacije in začela z obiski 

na domu. Člani organizacije so bili prvenstveno prostovoljci, a Hill je kasneje 

pridobila plačano delovno silo in njihovo delo je formiralo osnovo za moderno 

socialno delo (White in Winstaley, 2014). 

- Florence Nightingale, medicinska sestra, je pričela od sredine 19. stoletja 

uveljavljati poseben način dela v poklicu sester: spodbujala je neformalne 

sestanke med sestrami, ki so pripadale različnemu hierarhičnemu položaju. 

Na sestankih so ideje lahko prehajale v različne smeri v dobro pacientov. 

Takrat se je začelo tudi s konceptom starejših sester, ki vodijo mlajše sestre v 

klinični praksi. Zaslutili so se zametki supervizije (Emerton, 1999, v White in 

Winstaley, 2014). Dolgo časa je veljalo, da se (poklicno) znanje prenaša s 

starejših, bolj izkušenih, na mlajše, sprva zlasti začetnike. Danes je znano, da 

se znanje prenaša vertikalno in horizontalno – v vse smeri.   

- Naslednje ime, ki se povezuje z začetki supervizije, je Mary Richmond. Nanjo 

so vplivale ideje Crookerja.  Poskrbela je, da so se te ideje razširile v Bostonu 

leta 1878. Ustanovljena je Organizirana dobrododelna organizacija (»OCA-

Organized charities association«), ki je delovala kot podpora za delo s 

populacijo nezaposlenih posameznikov. Družine so učili, kako naj bodo 

samoučinkovite, izobraževali so širše skupnosti o »pravilnih« principih 

»olajšanja« in o načinih za izkorenitev  revščine. Proti koncu 19. stoletja se je 

torej oblikovala znanstvena osnova dobrodelnih posameznikov, ki so 

organizirali aktivnosti  in se učili principov prakse in tehnik intervencij eden od 

drugega (Hansa, brez datuma, v White in Winstaley, 2014). To so bili 

pomembni  temelji za kasnejši nastanek supervizije. Šlo je torej  za podporo 

ljudem pri njihovem delu  in za razvoj prakse (White in Winstaley, 2014). 
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Sicer je bila Mary Richmond  ustanoviteljica »case work«10 (metoda študije 

primera) metode socialnega dela. 1889 je delovala v okviru Družbe za 

dobrodelno organizacijo v Baltimoru11, ki je bila socialno zaščitna ustanova. V 

tistem času ni bilo šol, kjer bi se lahko izobraževali za področje socialnega 

dela, zato so v teh in podobnih organizacijah delali predvsem prostovoljci, 

največ ženske.  

Da bi dosegla večjo učinkovitost prostovoljcev, je Mary Richmond s sodelavci 

uvedla supervizorsko izobraževalno in nadzorno obliko dela. Prva je uporabila 

besedo supervizija. Šolani in v praksi preizkušeni delavci so bili odgovorni za 

delo prostovoljcev, pri čemer jim niso pomagali zgolj pri prvih korakih 

(mentorstvo in učenje), temveč so tudi spremljali njihovo delo; jim svetovali; 

pomagali pri bolj zapletenih primerih: predelovanju osebnih stisk, dilem in 

frustracij (Kadushin, 1985).  

 

V nadaljevanju se je, študija primera kot izvirna metoda socialnega dela in kasneje 

supervizija, oplemenitila s psihoanalitičnim razumevanjem, kar bo prikazano v 

naslednjem podpoglavju.  

 

5.2.2 Faze v razvoju supervizije 
 

Povzete bodo faze v razvoju supervizije po A. Kobolt (2006) in dodana nekatera 

razmišljanja drugih avtorjev. Predstavljene bodo štiri (pet) faze. Podane bodo okvirne 

kronološke smernice in značilnosti vsake izmed faz. 

 

1. Prva faza v razvoju supervizije: do 1930 

 

- Usmerjenost: supervizija je bila mentorsko usmerjena (Kobolt, 2006), kot 

vodstvena pomoč laičnim delavcem ter je vsebovala del nadzorne funkcije 

(Žorga, 2002a). Prvotna supervizija je imela nadzorni in podporni značaj; bila 

je usmerjena tudi na organizacijo socialnega dela. Na ohranjanje kvalitete dela 

in spodbujanje strokovnega razvoja na področju socialnega dela. Supervizija 

je naredila »nekakšen krog«: začela je z menedžersko, edukativno in 

organizacijsko vlogo, se od nje ločila in preusmerila na podporno in edukativno 

vlogo. Danes naj bi se znova vračala k menedžerskim prvinam, obogatena z 

več »integrativnega znanja« in na »celovitejši ravni« (Kobolt, 2006, str. 29) .  

                                            
10

 Leta 1917 je v knjigi Socialne diagnoze sledila svojim prizadevanjem, da bi se socialno delo dvignilo 
na višjo kakovostno raven. Knjiga predstavlja rojstvo »metode študije primera«, s katero je bila 
supervizija tesno povezana. Supervizija je bila razumljena kot spremljanje opravljanja poklica v 
njegovih začetnih fazah (Kobolt, 2006). 
11

 Prva organizacija takšnega tipa v ZDA je bila ustanovljena 1878  v New Yorku, nato je število raslo 
in je npr. 1890 doseglo število 78 (Belardi, 1994, v Kobolt, 2006). 
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- Mejniki: če bi kot mejnike postavili dela, ki so omenjala supervizijo,  bi 

Kadushin (1990, v Kobolt, 2006) postavil knjigo Brackletta iz leta 1903 »From 

Supervision and Education in Charity«. Bracklett v knjigi opisuje naloge, 

odgovornost in osebnost supervizorja, ki ima nadzorno, koordinacijsko in 

usklajevalno vlogo. Na drugi strani Van Kessel navaja kot pomembno letnico 

prvega samostojnega dela o superviziji leto 1936, ko je Virginia Robinson 

napisala delo »Supervizija v okviru socialnega dela študije primera«.  

Naslednja prelomna letnica je 1911, ko je bila v ZDA organizirana prva 

edukacija za supervizijo.  

Kot mejnik se lahko postavi tudi leto 1926, ko je John B. Dawson objavil 

generični seznam  dolžnosti, kjer gre že za zelo neposredne povezave s 

supervizijo. Seznam (Dawson, 1926, v White in Winstaley, 2014) je vključeval: 

promocijo in vzdrževanje dobrih standardov pri delu s primeri; koordinacijo 

prakse dela s primeri; stremelo se je k temu, da so bili rezultati dela s primeri 

dostopni; izkušnje so razumeli kot nujne za formulacijo politik in metod; 

edukativni razvoj vsakega posameznega delavca je bil pomemben; 

poudarjena je bila kultivacija poklicne pripadnosti in lojanost do/med 

osebjem.12 

- Vpliv psihoanalize: že v tej fazi je bil močan vpliv psihoanalize. Psihoanalitična 

kultura v Evropi je prepoznala proces supervizije kot enega ključnih  

elementov njenega razvoja. Urlic in Brunori (2007, v  White in Winstaley, 

2014) sta domnevala, da so bila sredina večerna srečanja na dunajskem 

domu Sigmunda Freuda, ki so se pričela 1902 (Sredina psihološka družba, 

kasneje Dunajska psihoanalitična družba), začetek tega, kar se je kasneje 

imenovalo supervizija. Četudi Freud ni pisal skoraj ničesar neposredno o 

superviziji, je med konfliktom z Jungom vključil komentar, da je Jung »nezrel in 

da potrebuje supervizijo« (Freud, 1912, str. 434, v Eagle in Long, 2014, str. 

472). 

Psihoterapevtska supervizija, kot jo poznamo danes, se je pričela v 1920-ih, 

ko je berlinski psihoanalitik Max Eitingon predlagal, da bi naj psihoanalitični 

trening  zaobjemal »supervizirano psihoanalitično seanso« (Urlic in Brunori, 

2007, str. 163, v  White in Winstaley, 2014, str. 10). Supervizija je postala 

formalna zahteva v t.i. berlinskem kurikulumu (Lewin, 1972, v Carroll, 1996). 

Šlo je za t.i. Eitingonov model, kjer  bi naj bil trening  sestavljen iz 

pripravništva, kjer klinik zdravi pacienta pod supervizijo bolj izkušenega 

kolega, in hkrati sprejema teoretično znanje in izkušnje iz svoje psihoterapije 

(Eagle in Long, 2014). 

Sčasoma je prišlo do razlikovanja med »osebno analizo« in »supervizijsko ali 

kontrolno analizo« (Ekstein in Wallerstein, 1972, v Carroll, 1999). Madžarska 

                                            
12

 Ko je Dawson objavil svoj seznam de facto supervizorjevih dolžnosti za prostovoljce, je bil star 
Kadushin 10 let. On je razvil  ideje naprej. Odkril je, da ga zgodnejši »trening« kot socialnega delavca 
ni pripravil na delo. Dawsonove ideje  je nekoliko spremenil in jih dopolnil v svojem delu kot tri domene 
funkcij, ki se lahko aplicirajo na socialno delo: administrativno, podporno in edukativno (White in 
Winstaley, 2014). Te bodo obširneje predstavljene v nadaljevanju.  
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šola psihoanalize je integrirala osebno in supervizijsko analizo s tem, da je 

analitik zapolnil obe nalogi. Psihoanalitični inštitut na Dunaju se ni strinjal s 

tem, da je ista oseba opravljala obe vlogi. Menili so, da je bila supervizijska 

analiza bliže učenju kot terapiji. Razmišljali so o tem, da bi dve funkciji 

izvrševali dve različni osebi (Bibring, 1937, v Carroll,1999). Tako se je začela 

dvojnost, ki je ponekod ostala nerešena: distinkcija med terapijo in supervizijo 

(Carroll, 1999). 

 

V tem obdobju so se osnovni principi supervizije razumeli kot aplikabilni in prenosljivi 

tudi na druga področja: poučevanje, zdravstvena nega, oglaševanje in industrijo ter 

na druge profesije in poklice. Od supervizorjev se je pričakovalo, da dosežejo 

»instrumentalnost« drugih delavcev (Day, 1925, str. 469, v White in Winstaley, 2014, 

str. 11).13  

 

2. Druga faza: obdobje psihologizacije: do 1950/1960 

 

- Usmerjenost: V tej fazi je značilno, da je supervizijski proces izgubljal 

nadzorno vlogo, povečala pa se je funkcija supervizije kot instrumenta večanja 

profesionalizacije. Supervizija je od psihoanalize prevzela evalvacijo dogajanj 

med strokovnjakom in uporabnikom, pozornost je usmerila na transferne in 

kontratransferne mehanizme in postala je sestavni del edukacije 

psihoterapevtov. V socialnem delu je presegla zgolj didaktično, nadzorno in 

organizacijsko usmerjenost.  

- Mejniki: s prihodom metod za snemanje terapevtskih seans je prišla priložnost, 

da se opazuje, kar se je dejansko dogajalo, namesto kaj se je poročalo s 

strani supervizantov. Pojavile so se še druge oblike supervizije poleg 

individualne supervizije: npr. supervizija v majhnih skupinah in vrstniška 

skupinska supervizija (Carroll, 1999). 

- Vplivi: močan je bil vpliv migrantov – predvsem psihoanalize. Nemški psihologi 

so pragmatično miselnost ZDA vnesli v psihoanalitično razumevanje. Carroll  

(1999) je govoril o fazi svetovalnega modela. Pojavila se je v petdesetih s 

pričetkom drugih svetovalnih smeri poleg psihodinamične. Poudarjena je bila  

svetovalna (z)veza: supervizijski modeli so bili ozko povezani s svetovalnimi 

koreninami in so vzeli svetovalno ime (npr. na osebo osredotočena 

supervizija). Filozofija in pristop v superviziji je temeljil skoraj povsem na 

supervizorjevi svetovalni teoriji (Bernard in Goodyear, 1992; Holloway, 1992; 

vse v Carroll, 1999).  

Proti koncu petdesetih let se je zgodila diferenciacija: na vzhodni obali ZDA je 

bila supervizija pod psihoanalitičnim vplivom, medtem ko je na zahodni in v 

                                            
13

 Zanimivo, da Bečaj (v Škoflek, 1994) kot primarni namen supervizije razume večjo učinkovitost 
delavcev. Vprašanje, če lahko termina instrumentalnost in učinkovitost sicer enačimo, a nastavki so 
bili podani že v 20-ih letih 20. stoletja. 
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osrednjem delu  močnejši vpliv sociološko-funkcionalistične usmerjenosti, ki se 

je v petdesetih letih prenesla na Nizozemsko, kjer je postala del 

izobraževalnega programa v poklicih pomoči (Kobolt, 2006).14  

 

V letih 1950-1960 sta se teorija in praksa ameriške supervizije   premaknili od 

psihoanalitičnih konceptov na učenje, procese učenja, spreminjanja z učenjem. 

Supervizijska teorija tistega obdobja se odpre sociologiji. 

 

3. Tretja faza: obdobje sociologizacije: do 1970 

 

V ZDA se supervizija v obdobju 1950-1960 oddalji od psihoanalize. V središču je 

učenje, spreminjanje z učenjem. Sočasno je prišlo tudo do odpiranja sociološkim 

teorijam. V supervizijski teoriji tistega časa je bilo moč zaznati vplive različnih 

socioloških avtorjev. Naj omenimo zgolj nekatere: Weber, Simmel, Merton, Goffman, 

Mead, Etzioni (Belardi, 1994, v Kobolt, 2006).   

Uveljavi se spoznanje o razvoju in značilnosti skupin in skupinskega dela; močno je k 

temu prispeval zlasti Kurt Lewin. To obdobje sega v leta 1960-1970 (Wieringa, v 

Kobolt, 2006). V razvoju prevladuje skupinskodinamičen diskurz, supervizija se iz 

individualnega preusmeri na supervizijo skupin in delovnih timov. Pomembna so 

znanja skupinske dinamike in socialnopsihološka raziskovanja skupin in ustanov 

(prav tam). 

Seveda leži moč sociologije predvsem v njenem poskusu razumevanja in ne toliko 

samega prakticiranja (Berger, 2011). Moč njenega vplivanja na področje supervizije 

bo  obširneje predstavljena ob drugi priložnosti.  

 

4. Četrta faza: faza diferenciacije in specializacije: do danes 

 

Umešča se od leta 1970. Gre za diferenciacijo in specializacijo supervizijskih 

modelov. Stroke (socialno delo, psihoterapija, pedagogika) so na osnovi dosežene 

ravni lastne teorije in prakse razvijale integrativne pa tudi specializirane modele. 

Vzporedno so se razvijali poskusi integracije modelov, da bi oblikovali celovitejše in 

interdisciplinarno zasnovane supervizijske pristope (Kobolt, 2006). 

1976 je izšlo znano delo Alfreda Kadushina, ki je sicer posegalo na področje 

socialnega dela »Supervision in social  work«. V 80.-ih letih 20. stoletja je prišlo do 

profileracije ključnih del s področja supervizije v različnih državah: ZDA, Novi 

                                            
14

 Van Kessel (1997) trdi, da je bila v Evropo supervizija prenesena v 50-ih letih 20. stoletja kot del 
Marshallovega plana pomoči po drugi svetovni vojni. Šlo je predvsem za funkcionalistično usmerjeno 
supervizijo.  
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Zelandiji, Finski, Veliki Britaniji, Švedski, Avstraliji, Portugalski (White in Winstaley, 

2014, str. 17). 

Kobolt (2004) je nekoliko dopolnila fazni razvoj. Dodala je še peto fazo, ki se odvija 

še danes. Poleg že razvitih usmeritev se povečuje usmerjanje supervizije na učeče 

se organizacije. »Refleksija se usmerja na ustanove, v njih delujoče sisteme, 

podsisteme, kar skuša prispevati k razvoju, učenju in samoevalvaciji posameznikov 

in sistemov kot celote« (Kobolt, 2004, str. 15). 

K razvoju supervizijske teorije so pripomogle predvsem naslednje teorije: 

psihoanalitična teorija, Lewinova teorija polja in skupinskodinamična spoznanja, 

teorije učenja, komparativna raziskovanja človekovega ravnanja in odločanja, teorija 

komunikacij in interakcij ter koncepti humanističnih struj (Kobolt, 2006). V teoretski 

zgradbi supervizije gre najprej za integracijo humanistične in postmoderne 

paradigme, sistemske teorije ter psihodinamske paradigme (Kobolt, 2004). 

 

5.3 Funkcije supervizije 

 

5.3.1 Splošno o funkcijah 

 

Tudi ta beseda lahko ima več pomenov. Odvisno od gledišča opazovalca in  

konteksta, v katerem se ta in sama beseda nahajata. 

Termin funkcija je v SSKJ (2000)15  opredeljen: fúnkcija  navadno s prilastkom kar 

mora kdo delati glede na svoj namen; naloga, vloga; opravljanje, izpolnjevanje 

značilne naloge, zlasti pri kakem organu, delovanje.  V Slovarju Tujk (Tavzes, 2002, 

str. 374) je beseda funkcija opredeljena tako: (lat. Functio izvedba, opravljanje): 1. 

Delo, delovanje (npr. telesnega organa, stroja, oblasti). 2. Opravljanje česa; posebno 

opravilo, služba, službena dolžnost ali položaj, naloga.  

V področju sociologije dobi termin drugačen pomen. Pojem »funkcije« se v 

funkcionalistični analizi nanaša na prispevek dela k celoti. Bolj določno je funkcija 

nekega dela družbe njegov prispevek k zadovoljevanju funkcionalnih predpogojev 

družbenega sistema. Deli družbe so funkcionalni, kolikor vzdržujejo sistem in 

prispevajo k njegovemu preživetju. Funkcionalisti uporabljajo tudi pojem disfunkcije, 

ki se nanaša na učinke kake družbene institucije, ki odstopa od vzdrževanja družbe 

(Haralambos in Holborn, 1999).  

                                            
15

 Spletna izdaja: 
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=funkcija&hs=1 

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=funkcija&hs=1
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Če še razširimo kontekst: funkcija je lahko razumljena tudi kot »vrsta akcije ali 

aktivnosti osebe ali stvari; namen, zaradi katerega nekaj obstaja ali je ustvarjeno« 

(Stein, 1975, v Holloway, 1995, str. 25).16 

Glede na naravo psihosocialnega dela je razdelitev modelov supervizije razdeljena 

tudi glede na njene funkcije in cilje. Ključno vprašanje je, če vključuje tudi 

administrativno funkcijo ali ne. Že pred več kot štiridesetimi leti se je glede na ta 

kriterij razvila razlika med t.i. administrativnim in kliničnim modelom supervizije. 

Ključna je razlika med njima glede vloge administrativno vodstvene funkcije. V ZDA 

je supervizija od začetka imela jasno nadzorno in organizacijsko vlogo. V državah 

angleškega govornega področja (ZDA, VB, Avstralija) prevladuje model, po katerem 

supervizija združuje tri funkcije:17 administrativna-upravljalska, podporna-pomagajoča 

in edukativna (Munson, 1993, v Adjuković in Cajvert, 2004):  

1. Administrativno-upravljalska funckija vključuje tolmačenje vrednot in ideologije ter 

politike vodenja in funkcioniranja ustanove, razpravljanja s supervizanti o zakonih, 

ki se nanašajo na socialne pogoje in intervence. 

2. Podporno-pomagajoča funkcija vključuje dajanje podpornih povratnih informacij 

supervizantom, pogovor o občutenjih tistih, ki pomagajo, ki so vezani za 

konkreten primer in zadovoljitev njihovih emocionalnih potreb, dajanje smernic za 

načine zmanjševanja profesionalnega stresa. 

3. Edukativna funkcija: demonstriranje tehnik dela strokovnjakom, ocena 

posameznega primera in načrtovanje dela na primeru, dajanje povratnih 

informacij supervizantom o kvaliteti dela, opazovanje konkretnega primera glede 

na teorijo človeškega obnašanja, pojasnjevanje metod ali strategij intervencij.  

 

Ta model je doživel številne kritike glede konflikta med funkcijami in vlogo 

supervizorja kot tistega, ki upravlja, uči in hkrati daje podporo (Adjuković in Cajvert, 

2004).  

Kot odgovor na te težave sta se v Evropi razvila modela, npr. nizozemski model 

supervizije kot model kompetentnosti in švedski model supervizije – konzultativni 

model. Skupno jima je, ker je administrativno-vodstvena funkcija ločena iz vsebine 

supervizije, supervizor nima neposredne odgovornosti za dobrobit klienta, s katerim 

supervizant dela in supervizija nima funkcije kontrole kvalitete dela (Adjuković in 

Cajvert, 2004). V teh modelih, kamor spada tudi slovenski razvojno-edukativni model, 

                                            
16 Predlagam, da bi termin slovenili pri strokovnem zapisovanju na področju supervizije kot »naloge 

supervizije«, dasiravno  zaradi večje transparetntnosti in pomanjkanja prostora na tem mestu sledim 
uveljavljenem terminu funkcija.  
17 Tudi pri tem v supervizijski teoriji ni enoznačnosti. Pet primarnih funkcij, v katere je vpet supervizor 

med interakcijo s supervizanti so: a) spremljanje in evalviranje (monitoring and evaluating); b) 
inštruiranje in svetovanje c) modeliranje (modeling); d) konzultiranje in e) podpora in deljenje. Vsaka 
od teh funkcij se lahko karakterizira z vedenji tipičnimi za določeno socialno vlogo in obliko odnosne 
moči, ki upravlja s to funkcijo. Gre za dinamično naravo kot tudi za predlagano bolj kohezivno vlogo 
supervizorja, gre za sistemski pristop. Vsaka od funkcij je lahko karakterizirana z vedenji tipičnimi za 
ustrezno socialno vlogo in z obliko relacijske moči, ki jo upravlja (Holloway, 1999). 
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ki se je razvil pod vplivom nizozemskega modela kompetentnosti, je poudarek na 

procesu profesionalne rasti in razvoja supervizantov in razvoju njegove 

kompetentnosti preko reflektiranja o profesionalnih izkušnjah. Teorija in praksa se 

integrirata v varnem in podpornem okolju, v katerem so potrebe in možnosti 

supervizantov na prvem mestu (Adjuković in Cajvert, 2004).  

Kot opozarjajo nekateri (Ekstein, 1964, v Carroll, 1999, str. 49), se lahko zgodi, da je 

supervizor »povlečen« v vse tri funkcije. Zato naj bo  njegov glavni cilj ostati 

»ekvidistanciran« od vseh treh in hkrati izpolniti vsako nalgo, ko je to potrebno. 

Ekvidistanco se lahko razume tudi kot funkcijo supervizije. Sicer je videl vloge 

supervizorja kot delitev vlog terapevta, vloge edukatorja in vloge administratorja. Gre 

torej za niz vlog, v katerih je supervizor, a najpomembnejše je ekvidistanciranje 

(Ekstein, 1964, v Carroll, 1999). 

Pomemben je tudi odnos: Holloway (1995, str. 51, v Carroll, 1999, str. 53): »Struktura 

in značaj odnosa  uteleša vse druge dejavnike supervizije in nazaj vsi drugi faktorji so 

vplivani z odnosom. Proces supervizije… je »uzakonjen« znotraj odnosa. 

Razumevanje odnosa je razumevanje procesa«. 

Na podlagi različnih avtorjev (Kadushin, 1985; Prostor in Inskipp, 1988;Clarksonn in 

Aviram, 1995; Hawkins in Shoet, 2000) Kobolt in Žorga (2006) podata tričleno 

razdelitev funkcij oziroma »tri splošne dimenzije supervizije«:18 

- edukativna funkcija; 

- podporna funkcija; 

- vodstvena funkcija. 

 

Te tri funkcije so komplementarne. Med njimi obstaja prekrivanje.19 »Velik del 

supervizije se nahaja v področju, kjer so vse tri funkcije pomešane« (Hawkins in 

Shoet, 2000, str. 52). Vse so nujne, če naj bo končni cilj supervizije dosežen 

(Kadushin, 1985, str. 21). Hollowayeva (1995) poudarja dinamično naravo funkcije. 

Funkcija je kombinacija vlog in nalog. Medtem ko je vloga osredotočena na osebo, je 

naloga osredotočena na akcijo (Carroll, 1999, str. 55).  

                                            
18 Kadushin (1985) je imenoval tri funkcije supervizije kot edukativno,  podporno in vodstveno. Z 

edukativno ali formativno je mišljeno razvijanje veščin, razumevanje, sposobnosti in profesionalna 
identiteta supervizanta preko raziskovanja in refleksije o supervizantovem delu s klienti. Podporna ali 
restorativna funkcija supervizije omogoča  supervizantom, da poročajo in se soočajo z emocionalnimi  
učinki  intimnega terapevtskega in drugega  dela. Vodstvena ali normativna funkcija zagotavlja 
»kontrolo kvalitete« supervizije, kjer supervizor pomaga svetovalcu zagotoviti, da so potrebe klienta 
naslovljene znotraj jasnih standardov etične in profesionalne prakse. Te funkcije so posebej 
pomembne v cikličnem model Pagea in Wosketa (1994), znotraj tretje in četrte faze – prostor in most. 
19 »Izziv je kreativna rokoborba s tenzijo med funkcijami in prepoznavanjem, da vsaka od treh funkcij 

zahteva prostor na odru kot del celote, ne pa dajanje prednosti ali prioritete enemu področju, eni 
funkciji nad drugo. To obzorje funkcij spodbuja tenzije, dvoumnosti in prekrivajoče kompleksnosti« 
(Sawdon in Sawdon, 1995, str. 5). 

 



24 

Kobolt in Žorga (2006) opišeta dejavnike, od katerih je odvisno, na čem bo v 

superviziji poudarek, katera funkcija bo v ospredju: od sklenjenega supervizijskega 

dogovora, od materiala, ki ga posameznik prinaša na supervizijo, od osnovne 

strokovne usposobljenosti in naravnanosti supervizorja. Kakšna bo supervizija, je 

odvisno tudi od vloge, ki jo v odnosu do superviziranega zavzema supervizor. V 

nadaljevanju bo vsaka izmed treh omenjenih funkcij podrobno predstavljena. 

 

5.3.2 Edukativna funkcija20 
 

Supervizija je primarno edukativni proces: govorijo o nujnosti vseživljenjskega učenja 

in razvoja (Vec, Rupnik Vec in Žorga. 2014). Učenje21 velja za osrednjo nalogo za 

osebni razvoj kot tudi za uspešno profesionalno kariero v naši učeči se družbi. 

Naloga, ki se jo izvaja tekom celotnega življenja.  

Imenuje se tudi formativna oziroma oblikovalna funkcija in se nanaša na razvijanje 

spretnosti, razumevanja in sposobnosti supervizanta s pomočjo osvetljevanja in 

razlage njegovega dela s klienti (Kobolt in Žorga, 2006), razvoj veščin, vključujoč 

kompetence supervizanta. Usmerjena je k vseživljenjskemu profesionalnemu razvoju 

in izboljšanim profesionalnim sposobnostim in znanju. Nekateri jo smatrajo kot 

osnovno funkcijo supervizije (Bradley idr., 2011; Falender idr., 2004, vse v Vec in idr., 

                                            
20 Supervizija se je na področju socialnih in pedagoških dejavnosti v Sloveniji sprva razumela 

predvsem kot nadzor in poklicno svetovanje, ki so ga izvajali državni uslužbenci (npr. svetovalci 
Zavoda za šolstvo). Danes se vse bolj vpeljuje supervizija kot metoda, ki se osredotoča zlasti na 
edukativno funkcijo in je ločena od administrativnega nadzora. Namen administrativne supervizije je 
omogočiti organizaciji, da deluje tekoče in učinkovito, medtem ko je namen edukativne supervizije 
predvsem profesionalni razvoj supervizanta. Zanimivo je, da imata obe pri tem isti cilj – izboljšati 
kakovost strokovnega dela in s tem nuditi najboljše možne usluge uporabnikom supervizantov (Kobolt 
in Žorga, 2006). Kadushin (1985, str. 141) pravi, da medtem ko »ustvarja administrativna supervizija  
strukturo, ki vodi proti omenjenemu cilju, nudi edukativna supervizija trening (znanje in instrumentalne 
spretnosti), ki omogočajo delavcem učinkovito prakso«.  Kobolt in Žorga (2006) dodajata, da nudi 
edukativna supervizija tudi uvide in kompleksne integrativne procese. Z njeno pomočjo delavci 
ponotranjajo sklope načel, stališč in vrednot, ki bodo deloma usmerjali njihovo nadaljnje profesionalno 
vedenje. Vse to jim omogoča bolj avtonomno delovanje in sprejemanje ustreznih odločitev, ne da bi se 
jim bilo potrebno nenehno pred tem posvetovati z avtoritetami.  
S tem nudi edukativna supervizija primerno okolje za prehajanje iz vloge laika v vlogo profesionalca in 
za oblikovanje profesionalne identitete strokovnjaka. Razvoj poklicnega znanja in spretnosti, ki ga 
spodbuja edukativna supervizija, omogoča postopno opuščanje administrativnega nadzora (Kadushin, 
1985). »Več edukativne supervizije posledično implicira manj administrativne supervizije oz. nadzora« 
(Kobolt in Žorga, 2006, str. 159). 
21 Kakorkoli, izkušnja v učenju ni dovolj in pri tem predstavlja supervizija vitalen proces. Watkins 

(1995, v Vec idr., 2014) je dejal, da je glavna lastnost tistih, ki se učijo in rastejo, samokritičnost. 
Samokritičnost kot konstruktivno in vrednotno stališče posameznika, ki si vzame čas za refleksijo 
glede tega, kar počne in se permanentno izobražuje o in v tem, kar profesionalno počne. 
Samoktiričnost ni zgolj splošni refleksivni proces, ki identificira slabosti / šibkosti, ampak vključuje 
druge elemente učenja: definira kriterije za samoevalvacijo, zavedanje moči, postavljanje ciljev, 
načrtovanje strategij za učenje, identifikacijo virov v okolju itn. 
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2014). Edukativna funkcija se izvršuje preko refleksije in raziskovanja22 

supervizantovega dela s klienti (Hawkins in Shohet, 2000). 

K edukativni funkciji se prišteva še naslednje lastnosti (Hawkins in Shohet, 2000; 

Kadushin 1985; Kobolt in Žorga 2006):  

- redna refleksija lastnega dela usmerjena v analizo vsebin in procesov dela - 

gre za kognitivno pregledovanje celovitih procesov in posameznih postopkov; 

- razumevanje dinamike – glede interakcije med supervizanti in njihovimi klienti; 

- razvoj razumevanja svojih  poklicnih postopkov (intervencij) in pridobivanje 

novih spretnosti in dodatnih informacij ter posledice interveniranja – 

odgrinjanje novih zornih kotov razumevanja in oblikovanje novih stališč; 

- spoznavanje svojih osebnih značilnosti, šibkih in močnih točk ter usklajevanje 

teh z zahtevami dela; 

- usklajevanje delovnega tima; doseganje medsebojne usklajenosti in 

konsenza; 

- oblikovanje stila temeljne komunikacije med člani tima – znotraj tega 

posredovanje  informacij o zaznavanju in razumevanju procesov; 

- spoznavanje in učenje sistemskega, cirkularnega in interakcijskega videnja 

»poklicnega prostora«; analiza delovanja ustanov - razširitev optike gledanja iz 

primera na celoten institucionalni okvir; organizacijski in interaktiven aspekt 

delovanja opazovanih segmentov ustanove; 

- edukativna funkcija pomeni vztrajanje na profesionalnem razvoju z 

zviševanjem strokovnih spretnosti in znanj; pomeni tudi pomoč pri 

ozaveščanju osebnih karakteristik strokovnega delavca, značilnosti njegovih 

akcij in reakcij.  

 

5.3.3 Podporna funkcija 
 

Podporna ali restorativna (obnovitvena) funkcija je usmerjena k emocionalnim 

aspektom dela s klienti, ki omogočajo supervizantu, da vrednotijo njihove lastne 

kognitivne in čustvene odzive na profesionalne zadeve. S tem je ustvarjena 

profesionalna distanca, analizirani so različni  profesionalni odnosi in podana kritično 

analitična evalvacija njihovih lastnih akcij (Vec idr. 2014). Omogoča pogled od zgoraj. 

Značilnosti podporne funkcije so še (povz. po Hawkins in Shohet, 2000; Kadushin, 

1985; Kobolt in Žorga, 2006; Wiener, 1995) 

                                            
22

 »Da bi res lahko sledili procesu spoznavanja sebe, ki smo ga z aktivnim odnosom do svojih težav 
pognali v tek, se mora zato v nas zgoditi še en premik. Iskanje ugodja mora v vlogi glavnega 
motivatorja našega raziskovanja zamenjati veselje nad raziskovanjem samim. To ne pomeni, da smo 
se ugodju odpovedali. Ostaja bistven del našega doživljanja in tudi pomemben kriterij, glede na 
katerega usmerjamo pot svojega raziskovanja. Zgodi se le to, da nad površinskim hedonističnim 
ugodjem ali ugodjem ob pričakovanju doseženega cilja prevlada globlji občutek izpolnjenosti ob 
učenju samem in sledenju smeri, ki jo to učenje sproti zarisuje« (Černigoj, 2005, str. 99). Če 
povežemo s poljem supervizije: tudi supervizija, da bi lahko bila uspešna, mora biti raziskovalna (Page 
in Wosket, 1994). 
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- podporni ali restorativni oz. obnavljalni funkciji se nanaša na ozaveščanje 

čustev, ki so se pojavila ob delu s klientom – bodisi kot podoživljanje njegove 

situacije ali pa kot reakcija nanj. Če na ta čustva nismo pozorni, nas lahko 

preplavijo, lahko se začnemo pretirano identificirati s klientom ali pa se ga 

začnemo izogibati; to nas lahko vodi tudi do sindroma izgorevanja. Lahko se 

»okužijo« z distresom, bolečino in fragmentacijo klienta ter potrebujejo čas, da 

se zavejo, kako je to nanje vplivalo in da se soočijo z različnimi reakcijami. 

Strokovnjak lahko postane manj učinkovit (Hawkins in Shohet, 2000).  

- Supervizor naj bi imel odgovornost vzdrževanja delovne morale strokovnjakov. 

Pomaga naj pri s službo povezanih težavah, malodušju in razumevanju 

kontekstov. Supervizantu naj daje občutek vrednosti kot profesionalcu, 

občutek pripadnosti organizaciji in občutek varnosti pri izvedbi dela (Kadushin, 

1985, str. 21). Vsak supervizant naj bo opogumljen, da najde svoj podporni 

sistem. Gre torej za oblikovanje podpornega sistema (Wiener, 1995). 

- Gre za »spiranje«, britanski minerji so se v dvajsetih letih 20.stoletja  borili za 

t. i. »pit-head time«, kjer je šlo za pravico izpiranja  ostankov dela, umazanije v 

času dela, ne da bi jo nosili domov (Hawkins in Shohet, 2000). 

 

Kobolt (2004) izhajajoč iz teoretskih premis razvojno-edukativnega modela 

supervizije, kamor uvršča tudi Rogersa, ugotavlja, da je ena pomembnejših funkcij 

(supervizorja) podporna funkcija.23 

 

5.3.4 Vodstvena funkcija 
 

Vodstvena ali nadzorna, kontrolna,  imenujejo jo tudi normativna funkcija. Zagotavlja 

nadzor kvalitete dela z ljudmi. Ne gre za to, da bi supervizanti imeli premalo znanja, 

izkušenj ipd., ampak zaradi »človeških slabosti«: slepih peg,24 ranljivih področij in 

predsodkov, ki vplivajo na naše delo (Kobolt in Žorga, 2006). Supervizor lahko nosi to 

odgovornost, tako da zagotavlja, da se vzdržujejo standardi dela v organizaciji, ter da 

je delo v skladu z določenimi etičnimi standardi (Hawkins in Shohet, 2000). V tej 

funkciji je temelj torej kontrola, usmeritev in evalvacija profesionalnega dela, definicija 

vlog, pojasnjena odgovornost, sprejemanje dogovorov itn. Usmerjena je tudi k 

evalvaciji učinkovitosti dela, ki je bilo opravljeno, kot tudi prepoznavanju in redukciji 

dejavnikov stresa pri delu (Vec idr., 2014).  

Kobolt in Žorga (2006) izpostavljata potencialno odgovornost supervizorja za to, kako 

supervizant dela s svojimi klienti – za strokovno ustreznost in v okvirju etičnih 

                                            
23

 Navaja Rogersa (1980, str. 64, v Kobolt, 2004, str. 19): »Če se ne vmešavam v zadeve drugih, 
potem bodo poskrbeli sami, če jih ne kontroliram, se bodo odgovorno vedli; če jim ne pridigam, se 
bodo razvijali in spreminjali; če jih v nič ne silim, bodo postali »svoji«.  
24

 Slepa pega (blind self), tj. tisti deli osebnosti, ki jih posameznik potisne iz zavesti, zanika, a jih s 
svojim celotnim vedenjem sporoča drugim (Rupnik Vec, 2006).  
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standardov. Sam sem mnenja, da supervizor ni in ne more biti neposredno 

odgovoren za morebitna nestrokovna ravnanja svojih supervizantov. Če bi bil, bi to 

pomenilo, da pojmujem vlogo supervizorja kot nekoga, ki naliva znanje, vedenje, 

veščine supervizantom v glavo, supervizant pa je zgolj pasivni prejemnik le-tega – 

nek transmisijski način razumevanja odnosa med obema torej. Menim, da supervizor 

pri svojem delu ponuja zgolj informacije, pomaga širiti prosto polje supervizantu in mu 

soomogoča bolj strokovno ravnanje. Odnosno razmerje med supervizantom in 

supervizorjem pa je potrebno, namesto v vzročno-posledični optiki, videti in razumeti 

v sistemskem razumevanju krožnosti v odnosih (Kobolt, 2004). Morda bi lahko 

govorili o posredni odgovornosti. Čačinovič Vogrinčič govori o soudeleženosti in 

soustvarjanju v (delovnem) odnosu, lahko bi dodali supervizijskem odnosu, podobno 

kot jo Anderson (2000) razume kot sodelovalno skupnost učenja. V procesu 

supervizije preko dialoškega pogovora supervizor in supervizant soodkrivata 

obstoječe in so-razvijata novo znanje. Filozofija in praksa supervizije kot skupnosti 

učenja vključuje - povezovanje, sodelovanje in ustvarjanje (Anderson, 2000).   

V Kadushinovi raziskavi (1993) so na področju socialnega dela v raziskavi 

supervizantov in supervizorjev ugotovili, da se zdita obojim pomembnejši podporna in 

edukativna funkcija pred vodstveno funkcijo, ki se jim ni zdela tako pomembna. Erera 

in Lazar (1995) trdita, da sta vodstvena in edukativna funkcija bazično  nezdružljivi; v 

raziskavi je prihajalo do velikih konfliktov vlog in dvoznačnosti. Zaradi boljše 

predstave, izpeljave teh pomembnih funkcij, avtorici predlagata njuno ločitev. 

V slovenskem razvojno-edukativnem modelu supervizije, je proces usmerjen zlasti na 

profesionalni razvoj in integracijo strokovnega delavca. V njem sta poudarjeni 

edukativna kot tudi podporna funkcija (Žorga, 2002b), ne vključuje pa nadzorne 

funkcije (Rupar, 2014a). Podobno kot na Hrvaškem, kjer so v svojem razvojnem 

modelu »odvrgli« administrativno-vodstveno funkcijo, je to pomenilo, da se s tem 

izgubi funkcija supervizorja kot evalvatorja supervizantov in njegova neposredna 

odgovornost za dobrobit klientov (Yeeles, 2004).   

 

5.4 Cilji supervizije 

 

Cilji supervizije in njene funkcije so soodvisne in predstavljajo kombinacijo 

supervizorja in supervizanta, ki, s pomočjo določenega pristopa, delata skupaj na 

določeni vrsti problema ali na izzivu  (O´Connor, 2008, v Vec idr., 2014). 

V procesu supervizije ugotavljamo, kaj je cilj supervizije in se odločamo, kako bomo 

delovali, da bomo cilj uresničili. E. Holloway (1995) pravi, da lahko supervizor s 

pomočjo analize ciljev in funkcij v supervizijskem srečanju ugotavlja učinkovitost 

preteklega dela in načrtuje usmerjenost za nadaljnja srečanja. 
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Eden prvih ciljev supervizije »bi lahko bil« učiti se (Kobolt, 1994, str. 29). 

Kobolt in Žorga (2006b) in Kobolt (1994) trdita, da so cilji supervizije mnogostranski 

in opredelita naslednje cilje: 

- Poklicno učenje:  

ne gre za učenje supervizorja po modelu; supervizant naj ob refleksiji svojega 

poklicnega ravnanja ugotovi kako dela, se do svojega ravnanja opredeli in sam 

odloči, kaj in če sploh, se bo novega na-učil, od-učil.  

- Konstrukcija nove resničnosti:  

supervizijski proces pomeni tudi ukvarjati se s tem, kako zaznavam in dojemam svojo 

poklicno realnost. Ali to, kar vidim jaz, ustreza tudi tistemu, kar vidijo drugi. Vsakdo bi 

naj zaznaval resničnost iz svojega zornega kota, »skozi svoje sito« , pri čemer ni 

popolne verodostojnosti in ni objektivnega odseva dejanske resničnosti.25 Gre za 

preverjanje in spreminjanje zornega kota opazovanja. Supervizijski proces26 pomeni 

ukvarjati se s tem, kako percipiram in dojemam svojo poklicno realnost; ali to, kar 

vidim jaz, ustreza tistemu, kar vidijo drugi? Kako moram spremeniti svoj zorni kot 

opazovanja? V supervizijskem procesu ne gre samo za komunikacijo ampak 

komunikacijo o komunikaciji - metakomunikacijo27  (Kobolt, 1994). 

- Tretji cilj imenujeta avtorici kot »globalen«: 

simbolno bi ga lahko opredelili kot »gledati na svet sistemsko«. Izhajata iz Lewinove 

teorije polja. Lewin je zastopal stališče, da lahko »sistem razumemo le, ko ga 

poskušamo spremeniti« (Kobolt in Žorga, 2006b, str. 150). S tem je med drugim 

postavil tudi temelje akcijskega raziskovanja.28 V procesu supervizije naj bi 

                                            
25

 Postmodernizem, katerega odraz je tudi socialni konstruktivizem, opozarja, da je »objektivnost« 
oziroma »resnica« prikrito orodje moči, ki se ga lahko uporablja za ohranjanje svojega družbenega 
položaja in ne sredstvo za racionalno urejanje družbe (Černigoj, 2007). Po drugi strani pa lahko 
takšno stališče rahlja občutek varnosti pri človeku. Če ni objektivne resnice, ni absolutnega 
razsodišča, ki bi lahko dalo prednost moči argumenta nad argumentom moči. Posledica je vse 
intenzivnejše in vse bolj razširjeno obračanje človeka k sebi. Zunanji svet ne nudi več potrebne 
trdnosti in občutka smisla, zato ju je potrebno poiskati drugje (Černigoj, 2007, str. 298). Ukvarjanje s 
čuječnostjo, ki bo predstavljena v nadaljevanju,  spada v to polje – gibanje ozaveščanja (awareness 
movement). 
26

 Žorga (v Škoflek, 1994, str. 21) razume kot cilj supervizije omogočanje učnega procesa za 
strokovnega delavca, v katerem lahko sam išče svoje rešitve v zvezi s problemi, s katerimi se pri delu 
srečuje, ter mu omogočiti učinkovitejše soočanje s stresom. 
27

 Vec (2004) ugotavlja, da če si ogledamo osnovne cilje supervizije (po Kobolt in Žorga, 2006), lahko 
ugotovimo, da eksplicitno vsi temeljijo na komunikaciji, medtem ko Clough (1995) pravi, da je v srcu 
supervizije kvaliteta interakcije. Vec  (2004, str. 63) se sklicuje na brata Johnson, ko ugotavlja, da je 
komunikacija »proces, v katerem vsi udeleženci sprejemajo, pošiljajo in interpretirajo sporočila in 
simbole, ki so povezani z določenim pomenom«. Dodaja, da gre pri tem za namen (cilj): medsebojno 
vplivanje. Opirajoč se na Wilmota (1995, str. 90, v Vec, 2004, str. 63) pravi, da pri komunikaciji ne gre 
toliko za govorjenje, niti za sporočanje, temveč za poglabljanje odnosa. V slovenščini to odraža pojem 
»sporazumevanje«: usklajevanje razumevanja ali iskanje skupnega v razumevanju ali celo 
usklajevanje in iskanje sporazuma o sami resničnosti, torej ustvarjanje t.i. socialne resničnosti. 
Komunikacija torej kot aktivacija neposrednega spreminjanja realnosti. Družba se konstruira predvsem 
preko komunikacije, v največji meri z jezikom. Berger in Luckmann (1988) bi potrdila to naziranje.  
28

 Z akcijskim raziskovanjem v superviziji se je ukvarjala Lasič (2004, str. 211-215), ki je Lewinov 
model akcijskega raziskovanja povezala s supervizijo. Obema je skupno učenje. Razliko vidi v tem, da 
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strokovnjak prepoznaval delovanje posameznih sistemov; ugotavljal svojo vlogo in 

mesto, svojo determiniranost in možnost spreminjanja svojega dela in delovanja 

posameznih subsistemov. 

- Četrti cilj je učenje krožnega (cirkularnega) razumevanja:  

povezav ne moremo razumeti in jih »razvozlati« upoštevaje zgolj linearne načine 

razlag na osnovi vzrokov in posledic. Gre za odvisnost, tako od sedanjega konteksta 

in ne le od našega ravnanja, ampak od prepleta preteklih generaliziranih izkušenj in 

predstav, ki jih imamo o situaciji in o prihodnosti. Variable, ki delujejo, so subtilne, 

delujejo intra- in interpersonalno. Uvaja se interaktivni diskurz,29 ki poudarja pomen 

povratnih sporočil, internaliziranih pravil in norm, ki bolj kot dejanske okoliščine 

določajo stil in tip ravnanja, doživljanja – nas samih in ljudi, s katerimi delamo. 

Naslanjajoč se na Palazzolijevo (1987, v Kobolt in Žorga, 2006b, str. 152) 

ugotavljata, da »v človeških odnosih ni linearnosti in zgolj kavzalnosti, pač pa velja za 

odnose med ljudmi večrazsežnostna, krožna soodvisnost«. 

- Peti cilj je kreativno reševanje poklicnih vprašanj: 

gre za učenje supervizanta, ko analizira sedanje poklicno ravnanje in videnje ter išče 

»nove rešitve za stare probleme« (prav tam). Uvajanje novega, drugačnega od 

tistega, kar je utečeno, predpisano, varno in doslej edino mogoče.30 »Kreativno 

delovati pomeni postavljati nove hipoteze o poklicni resničnosti in o tem, kako bi jo 

bilo mogoče prestrukturirati« (prav tam). 

- Šesti cilj je postavljanje meja/razločnice: 

supervizant se sprašuje, kje je njegov strokovni in osebni delež v odnosu do tistega, 

s katerim dela in kakšen je delež ustanove. Postavljanje meja je pomembna domena 

                                                                                                                                        
je akcijsko raziskovanje bolj usmerjeno v spreminjanje »zunanjega polja« kot v spreminjanje 
»notranjega polja« posameznika, »kar pa ne pomeni, da se s tem ne ukvarja«. 
29

 Diskurz je pojem, ki izvira iz latinske besede discursus. V lingvistiki in družboslovju se razvije kot 
termin, ki označuje skladno, celostno množico izjav (tj. zapisanih ali govorjenih sporočilnem, kulturnem 
kontekstu). Od šestdesetih let prejšnjega stoletja ima poleg temeljnega pomena pogovor ali 
poglobljena razprava (primerjaj: diskusija) dodatno vsebino. Pojem so sredi 20. stoletja razširili mnogi 
misleci, najkoreniteje izpelje transformacijo Michel Foucault. Pogosto se ti razširjeni pomeni pri 
različnih avtorjih izključujejo. Ena izmed definicij  na primer označi diskurz kot »sistem prikazovanja, ki 
se razvije v družbi in omogoča usklajeno sporočanje v posameznem območju zanimanja.« Diskurzi naj 
bi bili glavni vzvod oblikovanja naših vednosti in vrednot pa tudi diskurzivnih praks (Lesar, 2008, str. 
92-93). Gre torej za specifičen način sporočanja o svetu ali razumevanja sveta oz. enega izmed 
njegovih vidikov.  
30

 Asociacija, ki se tukaj odpira, se navezuje na čuječnost, ki bo podrobneje predstavljena v 
nadaljevanju. V na čuječnost usmerjeni kognitivni terapiji (Segal, Williams in Teasdale, 2002, str. 99) 
uporabljajo za tovrstne utečene načine oznako »avtomatski pilot« (npr. pri hranjenju, vožnji z 
avtomobilom, vsakodnevnih rutinah): gre za mehanično vedenje, »brez da bi se zavedali, kaj se 
dogaja. Kot da bi telo počelo eno stvar, medtem ko um počne nekaj drugega«. Um je takrat večino 
časa pasiven, »ujamejo« ga misli, spomini, načrti ali občutja. Na tem mestu bi bilo zanimivo nadalje 
raziskovati,  v kolikšni meri so rutine (Grebenc, 2008) soudeležene pri pojavljanju avtomatskega pilota. 
Rutina je nasprotje utečenemu, predpisanemu, varnemu in doslej edino mogočemu, je nekaj, kar 
poteka po ustaljenem načinu (Grebenc, 2008). Kar lahko ima pozitiven učinek, saj možnost 
pričakovanja in načrtovanja daje ljudem občutek varnosti. Potek rutin je vezan na časovne ritme in 
doživljanje časa se pri ljudeh, ki izpadejo iz konvencionalnih struktur dneva, spremeni (Grebenc, 
2008). Vadba čuječnosti spremeni tudi posameznikovo subjektivno doživljanje časa. Vprašanje, ki se 
poraja, je, kakšno bi bilo doživljanje rutin, če ne bi »imeli vklopljenega« avtomatskega pilota.  
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tudi za supervizorja: ti naj imajo čim bolj jasen položaj do vseh vključenih deležnikov, 

ki so jim v procesu odgovorni. Supervizorji naj ne podcenjujejo subtilnih področij, kjer  

obstaja nevarnost, da se meje zabrišejo (Feltham in Dryden, 1994). 

V okviru tako kompleksno zastavljenih ciljev, je naloga supervizije, da oblikuje za vse 

udeležence varen učni prostor, ki bo omogočil nove uvide o poklicni vlogi v 

spreminjajočih se pogojih. Omogočanje prostora je torej naloga, ki naj ji supervizija 

sledi.31 Ko se omogoči prostor, se lahko šele pojavi beseda in iz te nastane zgodba. 

Zgodba nekoga, ki želi biti v tem prostoru slišan in prepoznan.  

Cilj supervizije je izboljšanje osebne učinkovitosti32: boljše delo, ustreznejša pomoč 

ljudem, s katerimi delajo supervizanti  (Škoflek, 1994). Bečaj idejo učinkovitosti še 

razvija: »Vrednost in učinkovitost supervizije je potrebno videti skupaj z učinkovitostjo 

ustanove, … kar pomeni, da jo vidim zgolj kot orodje za doseganje učinkovitosti…Ima 

gotovo še druge funkcije, od osebnega in strokovnega zorenja osebja pa do nujnega 

predelovanja vseh obremenitev, ki jih prinaša delo z ljudmi… končni cilj vsega tega 

pa je vendarle učinkovita celota, ki je nekomu namenjena – otroku, beguncu, 

ostarelemu človeku… Glavna funkcija supervizije je tako zagotavljanje učinkovitosti 

celotne ustanove (oddelka, skupine)« (Janez Bečaj, v Škoflek, 1994, str. 13). Zanimiv 

termin učinkovita celota nakazuje na zaokroženost, celostnost supervizije. Na 

individualni kot tudi na ravni organizacije.  

Kadushin (1985) govori o ciljih supervizije socialnega dela: loči med kratko - in 

dolgoročnimi cilji. O dolgoročnih ciljih je že bilo govora. Kratkoročni cilj edukativne 

supervizije je, podobno kot pri Bečaju, izboljšanje delavčeve sposobnosti, da naredi 

svoje delo učinkovitejše. Gre za to, da se pomaga strokovnjaku pri njegovi rasti, 

profesionalnem razvoju, večanju njegovega znanja in veščin do točke, kjer je 

avtonomen in neodvisen od supervizije. Kratkoročni cilj vodstvene funkcije supervizije 

je zagotoviti, da deluje delavec v kontekstu, ki mu dovoljuje, da delo opravi 

učinkovito. Kratkoročni cilj podporne funkcije supervizije je pomagati delavcu, da se 

dobro počuti glede opravljanja svojega dela (Kadushin, 1985).  

                                            
31 Stanners (1995, v Kobolt in Žorga, 2006) pravi, da naj bi supervizija zagotavljala prostor za: 

1. ocenjevanje in nadzor praktičnega dela in delovne obremenitve posameznega delavca; 
2. razčiščevanje politike, postopkov, nivojev odločanja in prioritet v organizaciji; 
3. izmenjavo informacij; 
4. učenje in razvoj; 
5. modeliranje dobre prakse; 
6. reševanje problemov; 
7. podporo. 

32
 Osebna učinkovitost se označuje tudi kot samoučinkovitost (Frlec, 2008). Samoučinkovitost pomeni 

izvajanje kontrole nad lastno dejavnostjo, regulacijo lastnih miselnih procesov, motivacije, afektivnih 
ter telesnih stanj. Najpomembnejši dejavnik pri tem so prepričanja, subjektivno zaznavanje 
posameznikov o lastnih sposobnostih nadzora nad osebnim delovanjem in nad dogodki v njihovi 
okolici, torej o njihovi samoučinkovitosti. Čim višja je samoučinkovitost posameznika, tem bolj bo 
organizacija uspešna ob pogoju, da organizacija zna s svojimi ljudmi učinkovito ravnati in jih stimulirati. 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Miselni_procesi&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Motivacija
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Ti kratkoročni cilji niso neke končne postaje same po sebi, ampak so sredstva za 

doseganje dolgoročnih ciljev supervizije. Končni cilj je torej učinkovitost dela, ki ga 

opravljamo.     

 

5.5 Supervizija in etika 

 

V Evropi pa tudi širše po svetu je v polju supervizije veliko različnih etičnih kodeksov. 

Podrobneje jih je proučevala A. Eiselt (2014), ki pravi, da namen etičnega kodeksa ni 

ponujati recepte za vse etične dileme, ki se pojavijo pri vodenju supervizije, ampak 

spodbuditi razmišljanje o etičnih pojmih (vrednotah in načelih, pa tudi normah in 

prepovedih) s ciljem vzpostavitve referenčnega okvirja za delo supervizorja iz 

zornega kota etičnosti. 

Sodelovanje supervizorja in supervizanta je srečanje dveh strokovnjakov, kar je 

pomembno pri razlikovanju od etike v psihoterapiji (Yeeles, 2004). Različne etične 

smernice v različnih državah so med dugim tudi rezultat različnih supervizijskih 

modelov. 

Seveda ima na določanje (ne)etičnosti vpliv predvsem kultura33 neke družbe. Etika 

zgodovinsko pripada področju filozofije. Etimološko ima beseda etika (gr. ethikós iz 

éthos nrav, običaj) več pomenov (Tavzes, 2002, str. 309): lahko se nanaša na 

obravnavanje načel pravilnega, dobrega in moralnega delovanja; lahko sistem načel 

o nravnih dolžnostih ljudi (do družbe, družine, bližnjega); pa tudi moralna načela, 

norme ravnanja v določenem poklicu.  

V filozofskem  smislu je etika »skupek poučevanja smisla in ciljev moralnih hotenj, 

temeljnih kriterijev za moralno vrednotenje, kot tudi zasnovanosti izvira morale 

oziroma nauk o spodobnosti na osnovi načel zdravega razuma in obnašanje v skladu 

s pravili morale« (Anić in Goldstein, 1999, v Yeeles, 2004, str. 80). Navkljub 

možnosti, da se razume etiko kot filozofsko disciplino, jo sam razumem kot »skupek 

načel in pravil, ki jih postavlja neka skupnost ali posameznik in po katerih se človeški 

postopki ocenjujejo kot dobri ali slabi ali moralno indiferentni« (Bosanac in sod., 

1977, v Yeeles, 2004, str. 80). 

Odgovorni strokovnjaki, tudi supervizorji, čutijo potrebo po etičnih standardih, ki jim 

dajejo občutek obvezanosti in etične »budnosti«. To jim najbrž da tudi občutek 

                                            
33

 Kultura daje človeški izkušnji pomen tako, da iz nje izbira in jo organizira. V splošnem se nanaša na 
navade, s katerimi si ljudje osmišljajo življenja. Kultura vpliva na vse človeško vedenje, je vseprisotna 
(Rosaldo, 1989, v Monaghan in Just, 2008, str. 52). Eden očetov antropologije, Edward Tylor (1971, v 
Monaghan in Just, 2008, str. 45), je razumel kulturo ali civilizacijo kot kompleksno celoto, ki vključuje 
vednost, prepričanja, umetnost, moralo, pravo, običaje ter vse druge sposobnosti in navade, ki jih 
človek pridobi kot član družbe.  
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strukturiranosti, pravil in varnosti pri delu kot tudi potrditev, da so pri svojem delu na 

dobri ali slabi poti (Yeeles, 2004). 

Naslednja etična načela so splošno sprejeta in so (vsaj posredno) zaobjeta v številnih 

supervizijskih kodeksih etičnih načel: dobronamernost (tisto, kar je dobro in koristno 

za supervizanta in klienta), nezlonamernost (ne delati ničesar, kar bi lahko ljudem 

škodovalo), avtonomija (ljudje so svobodni delovati po svojih ocenah in da to hkrati ni 

škodljivo za druge), pravičnost (biti pravičen v načinu, kako se obnašamo do ljudi) in 

zvestoba (držati se dogovorjenega, obdržati obljubo, biti predan) (Page in Wokset, 

2001, v Yeeles, 2004).  

Preden začnemo supervizirati, je potrebno pregledati svoje etične standarde in etične 

standarde, ki so del profesionalnega dela klienta in razmisliti, kako se vsak izmed  

teh standardov aplicira pri našem delu supervizorja (Hawkins in Shohet, 2000). 

Page in Wosket (1994) govorita o šestih osnovnih principih: 

1. ravnotežje: primerna odgovornost za delo supervizanta s spoštovanjem njegove 
avtonomije; 

2. skrb za dobrobit in zaščito klienta s spoštovanjem njegove avtonomije; 

3. delovanje znotraj meja posameznikove kompetence in vedenje, kdaj poiskati 
nadaljnjo pomoč; 

4. zvestoba - biti zvest eksplicitnim in implicitnim obljubam, ki so bile dane; 

5. antirepresivna / antizatiralska praksa; 

6. odprtost do izzivov in povratno sporočilo kombinirani z aktivno zavezo k 
nenehnemu učenju. 

 

Slediti bi morali Hipokratovi zaprisegi, da prvič in predvsem ne škodimo (Hawkins in 

Shohet, 2000). 

Supervizorju je lahko v pomoč pri svojem delu spodnji seznam, ki razdela proces za 

etično odločanje v stopnje. Carroll (1996, v Hawkins in Shohet, 2000) predstavlja štiri 

stopnje procesa za etično odločanje: 

1. ustvarjanje etične občutljivosti: zavedati se je potrebno implikacij vedenja za 
druge in dobiti uvid v možnosti za etične zahteve znotraj medosebnih situacij. 

2. Oblikovanje moralne smeri akcije: povezava med dejstvi situacije, profesionalnimi 
etičnimi pravili in našimi etičnimi principi.  
 

3. Implementacija etične odločitve: potreba, da nenehno sledimo in udejanjamo 
etične odločitve, ki jih naredimo, medtem ko se soočamo z različnimi odpori in 
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nasprotovanji zunaj in znotraj nas (npr. politika, samointeres, zaščita kolega ali 
strah pred tem, da bi naredil napako ipd.). 

 
4. Živeti z dvoumnostmi oz. nejasnostjo etične odločitve: soočanje z dvomom in 

negotovostjo. 
 
Etika sestavlja največji del supervizorjevega dela. »Ne želim ti govoriti, da naj počneš 

isto kot jaz, ampak da opaziš, da imaš izbiro, da si jasen, kako jo narediš, in da 

spoštuješ to, kar si se odločil« (Houston, 1990, str. 37). 

Mnoga etična vprašanja imajo opraviti s preprostimi vprašanji: »Kaj počnem? Za kaj 

oziroma za koga? Kako to počnem?« (Houston, 1990, str. 41). 

 

5.6 Supervizija: učinki  
 

Supervizija ni linearen, preprost proces. Na koncu ni oprijemljivega produkta in malo 

dokazov obstaja, ki bi jasno in neposredno pričali o njeni učinkovitosti (Hawkins in 

Shohet, 2000, str. 5).    

Opazka, da je supervizija v dobrih tehnikah in uporabi prave teorije, je mit. Dobra 

supervizija je v odnosu, ne v specifični teoriji ali tehnikah, ki jih v superviziji 

uporabimo (Deihl in Ellis, 2009; Ellis in Ladany, 1997; vse v Ellis, 2010).  

Poleg učenja je supervizija namreč pomembna tudi za razbremenjevanje napetosti in 

stresa, kar so ugotovili domači in tuji raziskovalci supervizije (Hawkins in Shohet, 

2000; Hawkins in Smith, 2006; Rupar, 2014a). 

Analiza evalvacijskih poročil pedagoških delavcev, ki so bili vključeni v eno prvih 

supervizijskih skupin v naši pedagoški praksi, je pokazala, da udeleženci niso v času 

svojega šolanja in tudi kasneje v praksi, še nikoli tako poglobljeno in temeljito 

razmišljali o tem, kaj in kako delajo (Žorga, 1997); tudi druge analize so pokazale 

podobno (Kobolt, 1998; Rupar, 2002, 2007; Ažman 2006, vse v Rupar, 2014a): 

supervizija jim je pomagala h globljim uvidom v/o njihovem načinu dela, mišljenja in 

ravnanja. Postali so samozavestnejši, dvignil se je nivo njihovega samospoštovanja,  

šibke in močne lastnosti so postale ozaveščene, učinkoviteje so reševali probleme, 

izboljšali so svojo komunikacijo (boljše poslušanje in sporočanje svojih mnenj ter 

dajanje povratnih informacij), povečana je bila strpnost do drugačnih mnenj.  

Namen razvojno-edukativne supervizije je bolje obvladati prakso: supervizija se 

posveča predvsem motnjam in težavam, ki so vezane na poklicno polje, pri čemer 

gre za refleksijo izkušenj, problemov in dilem, ki so vezani na poklicno delovanje 

posameznika (Rupar, 2014a). B. Rupar (2014b) je naredila raziskavo o razvoju 

poklicnih kompetenc učiteljev s pomočjo supervizije. Ugotovila je, da usposabljanje 
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učiteljev s pomočjo supervizije pripomore k hitrejšemu napredku poklicnih kompetenc 

učiteljev. 

Aktivna udeležba v superviziji torej povečuje avtonomijo in fleksibilnost udeležencev 

pri soočanju s profesionalnimi težavami in izboljša njihovo zavedanje t. i. 

sistemskega. Znanje in izkušnje, ki jih supervizanti pridobijo med supervizijo, se 

reflektirajo v njihovem osebnem in profesionalnem življenju (Stergar, 2014). 

O učinkovitosti supervizije lahko govorimo, če le-ta zadosti naslednjim kriterijem 

(Kilminster idr. 2007, v Rupar, 2014a, str. 75): 

- supervizor in supervizant delata skupaj in pozitivno učinkujeta drug na 

drugega, 

- povratna informacija je redna, 

- srečanja so strukturirana in vnaprej dogovorjena, cilji so usklajeni, 

- v procesu je prisotno učenje, raziskovanje, osebni razvoj in refleksija 

sodelujočih, 

- velik pomen ima povratna informacija klientov ter odnos med supervizorjem  in 

supervizanti.  

 

B. Rupar v svoji doktorski disertaciji (2014a, str. 203) podaja zaključke o učinkih 

supervizije:  

- z učenjem v superviziji so supervizanti pridobili večjo kompetentnost pri 

zavedanju lastnega razmišljanja in čustvovanja in pri pridobitvi novih 

vedenjskih strategij; 

- skozi supervizijski proces so dobili boljši vpogled v svoje mišljenje in čustva; 

- naučili so se novih strategij reševanja problemov;  

- pomemben napredek je pri razmejevanju odgovornosti; 

- supervizija vpliva na emocionalno kompetentnost pri sposobnosti izražanja 

čustev; razumevanje, uporaba in reguliranje čustev so pomembne sposobnosti 

v socialnih interakcijah;  

- opazen je napredek v samoregulacijskih veščinah, v načinih razmišljanja in 

odzivanja. 

 

5.7 Možne stranpoti v superviziji  
 

Tudi v superviziji so možna zahajanja s »prave poti«. Članki o negativnih učinkih 

supervizije so redki. Tudi morebitne kritike supervizije. V tem poglavju bodo najprej 

prikazane možne stranpoti, napake, ki jih pri svojem delu lahko naredi supervizor. 

Nato bo predstavljena tudi širša, sistemska kritika oz. bolj opozorilo, kje so nevarnosti 

zdrsa supervizije kot takšne.  
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Nekateri supervizorji zagotavljajo neprimerno supervizijo, nekateri škodijo klientom in 

še preveč supervizorjev škodi svojim supervizantom. Ellis (2010) govori o temni 

strani supervizije. Raziskoval je supervizijo terapevtov. 

Avtor predstavi definicije neprimerne (slabe) in škodljive supervizije (povz. po Ellis, 

2010): 

- Škodljiva supervizija je po definiciji tudi neprimerna supervizija. Oboje: 

neprimerna in škodljiva supervizija sta ustvarjeni po dveh kriterijih – s 

samoidentifikacijo in de facto. Samoidentificirajoča neprimerna ali škodljiva 

supervizija se pojavi, ko supervizant prepozna, da je prejel takšno supervizijo 

(npr. ko je naknadno prebral pomembno definicijo). De facto škodljiva ali 

neprimerna supervizija je definirana bolj objektivno in se nanaša na 

supervizorjeve akcije, »neakcije« in učinke. Zatorej za de facto neprimerno ali 

škodljivo supervizijo supervizanti ne rabijo identificirati ali označiti svoje 

supervizije kot take; supervizorjevo vedenje postane kriterij za ustvarjanje 

mnenja, če je bila supervizija, ki jo je supervizant prejel, škodljiva ali 

neprimerna. 

- Neprimerna supervizija se pojavi, ko je supervizor nespospoben ali ni 

pripravljen izboljšati profesionalnega funkcioniranja supervizanta; nadzorovati 

kvalitete profesionalnih uslug ponujenih supervizantovim klientom, ali služiti 

kot vratar profesije (Bernard in Goodyear, 2009, v Ellis, 2010). Neprimerna 

supervizija je supervizorjev neuspeh, da bi sledil minimalnim standardom 

supervizijske prakse. Tudi neprimerna supervizija je lahko samoidentificirana 

ali de facto. De facto neprimerna supervizija je definirana, ko gre za 

supervizorjev neuspeh, da zagotovi  minimalni nivo supervizantske skrbi, kot 

je določen s strani njegove discipline ali profesije oziroma  z zakonom, ali ko 

supervizor jasno krši sprejete etične standarde. Neprimerna supervizija lahko 

škodi tako supervizantom kot tudi njihovim klientom. Ponavadi se neprimerna 

supervizija nanaša na dlje časa trajajočo supervizijsko situacijo ali odnos.  

Lahko pa obsega  tudi eno resnično neprimerno supervizijsko srečanje ali 

incident. 

 

Škodljiva supervizija je supervizijska praksa, ki rezultira v psihološki, emocionalni ali 

fizični škodi ali travmi supervizanta. Dve pomembni komponenti škodljive supervizije 

sta (po Ellis, 2010):  

a) da je bil supervizant oškodovan s supervizorjevim vedenjem;  

b) supervizorjevo vedenje je spoznano kot takšno, da povzroča škodo, tudi če 

supervizant ne identificira samih akcij kot škodljivih.  

Zatorej  škodljiva supervizija lahko izvira iz tega, ker supervizor deluje neprimerno ali 

zlonamerno pa tudi s supervizorjevo malomarnostjo (Ellis, 2010). 
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Škodljiva supervizija bi naj bila drugačna od tistih primerov, ko se je supervizant boril 

z bolečimi težavami v superviziji, ali ko je dal supervizor boleč fidbek o supervizantovi 

profesionalni neprimernosti, ki je bil nujen za supervizantovo profesionalno rast.  

Avtor skuša ločiti med supervizorjevimi vedenji, ki so osredotočena na 

supervizantovo profesionalno rast in razvoj – s spoštovanjem do supervizantovih 

meja. Potencialno škodljiv spodrsljaj med supervizorjem in supervizantom, ki je 

uspešno razrešen v superviziji, se ne smatra kot škodljiva supervizija (Ellis, 2010). 

V raziskavi (Ellis idr., 2008; Ellis idr., 2010; vse  v Ellis, 2010) na 363 supervizantih iz 

različnih disciplin so intervjuvance spraševali, če so bili del neprimerne ali škodljive 

supervizije. Ko so ti prebrali definicijo škodljive  supervizije in so jih potem spraševali, 

če so bili oškodovani v superviziji, so bili odgovori takšni: 12,4% supervizantov je 

nakazalo, da je bil njihov trenutni supervizijski odnos škodljiv. Ko so bili vprašani, če 

jim je drug supervizor škodoval, jih je 27.4% pritrdilo. 30,3% intervjuvancev je 

prejemalo de facto škodljivo supervizijo. Skupaj je 51,5% supervizantov na neki točki 

svojega usposabljanja prejelo škodljivo supervizijo (Ellis, 2010). 

25% supervizantov je dejalo, da trenutno prejemajo neprimerno supervizijo. 49% jih 

je dejalo, da so prejeli neprimerno supervizijo s strani drugega supervizorja. Od 

posameznikov, ki so dejali, da trenutno prejemajo neprimerno supervizijo, jih je 

32,7% reklo, da je bila neprimerna supervizija delno ali popolnoma škodljiva za 

njihove kliente. V terminih de facto neprimerne supervizije, je 42% vprašnih dejalo, 

da so izkusili neprimerno supervizijo s svojim trenutnim supervizorjem. 75,2% 

supervizantov je imelo izkušnjo z neprimerno supervizijo na neki točki svoje kariere 

(Ellis, 2010).  

Stannersova (1995, v Žorga, 2006, str. 180) je v raziskavi ugotovila, da je supervizija 

lahko razdiralna, ko: 

- spodkopava supervizantovo zaupanje in samopodobo, 

- ustvarja preveliko supervizantovo odvisnost, 

- je doživljana kot prisilna in kot kritika, 

- želi supervizor poučevati, namesto, da bi supervizantu omogočal učenje, 

- supervizor mora nadzorovati, 

- supervizor potrebuje občutek, da je pomemben. 

 

O rezultatih velja razmisliti. Navkljub nekaterim varovalkam, med katere sodijo tudi 

etični kodeksi, posamezni pravilniki državnih in mednarodnih organizacij, popolnega 

zagotovila, da bomo prejeli ustrezno supervizijo, ni. Kar lahko delno pripišemo tudi 

raznovrstnim definicijam supervizije, različnim pojmovanjem o njeni vlogi, funkcijah in 

ciljih, ki jih naj zasleduje. Prepogosto se supervizijo enači s terapijo, ne meneč se za 

njune kvalitativne razlike in kontekst, v katerem delujeta.  

Polje supervizije je pisano in raznoliko; skupen imenovalec, ki bi zagotavljal tudi 

enoten način izobraževanja, manjka. Tudi pri nas je temu tako. Lahko se pa tovrstne 

»odklone«  prepreči ali pa vsaj omili z vključenostjo supervizorja v lasten supervizijski 
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proces, kar mu omogoča, da se zave svojih teženj, slepih peg, šibkosti in potreb in jih 

tako tudi lažje obvladuje (Žorga, 2006). Pomembno je, da kot supervizor ugotoviš, 

katera področja naj še naprej razvijaš, da uravnovesiš svoje profesionalno 

izobraževanje in izpopolnjevanje z lastnimi potrebami in da se zavedaš 

profesionalnega in človeškega vtisa, ki ga narediš na supervizante (Feltham in 

Dryden, 1994).  

Kritika supervizije, kot jo bom predstavil v drugem delu poglavja, je bila osnovana že 

v sklopu antipsihiatričnega gibanja, pojavlja se v razmišljanjih kritičnih psihologov in 

nekaterih marksističnih družbenih teoretikov. Nanaša se bolj na polje psihologije in 

psihoterapije. Določeni deli se lahko aplicirajo tudi na supervizijo. Gre bolj za kritiko 

možnosti v sami izvedbi supervizije in ne toliko njenega koncepta. Pozornost je 

namenjena predvsem njeni občasno »preozki« naravnanosti, ki nemalokrat 

zanemarja svoj aktivacijski potencial in širšo družbeno perspektivo.  

Na nivoju družbe sta psihoterapija in supervizija neprostovoljno lahko v funkciji 

sodelavca konzervativnih institucij poznega kapitalizma, ki se zavzema za ohranitev 

statusa quo: ta latenten konflikt med posameznikom in družbo in med profesionalno 

etiko in socialno odgovornostjo se kaže preko individualizacije, ki kaže na dileme, ki 

obkrožajo individualne intervencije. Zahodne družbe rade odgovorijo na človeško 

trpljenje s spreminjanjem življenjskih razmer (Madsen, 2015).  

Glede na sociologijo individualizacije (Beck, 2001) je uspeh psihologije idr. sorodnih 

ved (mednje bi lahko prišteli tudi supervizijo, (op. a.)) utemeljen na težavah v razvoju 

zahodnega modernega sveta. Le-ta je lahko predestiniran, da ustvarja vedno več 

človeškega trpljenja v prihodnje in je lahko ireverzibilen, če se psihologi, 

psihoterapevti, supervizorji itn. ne zavedajo, kako lahko nehote ojačajo te sile 

(Madsen, 2015). Beck poudarja, da se v sedanjem času ljudi umika iz fevdalnih vezi; 

posameznik postaja referenčna točka kot rezultat institucionaliziranega 

individualizma. Zahodni tip individualizirane družbe nam namreč nalaga, da iščemo 

biografske rešitve za sistemske (z)veze. Sedanja socialno zgodovinska sprememba 

se dogaja kot osebni konflikt. In vzroki trpljenja se lahko iščejo npr. tudi v socializaciji 

v zgodnjem otroštvu (Beck, 2001). 

Tudi supervizija ne more biti povsem imuna na nevarnosti. Madsen (2015) daje 

primer izmišjenega junaka Tova, ki ga izgorelost prisili k temu, da odide k 

psihoterapevtu, ki mu s posebnimi tehnikami učinkovitega spoprijemanja s stresom 

riše njegove vire, išče pozitivne naracije. Rezultat: zaposleni je spremenjen – 

»popravljen«; terapevt je zadovoljen z delom;  delodajalec je zadovoljen, da se je 

delavec vrnil. Gre za primer, kjer so lahko posledice človeške eksploatacije 

razumljene in potem reprogramirane v adaptirani obliki na enake socialne pogoje, iz 

katerih prihajajo. Nekateri bodo dejali, da je racionalizacija včasih nujna in da je v 

interesu vseh, da se ljudje hitro adaptirajo na spremenjujoče zahteve (Madsen, 

2015). Podobno bi lahko trdili za supervizijo, ki, podobno kot psihoterapija, ne more 
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postati popolnoma nevtralna: je namreč recipročno povezana s tem, kar se dogaja 

zunaj zidov pisarn.  

Cushman (1980, v Madsen, 2015) se sprašuje, če se psihoterapevtom v opisu del in 

nalog ne dopušča spraševati o socio-politčnih pogojih, kontekstih, pod katerimi klienti 

živijo? Razvojno-edukativni model supervizije tega sistemskega in kontekstualnega 

razumevanja ne izpušča. Celo več: eden izmed ciljev razvojno-edukativnega modela 

supervizije je »gledati na svet sistemsko« (Kobolt in Žorga, 2006b, str. 150). In še 

nadalje: tukaj mi daje nekaj optimizma še navajanje Lewinovega razmišljanja, »da 

lahko sistem razumemo le, ko ga poskušamo spremeniti« (prav tam). Seveda pa je 

potrebno paziti, da sistema namesto supervizanta ne prične spreminjati supervizor.  

Naprej Madsen (2015) opozarja na ideološko vlogo naziranj o stresu, v katera se 

lahko »ujame« tudi supervizija. Predvsem, če zaključujemo svoja naziranja o stresu 

zgolj na ravni verjetja, da moramo spremeniti sebe, da bi se prilagodili societalnim 

pogojem, namesto, da bi spremenili življenjske pogoje.  

Problemi individualizacije so ostali nerazrešeni. Del problema glede terapevtskih 

intervenc in individualizacije izhaja iz neizogibnega dejstva, da je psihologija znanost 

posameznika in kot pravi Parker (2007), je vedno »strupena«, saj lahko v svojih 

poskusih pomagati, zanemari družbeni nivo. Tudi zato je prav, da ima supervizija 

širšo teoretsko podlago, kar ji omogoča, da lažje prepoznava tovrstne nevarnosti. 

Ironično, ne glede na šolo misli, je psihoterapija pri dnu spremembe, saj psihoterapija 

lahko jamči status quo, ker je dejansko konservativna veda (Cushman, 1990, v 

Madsen, 2015). Morda je res težava, če njeni izvajalci nimajo izobrazbe pa tudi 

izkušenj in motivacije, da bi se spraševali o sociopolitičnih pogojih, ki obkrožajo 

kliente, ki pridejo po pomoč. Tudi sam verjamem, da so tovrstna naziranja in 

upoštevanja širšega družbenega konteksta, v katerem deluje tudi supervizija, 

malodane nujna za kvalitetno delo. 

Giddens (1991) govori o moči psihologije napram sociologiji predvsem zaradi 

impotence, ki jo ljudje doživljajo glede prihodnosti. Ko je utopija začasno izgubljena, 

sociološko razmišljanje trpi z njo, kot neko nasprotje psihologiji. Zatorej je možno in 

potrebno raziskati in intepretirati terapevtsko kulturo, ki trenutno oblikuje ontološki 

center zahodnega sveta (Illouz, 2008, v Madsen, 2015), katere nevarnosti se mora 

zavedati tudi supervizija. Psihoterapija je sčasoma postala vse bolj popularna, saj je 

postala edina družbena institucija, kjer si »ljudje dovolijo sanjati o revoluciji« 

(Madsen, 2015, str. 229). Kot je govoril že Lasch (1991, v Madsen, 2015), zmanjšana 

pričakovanja »psihološkega človeka« do socialne realnosti, pod katero živi, 

pomagajo pri tem,  da revolucije v privatni, individualni sferi ostajajo nič več kot 

»pozabljene in smešne sanje« (str. 229). Lahko supervizija pomaga k prebujanju iz 

sanj? Lahko s svojo bolj celostno in tudi na družbo osredotočeno imaginacijo, 

pomaga k revolucioniranju ali vsaj aktiviranju posameznika v širšo družbeno sfero in 

postane gibalo tudi širših družbenih sprememb?  
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Tukaj ne gre zanemariti razmišljanja sociologa C. Wright Millsa, ki je vpeljal termin 

»sociološka imaginacija«. Gre za sposobnost, ko lahko hkrati preučujemo in torej 

upoštevamo družbeno strukturo in življenja posameznikov. Ljudem naj bi omogočala 

razumeti njihove »zasebne težave« glede na »javne probleme«. Nezaposlenost 

lahko npr. doživljajo kot problem v svojem osebnem življenju; nanjo se odzivajo kot 

posamezniki, a njihova reakcija vpliva na družbo kot celoto.  Sociološka imaginacija 

omogoča tistemu, ki jo poseduje, razumeti večje zgodovinsko prizorišče z vidika 

njegovega pomena za notranje in zunanje življenje različnih posameznikov. 

»Sociološka imaginacija ni uporabna samo za sociologe, temveč je pomembna za 

vse člane družbe, če želijo razumeti, spremeniti in izboljšati življenje« (Haralambos in 

Holborn, 1999,  str. 26, 911). 

 

6. Čuječnost 

 

6.1 Čuječnost med vzhodom in zahodom: termin 

 

Konstrukt čuječnosti (ang. mindfulness) izvira po trditvah nekaterih avtorjev (Černetič, 

2005) iz budistične psihologije in postaja v zadnjem desetletju vedno bolj zanimiv za 

strokovnjake s številnih področij. Termin je prevod (T. W. Rhys Davis, 1881, v Smrdu 

in Kordeš, 2012) palijske besede »sati«34 in označuje Budovo priporočilo k 

                                            
34 V jeziku pali se čuječnost imenuje sati; v zadnjem desetletju se je na področju psihoterapije ta izraz 

precej uveljavil; izven psihoterapevtskih krogov je bil bolj udomačen in dlje časa prisoten izraz 
»pozornost« (Škodlar in Srakar, 2015). Avtorja omenjata težavo pri prevajanju termina kot pozornost, 
saj je termin v klinični psihologiji rezerviran za spoznavno sposobnost koncentracije in vzdrževanja 
pozornosti na določenem objektu. Za prevod termina sati predlagata besedi »pozorna navzočnost«, a 
ga zaradi »uveljavljenosti termina« čuječnost nista skušala vpeljati (Škodlar in Srakar, 2015). 
Pomenska je analiza Tamare Ditrich (2015), ki pokaže na širši kontekst pomena besede sati. Zdi se mi 
pomembna za magistrko delo, zato jo bom nekoliko obširneje predstavil.  
Sati predstavlja le del širših budističnih naziranj. Čuječnost je bila izvzeta iz svojih budističnih korenin, 
kar med drugim prispeva k problematiki na tem področju. Sati je tista mentalna komponenta, s katero 
meditatorji pomnijo, oz. predstavlja pomnjenje. Njena značilnost je neoklevanje, neomahovanje pri 
pomnjenju. Njena funkcija je nepozabljanje. Manifestira se kot budni stražar, ki se sooča s področjem, 
ki ga straži. Sati je neposredno pogojena z dobro razvito percepcijo in štirimi osnovami pozornosti 
(satipaṭṭhāna) (Ditrich, 2015). V budizmu je predstavljena kot pozorno etično zavedanje pogojenosti v 
vsakem trenutku ali, kot jo imenuje Gethin, »etična intuicija«. Takšna predstavitev sati je drugačna od 
sodobnega razumevanja čuječnosti kot nepresojajoče prakse pozornosti (Ditrich, 2015).  
Prakso sati najpodrobneje obravnava Satipaṭṭhānasutta, ki sati že na samem začetku definira kot 
pozornost, ki naj bi jo menihi razvijali skupaj z vztrajnostjo in razumevanjem, brez pohlepa in averzij, in 
sicer na štirih področjih: na telesu (kāya), občutkih (vedanā), zaznavah (citta) in mentalnih 
komponentah (dhamma). Vrstni red naštetih področij kontemplacije nakazuje, da se urjenje sati začne 
najprej s telesom na konceptualni ravni in se konča s kontemplacijo dhamme na nekonceptualni ravni. 
Praksa sati naj bi postopoma vodila do izkušnje dekonstrukcije vseh konceptov in razvila neposredni 
uvid v osnovne komponente izkušnje (Ditrich, 2015, str. 19).  
V okviru budističnega modela kognicije bi lahko kot najbližji ekvivalent sodobni definiciji čuječnosti 
služil koncept manasikāra (ang. attention, awareness), to je mentalna komponenta (cetasika), ki se 
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vsakodnevnemu vzdrževanju, kolikor je le mogoče, mirne pozornosti na telesne 

funkcije, občutke, objekte zavedanja (misli in zaznav) in zavest samo (Wynne, 2007, 

v Smrdu in Kordeš, 2012). Zahodna psihologija je termin ohranila, vendar je njegov 

pomen in uporabo prilagodila. Drugi avtorji (Langer, 2014) trdijo, da izvira iz antične 

budistične,35 hindujske in kitajske filozofije. Kakorkoli, ti t.i. »vzhodni pristopi« k 

čuječnosti so meditativni v svoji naravi in poudarjajo nereaktivno zavedanje in 

koncentracijo posameznikovega selfa in izkušenj. Vloga takšnih čuječnih praks je, da 

držijo um v sedanjem trenutku in da zmanjšajo reaktivnost na to, kar se v tem 

trenutku dogaja. Gre za način povezovanja z vsemi izkustvi – pozitivnimi, negativnimi 

in nevtralnimi (Langer, 2014).  

Obstaja veliko definicij v vzhodnem in zahodnem pristopu k čuječnosti. T. i. vzhodni 

pristop k čuječnosti je doživel veliko transformacij, ki so sledile vpeljavi v zahodno 

kulturo in sodobno psihologijo. Gre torej za integracijo psiholoških in meditativnih 

elementov. Čeprav je budistična meditacija36 usmerjena v razvijanje sposobnosti za 

čuječnost, se le-ta vse bolj uveljavlja kot samostojen konstrukt, neodvisen od 

budističnega izročila. O tej problematiki bo več govora v naslednjem poglavju. 

Vodilno vlogo je prevzel Kabat-Zinn (Langer, 2014).37 Nekaj osnovnih definicij 

čuječnosti priča o različnosti razumevanja in širini obravnavanega pojma: »zavedanje 

                                                                                                                                        
pojavlja v vsakem hipu kognicije in ima funkcijo, da usmeri zavedanje na objekt zaznave na samem 
začetku kognicijskega procesa (prav tam, str. 20). 
Funkcija sati je torej v tem, da prekine ujetost v soodvisno nastajanje in že samo s svojo prisotnostjo 
ustvari potrebne pogoje za pojavitev modrosti (paññā), ki je definirana kot odsotnost nevednosti. 
Pañña vidi občutke v njihovi »takšnosti« (yathā bhūtaṃ) – kot prazne, hipne, minljive. Ker pa sta sati in 
paññā mentalni komponenti (saṅkhāra), sta po naravi, enako kot vse druge komponente izkušnje, 
minljivi in prazni; prav ta uvid pa v okviru modela soodvisnega nastajanja pomeni osvoboditev od 
nevednosti. Popolno izkoreninjenje nevednosti je stanje »ugasnitve« (sanskrt nirvāṇa, pāli nibbāna): to 
je stanje onkraj medsebojno soodvisnega nastajanja, ki presega dualnost, pogojeno z željo (prav tam, 
str. 24). 
Sati v budizmu ni metoda opazovanja, ampak samo eden od pogojev v procesih doživljanja, ki skupaj 
z drugimi (etičnimi) pogoji ustvarja primerne okoliščine za pojavitev uvida, razumevanja ali modrosti 
(paññā) (prav tam, str. 31). 
35

 Zahodne znanosti se spogledujejo z budizmom, pri čemer pa pozabljajo, da je budizem utemeljen 
na »štirih plemenitih resnicah«, ki se vse nanašajo na človekovo trpljenje (»dukkha«): plemenita 
resnica o obstoju trpljenja, plemenita resnica o viru trpljenja, plemenita resnica o koncu trpljenja in 
plemenita resnica o poti h koncu trpljenja (Sumedho, 1996, v Černigoj, 2007). Budizem torej že 2500 
let vztraja kot sistematično raziskovanje človekove zavesti zato, ker ga motivira težnja vsakega 
njegovega posameznega pristaša po prenehanju lastnega trpljenja, ne pa zaradi težnje po iskanju 
objektivnih spoznanj o zavesti  (Černigoj, 2007, str. 308). 
36

 Meditacije ne gre povezovati zgolj z ezoteriko in religijo, temveč gre za praktično in pomensko polno 
prakso, kjer ne gre za spreminjanje izkušenj, temveč za popolno navzočnost, budnost in odprtost za 
doživljanje v sedanjem trenutku. Praksa meditacije ni transu podobno stanje, niti ni pozitivno 
razmišljanje, je več kot samo tehnika, namenjena sproščanju in ne predstavlja odsotnosti misli ali 
miselnega procesa. Meditacija človeka vedno znova prizemljuje, ga povezuje z njegovim vsakdanjim 
življenjem (Kabat-Zinn, 2011).  
Nekatere sodobne psihološke definicije meditacije (npr. Walsh in Shapiro, 2006) govorijo o 
samoregulativnih vajah, ki so usmerjene na vadbo pozornosti in zavedanja, kjer je cilj boljše 
nadzorovanje mentalnih procesov in spodbujanje mentalnega blagostanja in razvoja ter posameznih 
sposobnosti (mirnost, jasnost, koncentracija, prijaznost).  
37

 Čeravno tudi Kabat-Zinn (2011) trdi, da se lahko čuječnosti naučimo in vadimo v namernem 
usmerjanju pozornosti tudi brez sklicevanja na vzhodne kulture in budistično avtoriteto, tako da bi 
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iz trenutka v trenutek« (Germer, Siegel in Fulton, 2005, v Langer, 2014); »kontrola 

pozornosti« (Segal, Williams in Teasdale, 2002); »poseben način usmerjanja 

pozornosti v sedanjem trenutku, na nepresojajoč način« (Kabat-Zinn, 2005); 

»pripeljati zavedanje k trenutnemu izkustvu preko opazovanja in udeležbe v 

spreminjajočem polju misli, občutij in senzacij iz trenutka v trenutek« (Bishop idr., 

2004, v Langer, 2014). Čuječnost je interpretirana na veliko načinov, s še vedno 

trajajočim nestrinjanjem o tem, katera definicija je najustreznejša in najbolj uporabna 

(Mrazek idr., 2014). V novejših konceptualizacijah je zavestna pozornost opredeljena 

kot učinkovita kognitivna samoregulacija, ki se kaže v točnosti ocenjevanja in 

neavtomatičnosti odziva (Garlan, Gaylord in Park, 2009 v Smrdu in Kordeš, 2012). 

Zahodni koncepti čuječnosti so se pojavili v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. 

Močan vpliv je imelo pionirsko delo Ellen Langer o nečuječnosti38 in izbiri (Langer in 

Moldovenau, 2000). Avtorica uporablja besedo za aktivno zarisovanje novih distinkcij 

ter večje občutljivosti na kontekst in perspektivo (Mrazek, idr., 2014). Njeno delo je 

nastajalo neodvisno od vzhodnih kontemplativnih praks. Ta koncept izvira iz socialno 

psihološkega pristopa. Čuječnost vidi kot univerzalno človeško kapaciteto, ki ne rabi 

biti okrepljena z meditacijo: čuječnost se pridobi z vzdrževanjem orientacije na 

sedanjost, odprtost do novosti, pozornosti do razlikovanja, občutljivostjo na različne 

kontekste in zavedanjem različnih perspektiv (Langer, 2014). 

Izpostavlja se kulturno razlikovanje med vzhodnimi in zahodnimi koncepti kot razlika 

med »biti« in »delati«. Vzhodni koncepti poudarjajo notranjo naravnanost in načine 

bivanja kot cilje samorazvoja, medtem ko se zahodni pristopi osredotočajo na akcijo, 

ki poganja transformacijo in razvojno spremembo (Djikic, 2014).  

Stičnosti so v tem, da so vsi osredotočeni na zavedanje iz trenutka v trenutek. Vsem 

pristopom je skupno, da vidijo odnos med umom in telesom kot dinamičen, kjer so 

človeške vedenjske izkušnje in osebne kvalitete moderirane preko sistematične 

mentalne prakse (Langer, 2014). Vsi pristopi vključujejo »prisotnost« kot stanje uma, 

ki omogoča, da se zoperstavijo negotovostim, ki jih prinaša  življenje (Siegel in 

Siegel, 2014). 

Lahko rečemo, da je čuječnost univerzalen fenomen. Korenine čuječnosti je 

prepoznati tudi v izročilu nekaterih zahodnih mislecev (npr. zahodna filozofija - A. 

Smith, krščanska kontemplativna tradicija). Kapaciteto za čuječnost imamo vsi, njen 

                                                                                                                                        
najbrž tudi za to delitev lahko rekli, da si z njo lažje kategoriziramo svet, a obstaja nevarnost pretiranih 
posplošitev pri tovrstnih delitvah in razmejitvah. 
38

 Termin »mindless« zaenkrat še nima poenotenega prevoda v strokovnih krogih. Zaradi večjega 
števila sopomenk sem se po nasvetu strokovnjakov ZRC SAZU odločil za prevod »nečuječnost«, a se 
zavedam omejitev omenjenega prevoda. Nekateri strokovnjaki (npr. V. Poštuvan) uporabljajo termin 
»begajoči um« (osebna komunikacija, 7. 10. 2015), drugi (U. Kordeš) opozarjajo, da je v  »budistični 
“psihologiji” čuječnost (sati) ena od približno petdesetih osnovnih faktorjev zavesti, ki nimajo svojih 
nasprotij, lahko pa se gradijo v bolj kompleksne formacije (osebna komunikacija, 6. 10. 2015), kar ta 
način prevajanja postavlja pod vprašaj. Sledim Levi-Straussovemu načelu binarnih opozicij, ki pravi, 
da človeški um razvršča svet v pare nasprotij in tako razvija jasne sisteme razmerij (Eriksen, 2009) in 
mnenju Sekcije za terminološke slovarje ZRC SAZU. 
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pojav je naraven. Naravna sposobnost za čuječnost ni religiozna niti ezoterična, 

ampak je oblika naravne observacije. Černetič (2011) je mnenja, da je možna 

povsem sekularna uporaba in raziskovanje čuječnosti, neodvisno od vsakršne 

duhovne tradicije. Po njegovem mnenju lahko govorimo o samostojnem 

znanstvenem konstruktu. 

Čuječnost integrira vsebine iz kognitivnih, vedenjskih, izkustvenih in psihodinamskih 

teorij pa tudi iz filozofije, kot bomo videli v nadaljevanju, učinkovita je na širokem 

spektru različnih motenj in problemov, ker cilja na procese, ki so skupni različnim 

patologijam (Černetič, 2005). Termin se lahko navezuje na oboje: proces - čuječna 

praksa in izid - čuječno zavedanje (Shapiro in Carlsen, 2009).   

V nadaljevanju  bomo sledili  ugotovitvi o tem, kaj čuječnost je oz. ni: 

Čuječnost ni zgolj tehnika, večji učinek ima, če postane splošen način delovanja oz. 

način življenja (Brantley, 2003, v Černetič, 2005)39.  

Zanimive so opredelitve s polja filozofije. Te se zdijo širše in bolj temeljite. Tako je 

Ule (2015, str. 172) mnenja, da je definicij čuječnosti veliko40 in da si nekatere med 

seboj nasprotujejo. Minimalna skupna oznaka je, da je  čuječnost stanje dejavne, 

odprte pozornosti za sedanje, predvsem za pravkaršnje občutke, misli in čustva, a 

brez presoje o tem, ali so dobri ali slabi. »Urjenje čuječnosti naj bi omogočalo 

mentalni dvig iz slepega prepuščanja toku svojega življenja k bolj ozaveščenemu 

doživljanju vsakega trenutka njegovega budnega življenja in s tem k njegovi 

neprisiljeni, a povišani odgovornosti za svoje vsakdanje življenje« (prav tam). 

Blizu in dovolj zaobsegajoče je razmišljanje filozofa Štempiharja o čuječnosti kot 

spoznavnem in etično-političnem procesu, ki združuje poglobljeno refleksijo ali 

(samo)spoznavanje ter skrb za skupnost oz. delovanje za obče dobro ali blagostanje 

človeštva in slehernega človeškega bitja (Štempihar, 2016). 

Kljub širokemu spektru izpeljank iz čuječnosti je vsem skupna predpostavka, da 

lahko čuječnost obravnavamo kot tehniko, kot postopek, ki se ga je mogoče naučiti 

izvajati in pripelje do določenega dobrodejnega cilja (ki ni nujno stanje čuječnosti, kot 

ga opisujejo budistični teksti) (Kordeš in Markič, 2015); spet jo vidijo drugi kot potezo, 

nekateri kot specifični mentalni proces, tretji kot metodo, s katero kultiviramo 

katerokoli ali vse izmed naštetih kategorij (Grossman 2008, v Globevnik, 2015, str. 

98). Vse zahodne izpeljanke čuječnosti verjamejo, da je vadba učinkovita, čeprav je 

posameznik iztrgan iz konteksta budistične prakse in verovanja (Kordeš in Markič 

2015, str. 181).   

                                            
39

 Smrdu in Kordeš (2012) opozarjata, da termin čuječnost uporabljamo na dva načina. Po eni strani 
označuje stanje doživljanja, po drugi pa tehniko psihološke priprave. Gardner in Moore (2004, v Smrdu 
in Kordeš, 2012) navajata kot posledico intervenc, usmerjenih na zavestno pozornost, sprejemanje 
negativnih misli, zmanjševanje skrbi, povečano uživanje, koncentracijo in vztrajanje. Razume se jo tudi 
kot tehniko za kontrolo čustvenih stanj s pomočjo namenske oddaljitve tako od čustev kot od misli.  
40

 Normativna definicija čuječnosti (v okviru zahodne znanosti) ne obstaja (Bergomi idr., 2013, v 
Globevnik, 2015, str. 97) 
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Strinjam se z razmišljanji Ditrich (2016), da je praksa čuječnosti postala v zadnjem 

času zelo popularizirana, radikalno sekularizirana in odstranjena iz budističnega 

konteksta. Zaradi tega je potrebno biti pri njeni prehitri, preveč pragmatični in preveč 

eklektični uporabi previden (Škodlar in Srakar, 2015). 

 

6.2 Zgodovina čuječnosti 

 

Pri raziskovanju čuječnosti je še posebej pomembno poudariti, da so njene 

interpretacije, definicije in praktične aplikacije neizogibno vpete v različne diskurze v 

okviru zgodovinskih, geografskih, kulturnih in družbenih kontekstov, v katere je treba 

znanstvene raziskave že na samem začetku jasno umestiti (Ditrich, 2015, str.14).  

Budistični »izkustveni uvid« je zelo atraktiven za nekatere psihiatre, psihologe, 

psihoterapevte (Blackmore, 2003; Brazier 2003; Epstein, 2001; vse v Cohen 2010), 

pri čemer se zdi,  da to ustreza  »postmodernemu diskurzu«, ki dojema »self« brez 

centra, kjer identiteta nima jedra ali esence. Da bi razumeli, kako je do tega prišlo, pa 

tudi zaradi tega, ker prevladujejo ahistorična pojmovanja čuječnosti (Ditrich, 2016), si 

je potrebno pomagati z zgodovino. Tamara Ditrich (2016) prikaže to transformacijo 

budizma od religije k sekularni filozofiji in psihologiji, kjer gre za pretrgane kulturne in 

duhovne kontekste (Hook, 2004 v Cohen, 2010), ter analizira in prikaže zgodovinski 

razvoj samega koncepta, ki ima zgodovino dolgo 2500 let.  

T. Ditrich (2016) proučuje, kako je čuječnost postala »globalni fenomen«, kateri 

socialni, kulturni in zgodovinski pogoji in okoliščine so se razvile in omogočile razvoj 

te antične indijske metode kontemplacije, ki so jo pred tem prakticirali zgolj redki: 

asketi  in puščavniki. Zanimalo jo je, kako je čuječnost razumljena in interpretirana v 

modernih sekularnih okoljih v primerjavi s tradicionalnim položajem v budističnem 

diskurzu. Vprašanje, ki se poraja, je, ali gre pri tem za temeljne različnosti v 

konceptualizaciji in metodah čuječnosti in kako so se te razvile? Kateri pogoji so 

prispevali k modifikaciji v predstavljanju čuječnosti, da je postala tržna dobrina v 

sedanjem globalnem trgu (Ditrich, 2016). 

Korenine koncepta segajo v 5. stoletje pred našim štetjem v teravadski budizem. Cilj 

meditacijske prakse, ki je vključevala čuječnost v zgodnjem budizmu, je svoboda od 

trpljenja – ne razsvetljenje ampak prebujanje iz zablod, hrepenenj, odporov (Ditrich, 

2016).  

Pomembna prelomna točka v transformaciji koncepta se je dogajala v kolonialnem 

obdobju41 predvsem v Burmi – kjer se je razvil t.i. »moderni budizem«, ki je poudaril 

meditacijo in posebej čuječnost kot njen center. Teravadski reformatorji, ki so bili pod 

močnim vplivom zahodnih idej in vrednot, naj bi, tako zagovorniki teze o budistični 

                                            
41

 Okrog 1870-1950 (Ditrich, 2016). 
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moderni, tradicionalni teravdaski budizem preoblikovali v duhu porazsvetljenskega 

krščanstva, pri čemer so dajali velik poudarek (Vőrős, 2015, str. 142): 

- individualizmu (primat osebne odrešitve); 

- racionalizmu (odstanitev vseh »nadnaravnih« in »magičnih« prvin); 

- univerzalizmu (možnost odrešitve za vse, laizacija, odpor do duhovščine); 

- tekstualizmu (sistematično prebiranje in  proučevanje palijskega kanona). 

 

Čuječnost so videli kot ključno komponento budistične doktrine in praks (prav tam). V 

postkolonialnem obdobju moderni budizem postane globalna religija, rezultirajoč v 

popularizaciji in kasneje v sekularizaciji čuječnosti (Ditrich, 2016).  

Moderni budizem je bil na novo izumljen s strani zahodnjakov. Budizem so razumeli 

kot svetovno religijo, ki je enaka krščanstvu, kot tudi filozofski sistem, ki je 

kompatibilen z evropskimi idejami znanosti in racionalizma (Lopez, 2002, xii, v 

Ditrich, 2016). Prišlo je do povezav s protestantskim razumevanjem boga, cilja, da se 

posameznik poveže in izkusi boga neposredno brez posredovanja duhovnika. 

Budizem je v tem obdobju zadnjih 150. let postal privatna, subjektivna in 

individualizirana praksa in izkustvo, kjer je meditacija postavljena v strogi center. Do  

tega je prihajalo predvsem na koloniziranem Ceylonu in na Burmi, kjer se je 

protestantizem uveljavil. Drugi močan vpliv je bil ob stiku budističnih družb z 

evropsko znanostjo in racionalizmom, ki je izhajal iz evropskega razsvetljentsva, z 

močnim poudarkom na empiricizmu, vzroku, znanosti, individualizmu, univerzalizmu, 

svobodi, zavračanju religiozne ortodoksije (Lopez, 2002, v Ditrich, 2016).  

Moderni budizem je zavrnil zadeve, ki niso bile kompatibiline z znanostjo ali so bile 

neracionalne – čaščenje, rituali, magične prakse, in iskal vračanje k budizmu v 

originalnih tekstih, predstavljajoč jih kot popolne filozofske in psihološke sisteme, ki 

temeljijo na vzroku (McMahan, 2008, v Ditrich, 2008). Reprezentacija budizma kot 

»znanstvene religije« predstavlja temelj za razumevanje meditacije kot racionalnega 

poizvedovanja. Tako se postavi temelj za znanstveno raziskovanje meditacije, 

posebej čuječnosti, razumevajoč jo kot objekt znanosti in kot znanost samo na sebi 

(Wallace, 2007, v Ditrich, 2016).  

Naslednja smer, ki je vplivala na zahodno dojemanje čuječnosti, je bila evropski 

romanticizem, ki je nastal kot kritika racionalizacije, sekuarizacije in materializma. 

Duhovnost je projiciral na vzhod; videč sveto kot duhovno izkušnjo in kot obliko 

samoizražanja ter osebne izpopolnitve (Ditrich, 2016). 

Med kolonializmom je v evropskem diskurzu postala pomembna psihologija, ki je 

imela enega največjih vplivov na interpretacijo budizma in posebej meditacije, s 

pripisovanjem novih pomenov budizmu skozi psihološke teme: kozmologija je postala 

psihologija, bogovi so plati človeškega uma, kozmološke realnosti so mentalna stanja 

in kasneje, v postkolonialnem obdobju, postane »zen« reprezentiran kot vrsta 

psihoanalize (Mcmahan, 2008, Ditrich, 2016).  
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Meditacija postane razumljena kot privatna psihološka izkušnja ali mentalni dogodek 

(Scharf, 1995, v Ditrich, 2016). Zamenjava je bila predpogoj kliničnih aplikacij 

čuječnosti kot terapevtskega orodja, ki se ga razume izključno v psiholoških terminih.  

Tekom razvoja budističnih praks in vpliva nekaterih učiteljev, ki so metodo predvsem 

poenostavili, je bil spremenjen proces meditacije, njeni izzidi in intepretacije. Skrajšan 

je bil čas posvečen meditaciji in povečala so se pričakovanja o hitrih rezultatih, 

nekateri so govorili o izkušanju prve stopnje prebujenja celo v nekaj tednih (Scharf, 

1995, v Ditrich, 2016). Tamara Ditrich (prav tam) je podala nekatere pomembne 

zgodovinske transformatorje budizma v 20. stoletju (Ledi Sayadaw, Saya Thetgyi, U 

Ba Khin, Goenkaki, Mahasi Sayadaw), ki so čuječnost postavljali v osrednje mesto 

znotraj razumevanja budizma in poudarjali preprostejše meditacijske metode. Mahasi 

Sayadawova metoda čuječnostne prakse se je razširila po svetu in ustvarila velik del 

danes poznane čuječnostne aplikacije v sekularnem kontekstu (Ditrich, 2016). 

Moderni budizem v Burmi je prilagodil, poenostavil in na novo izumil čuječnost skupaj 

s popularizacijo meditacije med laično javnostjo v Burmi – a še vedno jim je uspelo 

obdržati položaj znotraj budističnega diskruza. Nov fokus in masovna meditacijska 

praksa med laiki in posledično poenostavitev  metod z zagotovilom o hitrih rezultatih, 

je pripravilo temelje za nadaljnjo popularizacijo: prvič od budističnih samostanov k 

budističnim laičnim praktikom in potem, v novem obdobju, moderna sekularna 

interpretacija in aplikacija čuječnosti (prav tam).  

Popularizacija in sekularizacija čuječnosti se je začela v drugi polovici 20. stoletja, 

torej gre za razmeroma nov pojav (Zalta in Ditrich, 2016). V postkolonialnem obdobju 

sta se razvili dve veji vipassana meditacije iz Burme; najprej sta se razvili med 

deželami teravada Budizma in od 70. let 20. stoletja po celem svetu (Ditrich, 2016). 

Meditacijski tečaji v ZDA in Evropi so temeljili na burmanskih metodah čuječnostne 

prakse, kmalu pa so se začeli integrirati in prenašati ideje iz drugih budističnih tradicij 

in ne-budističnih duhovnih praks (Braun, 2013, v Ditrich, 2016).  

Pomembno, nove interpretacije čuječnosti so se razvile in bile razumljene kot oblika 

treninga zavedanja (awareness training), ki koristijo izboljšanju psihološkega počutja. 

Osredotočenost na osvobajanje  v tem življenju se je razvijalo naprej: pogojevalo je 

novo percepcijo čuječnosti kot orodja za  samoizboljšanje v terapevtskem kontekstu 

(prav tam).  

Od 1980-ih se je čuječnost aplicirala v večjem številu v različnih oblikah psihoterapije: 

terapija za tesnobne motnje, depresija, menedžment bolečine, odnosno svetovanje 

itn. Kabat-Zinn je instrumentalno širil čuječnost v terapijah s svojim programom 

MBSR (»Mindfulness-Based Stress Reduction«) v 70-ih letih 20. stoletja. Ta program 

se je razširil in razvil po celem svetu. Širitev čuječnosti je spremljala ekspanzija 

raziskovanja, ki je iskala predvsem koristi, učinke na čuječnosti temelječih terapij in 

njihove pozitivne učinke na možgane (Fox idr. 2014, v Ditrich, 2016).  
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Čuječnost je razumljena kot terapevtsko orodje za širok spekter težav in motenj kot 

tudi za doseganje izboljšane sposobnosti, da v življenju uživaš (Baer, 2006). Gre za 

popolnoma drugačno prezentacijo čuječnosti kot je bila budistična, ki je iskala 

svobodo od želje ali navezanosti na užitek (Ditrich, 2016).   

V zadnjih dveh desetletjih se je konceptualizacija in aplikacija čuječnosti odzivala na 

nove načine na nove okoliščine – kot npr. globalni kapitalistični trgi, potrošnitštvo, 

nove oblike komunikacije preko ekspanzije medijev in virtualnih omrežij - čuječnost 

se je transformirala v tržno blago (Ditrich, 2016, str. 209). 

Na poti iz Burme preko ZDA in Evrope na druge konce sveta in s »prevodom« se je 

marsikaj izgubilo in spremenilo, včasih pa tudi dodalo (Škodlar in Srakar, 2015, str. 

59). Logika prehodov/prenosov iz enega okolja v drugo ni bila reflektirana v zadostni 

meri: daje se vtis, kor da gre pri sodobnem pojmovanju čuječnosti za nevtralen in 

univerzalen izvleček (esenco) budistične prakse. Skušali so jo dekontekstualizirati 

(npr. Kabat Zinn) a je, kot opozarja Vőrős (2015), absolutna dekontekstualizacija 

iluzija in je pogosto le ime za prikrito (nereflektirano) rekontekstualizacijo.  

Pri sodobnih pristopih, ki izhajajo iz predpostavke, da je nijhovo pojmovanje 

čuječnosti »transhistorično« in »transkulturno«, je najbolj problematično to, da 

nekritično (nezavedno) privzemajo historično pogojene vrednote in nazore sodobne 

družbe: namesto, da bi čuječnosti izdelali ustrezen okvir, jo v imenu »nevtralnosti« 

vpenjajo v mašinerijo »etike prostega trga« (Vőrős, 2015, str. 162). 

 

6.3 Cilji čuječnosti 

 

Kot sem že opozoril, je  ob epistemološkem poznavanju čuječnosti in njene uporabe 

v različnih poljih, mogoče opaziti paradoks, saj je čuječnost v osnovi stanje brez ciljne 

usmerjenosti (Smrdu in Kordeš, 2012).  

Kakorkoli, različni avtorji jo različno pojmujejo. Opazimo lahko, da stvari, ki jih 

nekateri pojmujejo kot cilje čuječnosti, morda drugi interpretirajo kot njene (pozitivne) 

učinke. 

- Smrdu in Kordeš (2012) opozarjata, da termin čuječnost uporabljamo na dva 

načina: po eni strani označuje stanje doživljanja, po drugi pa tehniko 

psihološke priprave.  

- Lahko se razume kot orodje za širok spekter težav in motenj ali kot cilj – 

doseganje izboljšane sposobnosti, da v življenju uživaš (Baer, 2003).42 

                                            
42 Gre za popolnoma drugačno prezentacijo čuječnosti kot je bila budistična, ki je iskala svobodo od 

želje ali navezanosti na užitek (Ditrich, 2016).   
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- Gardner in Moore (2004, v Smrdu in Kordeš, 2012) navajata kot posledice 

intervenc, usmerjenih na zavestno pozornost in s tem cilje, ki jim prakticiranje 

čuječnosti sledi:  

a) sprejemanje negativnih misli,  

b) zmanjševanje skrbi,  

c) povečano uživanje,  

d) koncentracijo in  

e) vztrajanje.  

 

- Cilj je  lahko tudi kontrola čustvenih stanj s pomočjo namenske oddaljitve tako 

od čustev kot od misli.  

- Cilj je kultiviranje stabilnega in nereaktivnega zavedanja sedanjega trenutka 

(Brantley, 2003, v Černetič, 2005). 

- Metakognitivno zavedanje  naj bi bilo skupni mehanizem in cilj vseh 

prizadevanj v čuječnosti. Metakognitivno zavedanje je sposobnost in 

naravnanost, da čustva, občutke, vzgibe in misli opazujemo in jih 

obravnavamo kot mentalne dogodke, do katerih lahko zavzamemo različna 

stališča, se nanje različno odzivamo in na njihovi osnovi različno ravnamo 

(Teasdale idr. 2001). 

- Glavni namen čuječnosti v tradicionalnih izhodiščih je razvoj vpogleda/uvida, ki 

vodi k razvoju modrosti in sočutja (Globevnik, 2015). Namen prakse čuječnosti 

je doseganje »razsvetljenskega uvida«, trajne, radikalne spremembe 

dojemanja, ki ustavi običajen proces navad ter s tem identifikacijo s čutnimi in 

mentalnimi izkušnjami, ki jih posameznik pojmuje kot ločen jaz (Mahasi, 2006, 

v Zalta, 2015, str. 135). 

 

Problem, ki je nastal pri razmisleku o cijih je, da s transformacijo in prikazovanjem 

ciljev lahko nehote prispevamo k  transformaciji in redukciji čuječnosti na tržno blago 

(Ditrich, 2016, str. 209). Predvsem, če jih zapisujemo in razumemo preveč 

mehanicistično. 

Novi cilji sekularizirane čuječnosti namreč  odražajo potrošniške socialne vrednote 

kot npr. pehanje za povečanim uživanjem, samozadovoljstvo, samonadzor, osebna 

izpopolnitev, ki so v grobem nasprotju z razumevanjem čuječnosti v budistični 

paradigmi tako v antični Indiji kot v kolonialnem obdobju, kjer iskanje sreče in 

povečanje užitka ni glavni cilj ampak stranski učinek meditacijske prakse. Cilji 

budistične meditacije so jasno postavljeni v etičnih in soterioloških temeljih (Ditrich, 

2013). 
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6.4 Učinki in koristi čuječnosti 

 

Pri pozitivnih učinkih čuječnosti je potrebno zavzeti kritično držo. Biti čuječ je postalo 

modno in »raba te besede in določenih tehnik je postala brezmejna ter ji pripisujejo 

vlogo panaceje43« (Škodlar in Srakar, 2015, str. 64). Nevarnost, ki obstaja je, da se 

zamenjajo vzroki in posledice oz. da popularnost čuječnosti razumemo kot posledico 

raziskav, ki kažejo na pozitiven vpliv čuječnosti, oziroma da popularnost »izvira iz 

velikega števila empiričnih podatkov, ki kažejo na to, da čuječnost spodbuja 

psihološko blagostanje« (Arzenšek, 2015, str. 88). 

Kar človek dosega z vadbo čuječnosti, so tisti skupni elementi, ki jih ljudje dosegajo, 

če želijo priti do spremembe čustvovanja, mišljenja in vedenja. Sprememba torej. Pri 

uporabi čuječnosti so na delu naslednji mehanizmi: 1) regulacija pozornosti; 2) 

zavedanje telesa; 3) regulacija čustev; 4) spremembe v doživljanju sebe (Hölzel, idr., 

2011).  

Arzenšek (2015, str. 84) je mnenja, da  že preproste vaje opazovanja lastne izkušnje 

lahko vodijo do pozitivnih učinkov čustvene neodzivnosti. Dejstvo, da na svoje 

notranje izkustvo pogledajo »od zunaj«, brez navezanosti, obsojanja in s 

sprejemanjem, je lahko dovolj, da se zmorejo bolje spoprijemati s težavami, zaradi 

katerih so prišli na svetovanje. 

Koristi izvajanja čuječnostne prakse so večplastne in krepijo zmožnosti ohranjanja 

pozornosti v sedanjosti ter razširjajo njegovo zavest o lastnih telesnih občutkih, 

mislih, čustvih in celotni trenutni izkušnji.  

Davis in Hayes (2011) kategorizirata koristi čuječnosti po različnih dimenzijah. Tri 

dimenzije, ki so posebej pomembne za psihoterapijo so: afektivne, interpersonalne in 

intrapersonalne. 

-Afektivne koristi 

Regulacija emocij: obstajajo dokazi, da čuječnost pomaga razvijati učinkovito 

regulacijo emocij v možganih (Corcoran, Farb, Anderson in Segal, 2010; Siegel 2007 

vse v Davis in Hayes, 2011). V terminih mehanizmov spremembe čuječnostna 

meditacija spodbuja metakognitivno zavedanje, zmanjšuje ruminacijo in spodbuja 

sposobnosti pozornosti v delovnem spominu; ti kognitivni dobički v zameno 

prispevajo k učinkovitim strategijam regulacije emocij (Davis in Hayes, 2011).   

Zmanjšana emocionalna reaktivnost in povečana fleksibilnost odziva: raziskave 

(Cahn in Polich, 2009; Goldin in Gross, 2010, Siegel, 2007; Moore in Malinowski, 

2009; vse v Davies in Hayes, 2011) so pokazale, da čuječnostna meditacija omogoča 

ljudem, da postanejo čustveno manj reaktivni in imajo večjo kognitivno fleksibilnost. 
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 Panaceja je univerzalno zdravilo proti vsem boleznim (Tavzes, 2002, str. 838). 
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Rezultati nakazujejejo, da čuječnostni meditatorji razvijejo veščino samoobservacije, 

ki nevrološko sprosti avtomatske poti ustvarjene od prejšnjega učenja in omogoča 

input sedanjega trenutka, da se integrira na nov način (Siegel, 2007 v Davis in 

Hayes, 2011). 

-Medosebne koristi 

Vprašanje, kako čuječnost vpliva na medosebno vedenje so raziskovali na področjih, 

kjer so oblikovali koncepte čuječnega povezovanja (Wachs in Cordova, 2007; v Davis 

in Hayes, 2011); čuječnega odzivanja pri parih (Block-Lerner, Adair, Plumb, Rhatigan 

in Orsillo, 2007 v Davies in Hayes, 2011). Čuječnostne lastnosti napovedujejo 

zadovoljstvo v odnosih, sposobnost, da se odziva konstruktivno na odnosni stres; 

veščina v identificiranju in komuniciranju emocij s partnerjem; velikost konfliktov v 

odnosu; negativnosti in empatije (Barnes idr., 2007; Wachs in Cordova 2007; vse v 

Davies in Hayes, 2011). Čuječnost je obratno sorazmerna z »okužbo« z distresom in 

neposredno povezana s sposobnostjo, da deluješ z zavedanjem v socialnih 

situacijah. Empirični dokazi kažejo, da čuječnost ščiti pred emocionalno stresnimi 

učinki v medosebnih konfliktih (Barnes idr. 2007, v Davies in Hayes, 2011).  In je 

pozitivno povezana s sposobnostjo, da se izraziš v različnih socialnih situacijah; 

predvidevaš zadovoljstvo v odnosu (Davies in Hayes, 2011).  

-Intrapersonalne koristi  

Druge intrapersonalne koristi: čuječnost poveča funkcije, povezane z osrednjim 

prefrontalnim delom možganov: kot npr. samouvid, moralnost, intuicija in modualcija 

strahu (Siegel, 2007). Drugi pozitivni učinki so: izboljšano imunsko funkcioniranje 

(Davidson idr., 2003, v Davies in Hayes, 2011) in zmanjšanje psihološkega distresa 

(Coffey in Hartman, 2008, v Davies in Hayes, 2011).  

Nevroplastičnost-ponovno oživčenje, ki se pojavi v možganih kot rezultat izkušnje, 

pojasnjuje, kako redna čuječnostna meditacijska praksa spreminja možgansko fizično 

strukturo in funkcioniranje (Siegel, 2007). Druge koristi meditacijske prakse vsebujejo 

povečano hitrost procesiranja informacij (Moore in Malinowski, 2009, v Davies in 

Hayes, 2011), zmanjšan trud za dosego nalog in manj misli, ki bi bile nepovezane z 

nalogo, ki jo izvršujejo (Lutz idr., 2009, v Davies in Hayes, 2011).   

Usposobljeni svetovalec44 lahko različne meditacije in druge prakse izvaja na 

srečanju, svetuje svetovancu pri izbiri dodatne literature in spremlja svetovančev 

napredek pri drugih čuječnostnih aktivnostih, ki jih izvaja med tednom. Svetovalec 

mora svetovancu tudi pojasniti rezultate raziskav, ki so se ukvarjale z učinkovitostjo 

vključevanja čuječnosti v proces svetovanja za tegobe, o katerih poroča svetovanec, 

v kolikor takšne raziskave obstajajo (Arzenšek, 2015, str. 83).  

Brown in Ryan (2003, v Semenič, 2016) sta ugotovila, da se čuječnost kot lastnost 

posameznika povezuje s številnimi kazalniki dobrega počutja, med drugimi s 
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 Seveda bi bilo potrebno določiti, kdo je usposobljen za to. Ta del zaenkrat še manjka. 



50 

samospoštovanjem, optimizmom, zadovoljstvom z življenjem, vitalnostjo, 

samoaktualizacijo, avtonomijo in povezanostjo, povečanim samospoznavanjem 

(ključen element samoregulacije), bolj avtonomnim vedenjem (Brown in Ryan, 2003, 

v Semenič, 2016).  Vadba čuječnosti pri zdravih posameznikih poveča pozitivna 

razpoloženja ter zmanjša negativna razpoloženja in neprilagojene misli in vedenje 

(Hölzel in sod.,  2011, v Semenič, 2016). 

Kljub vsem psiho-socialnim dobrobitim, ki jih prakticiranje čuječnosti prinaša, pa ne 

smemo pozabiti, da praksa izhaja iz budistične tradicije in da prizadevanje za osebno 

blaginjo in dobro počutje ne sme in ne more nadomestiti etičnega ravnanja, ki 

povzroči sočutje in empatijo ter posledično pomaga preoblikovati notranje in zunanje 

konflikte (Zalta, 2015). 

 

6.5 Čuječnost in  etika  

 

Teravadski učitelj  Ajahn Chah (1918-1992) je o zahodnih praktikantih povedal, da so 

pri izvajanju meditacije silno vestni, da pa jim manjka etičnega okvirja, po katerem bi 

živeli, ko ne sedijo na meditativni blazini. Cilj meditacije ni najti ščepec miru, ampak 

spoznati in izkoreniniti splošne vzroke nemira (Vőrős, 2015, str. 160). 

Atomistični pristop k čuječnosti, ki slednjo izvzema iz širših bivanjskih razsežnosti, bo 

slej ko prej postal instrument sekundarnih individualnih (npr. lastnih egoističnih 

nagibov) ali kolektivnih silnic (npr. logika prostega trga), zato potrebuje širši okvir za 

samospoznavanje in samopreseganje, hkrati pa mora biti ta širši okvir uglašen na 

historične in kulturne danosti, v katerih praktikanti delujejo. To ne pomeni, da bi 

veljalo izvorne budistične modele odložiti na smetišče zgodovine, ampak »da je treba 

k njim pristopati hermenevtično: upoštevajoč njihovo samolastnost, a v nenehni 

navezavi na sodobnost« (Vőrős, 2015, str. 165, 166). 

Posebej je tudi podčrtana odsotnost etične dimenzije pri aplikacijah čuječnosti v 

psihoterapiji, kar je v nasprotju z budističnim razumevanjem čuječnosti, ki jo osnuje 

ali celo enači z etičnim razvojem. Odpirajo se številna vprašanja ob rasti aplikacij 

čuječnosti v psihoterapiji, kot na primer - kaj so cilji vadbe čuječnosti (Zalta in Ditrich, 

2016). 

Eden ključnih neželenih stranskih učinkov sodobne uporabe čuječnosti v psihoterapiji 

je odsotnost pomembnosti etične dimenzije, ki prežema celotno budistično 

razumevanje čuječnosti. Po theravādskem budističnem izročilu (iz katerega se je 

sodobna sekularna čuječnost razvila) čuječnost kot mentalni dejavnik oz. gradnik 

doživljanja (cetasika) vedno spremlja odsotnost pohlepa (lobha), sovraštva (dosa) in 

nevédenja (moha). Kot takšna, se čuječnost naj ne bi pojavljala ob stremljenju po 

večjem užitku, boljšem uspehu na delovnem mestu, večjem zaslužku, večjih 
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sposobnostih pri posameznih opravilih ipd., saj jih spremlja želja, hrepenenje bodisi 

po spremembi bodisi po ohranjanju trenutne doživljajske vsebine (Ditrich, 2015).  

S kakšno namero bo človek začel vaditi in razvijati držo čuječnosti? Po budistični 

psihologiji je namera (cetanā) ključnega pomena pri vplivanju na prihajajoče 

doživljajske vsebine, saj jim dodaja etično komponento oz. jih opredeljuje bodisi kot 

»čudovite«, celovite, spodbujajoče (kusala) za razvoj uvida v naravo resničnosti 

bodisi kot »necelovite«, nespodbujajoče (akusala) za razvoj uvida v naravo 

resničnosti (prav tam).  

Videnje pojavov takšnih, kot so po budističnem izročilu: neprijetni (dukkha), minljivi 

(anicca), brezosebni (anattā), predpostavlja notranji odmik od neposredne izkustvene 

vpletenosti v vsebino doživljanja in s tem ustvarja prostor za izbiro odziva na pojave. 

Izbiranje oz. odločanje o odzivu na sleherni doživljaj pa vedno spremlja proces 

vrednotenja, ki je neposreden izraz etične dimenzije človeškega bitja (prav tam).  

Ali se ob uporabi čuječnosti v psihoterapiji neposredno razvija tudi človekova etična 

drža do svojega doživljanja in sveta, v katerem biva, ali pa se zgolj razvija njegova 

zmožnost usmerjenosti, pozornosti brez etične presoje? Pri tem je treba opozoriti na, 

v psihoterapevtskih priročnikih pogosto citirano definicijo pionirja čuječnosti Kabat-

Zinna, ki čuječnost med drugim opisuje kot pozornost brez presojanja. Kabat-Zinn v 

tem delu svoje definicije posameznika usmerja na odsotnost običajnega analitičnega 

presojanja vsebine doživljanja in poudarja način zaznavanja oz. vstopanja v 

posamezno vsebino doživljanja, medtem ko kljub temu eksplicitno ne izraža bodisi 

odsotnosti, bodisi prisotnosti etične naravnanosti oz. dimenzije v ozadju tega 

zaznavanja. To dejstvo je zelo pomembno, saj ponuja dovolj odprt, a prepogosto 

spregledan teoretični prostor za močnejše osvetljevanje etičnih dimenzij čuječnosti, ki 

so nujno potrebne. Po budističnem razumevanju človeka (in tudi čuječnosti) je 

ključnega pomena v njegovem celostnem urjenju tudi moralnost (sīla), ki sousmerja 

vadbo čuječnosti in njeno jakost vplivanja na vsebino doživljanja (Ditrich, 2015).  

To je eno videnje razmerja do etike in etičnosti. Na drugi strani je razmišljanje 

Štempiharja (2016, str. 299), ki razlaga, da »čuječnost nikakor ne pomeni zgolj 

pozornosti do sebe, temveč gre z njeno vadbo tudi odpiranje (zavedanja) temu, kar 

presega partikularnost neke »osebnosti«. Ko se začne proces tega odpiranja, 

nastanejo tudi pogoji za drugačno tvorjenje vezi skupnosti. Morda so čuječi 

posamezniki pripravljeni tvoriti vezi na temelju solidarnosti, egalitarnosti in skupnega 

interesa za pravičnost? Morda pa skupnost čuječih temelji na egalitarnosti in 

medsebojni skrbi ter prizadevanju za univerzalno dobro«. 

Štempihar (prav tam) razvija idejo še naprej in pravi, da vadba čuječnosti, kultiviranje 

čuječega zavedanja/bivanja v sebi združuje spoznavno in moralno razsežnost. Da je 

hkrati proces (samo)spoznavanja ter prizadevanje živeti etično življenje. Vadba 

čuječnosti ne more izključevati resnega in predanega razmišljanja o sebi in drugem, 

kar pomeni, da ima tako spoznavne kot etične razsežnosti. Za čuječnost kot proces 

samospoznavanja bi tako lahko rekli, da gre za ukvarjanje z vednostjo na 
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eksistencialen način: ukvarjanje z vednostjo ne pomeni kopičenje informacij ali 

izdelave nevtralne zbirke podatkov, saj je raziskovanje vselej način, kako se zgodi 

neka temeljita refleksija o sebi v iskreni predanosti iskanja resnice (Štempihar, 2016, 

str. 299).Takšno pojmovanje čuječnosti ima svoje nasledke za šolske oz. učne 

prakse: ukvarjanje z vednostjo skozi prizmo vadbe čuječnosti poseže v samo srž 

eksistence, kot temeljita refleksija in razvijanje skrbi zase in druge (prav tam).  

 

6.6 Možne stranpoti  čuječnosti 
 

 »Če je edino orodje, ki ga imaš v roki, kladivo, potem vse okrog sebe vidiš žeblje«. 

Abraham Maslow (v Hawkins in Shohet, 2000, str. 73)  

 

Škodlar in Srakar  (2015, str. 60) vidita vzrok za vzpon zanimanja za čuječnost in 

porast števila znanstvenih idr. besedil o njej kot odraz »določenega primanjkljaja oz. 

potrebe v družbi v celoti in v psihoterapiji kot enem najneposrednejših izrazov stisk in 

tesnob posameznika v družbi; kot odraz zanemarjenih dimenzij, ki jih dosedanja 

psihoterapija ni (dovolj) tematizirala«. Njuno razumevanje izhaja iz pozicije 

posameznika. Češ, potrebe posameznikov so vzrok za povečano zanimanje za 

čuječnost, za to, da je čuječnost v modi. Psihoterapija tudi ni edina poklicana, da bi to 

tematizirala. Morda jo je celo že preveč in je potrebno pripustiti k razumevanju še 

druge discipline, ki upoštevajo tudi kontekst nastanka in razvoja nekega koncepta, v 

tem primeru čuječnosti. In morda se »potrebe« ne pojavijo nujno kot odraz 

določenega primanjkljaja, ampak so zgolj skonstruirane. Če sliko obrnemo, lahko 

postavimo v ospredje lik (po geštaltu), družbo kot tako.  

Krašovec (2016) razmišlja širše. V ospredje postavi neoliberalno ekonomijo, ki 

vzpostavlja zaostritev konkurenčnega pritiska in ocenjevanja ne le podjetij, temveč 

tudi posameznikov. Hkrati pa neoliberalna politika pomeni depolitizacijo 

posameznikov, ki so le še upravljajo sami s seboj.  

»Neoliberalizem zato ne deluje kot klasične politične ideologije, ki so še predvidevale 

(in delovale na) politično subjektiviranega posameznika, temveč kot posebna etika 

vsakdanjega življenja, etika izbire, strateške racionalnosti investicij lastnega 

človeškega kapitala, ki je, ravno zato ker je apolitična, izrazito psihološka ter se 

izraža v epidemiji depresije in tesnobe na eni strani in množičnem iskanju sreče na 

drugi strani« (Krašovec, 2016, str. 67). 

Dalje Krašovec (2016, str. 77) opozarja, da je tudi npr. čuječnostna meditacija 

»konkretna vsebina tako državnih kot neformalnih aktivnih politik in politik aktivacije, 

kjer se,…, učimo biti pozorni nase, na naše notranje dogajanje, negativne vzorce, ki 

nam onemogočajo srečnost in uspeh, ter spreminjamo svoje mišljenje in vedenje 

tako, da se nam izboljšajo poslovni rezultati in samopodoba, zgladijo medosebna 
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razmerja in podobno«. To poveže s Foucaultevim pojmovanjem (2015, str. 31–49, v 

Krašovec, 2016) produktivnosti oblasti, ko oblast ne deluje kot represija, temveč kot 

produkcija določenih oblik subjektivnosti, ki so v neoliberalizmu izrazito 

individualizirane in psihologizirane. S tem se problem psihičnega trpljenja rešuje na 

individualiziran in s tem neučinkovit način, saj se le blaži akutne simptome psihičnega 

trpljenja, a ga ne more odpraviti. To pomeni, da ne gre za odpravljanje psihičnega 

trpljenja, temveč za aktivno desocializiranje in depolitiziranje. Obravnavano je kot 

problem individualnih patologij in nezmožnosti osebne prilagoditve, ne pa kot nujni 

učinek neoliberalnih socioekonomskih in političnih razmerij samih (Krašovec, 2016). 

Madsen (2015) navaja opažanja švedske psihologinje Jägerfeld, da na vse 

psihoterapevtske metode letijo kritike samo na čuječnost ne.45 Izrazila je skrb zaradi 

pomanjkanja kritičnih glasov. Skozi čas se vedno odkrije, da panaceja ni zdravilo. Pri 

tem ne gre za proučevanje empiričnih podatkov oz. njene znanstvene utemeljenosti, 

temveč velja pogledati,  kako je čuječnost vpeta v današnjo družbo in kako posredno 

nakazuje osrednje potrebe in impulze, ki so na delu. Gre za pomembnost new age 

idej: »Popularno je, ker individualistična epistemologija, potrošniški etos in 

terapevtski fokus rezonirajo z ostankom naše kulture« (Madsen, 2015, str. 52). 

Morda se je potrebno ravno na tej točki, ko so znanstvene in klinične pritožbe očitne, 

ustaviti in kritično pogledati na zadevo (Madsen, 2015)? Morda je potrebno iti preko 

dualnosti, kaj koristi  oziroma ne koristi?  

Čuječnost je dosegla takšno popuarnost, ker se je borila specifično proti stresu: opis 

problema s stresom in predvidene rešitve s čuječnostjo, je postalo rezultat, ki se ne 

ubada z izvorom problema, ampak naredi radikalne intervencije predvsem manj 

verjetne. Gre seveda bolj za kritiko aplicirane čuječnosti kot koncepta čuječnosti 

(Madsen, 2015). Kabat-Zinn je naredil spoštljive klinične raziskave, pisal tudi 

popularne znanstvene knjige o čuječnosti, in tako  pomagal, da je čuječnost postala 

popularna v samopomočni kulturi in osrednja šola misli znotraj medicine in 

psihoterapije ter pri koučanju osebja.  

Popularne komponente, kot npr. čuječnost, nam povedo nekaj o umu sodobnega 

časa (Madsen, 2015). Psihološki subjekti so v primežu iluzije, da lahko uidejo iz vezi 

in regulacij socialnih odnosov (Rimke, 2000, v De Vos, 2015). Lahko, da gre tudi za 

eskapizem. Samopomoč in popularna psihologija pričata o izključitvi subjekta v 

njegovi sociopolitični dimenziji. Nekateri (Rimke, 2000, v De Vos, 2015) se 

sprašujejo, če gre za fetišizacijo in glorifikacijo liberaliziranega in psihologiziranega 

posameznika. Subjektu bi se naj preprečevalo, da bi se ukvarjal s socialnimi 

okoliščinami, ki ga alienirajo in hkrati oblikujejo (De Vos, 2015).  

Opozarja se na morebitne zlorabe, izkrivljanja pri prenosu tega budističnega 

koncepta in prakse v sodobno okolje. Problem je tudi v samem medijskem poročanju 
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 Podobno me je opozoril dr. Bojan Dekleva v sklopu seminarjev. Zaradi česar sem pri pisanju 
magistrskega dela zavzel bolj kritično držo do samega koncepta čuječnosti in skušal raziskati tudi 
njegove zgodovinske in družbene dimenzije. 
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o čuječnosti. Prihaja do t.i. mistifikacije čuječnosti – kjer gre za proces, v katerem je 

čuječnost izločena  iz izvornega religioznega, filozofskega in etičnega konteksta ter 

»brezsramno priličena zahodnim potrebam« (Vőrős, 2015, str. 140). Implikacije 

podobnih »copy-paste« sistemov so venomer problematične in ne upoštevajo širšega 

socialnega in kulturnega konteksta, na katerega opozarjajo zlasti antropologi, 

sociologi, socialni psihologi, filozofi idr.   

Čuječnostna meditacija, »oskubljena vsega kulturno-historičnega perja« (Vőrős, 

2015, str. 140), načenja veliko vprašanj: poleg konceptualnih nejasnosti in 

metodoloških nedoslednosti kritiki takšnim posegom očitajo, da odstopajo od 

tradicionalnih opredelitev in praks; da nekritično uporabljajo osrednje budistične 

pojme, jih pogosto izkrivljajo ali trivilizirajo, ob tem pa ne upoštevajo drugih (zlasti 

etičnih) vidikov budistične prakse.  

Nekateri (Purser in Loy, 2013, v Vőrős, 2015, str. 140) govorijo o »McČuječnosti«, ki 

naj bi se zaradi komercializacije spreminjala v deklo korporativnega kapitalizma in 

centrov politične moči: vzgajanje nekritičnega, podredljivega duha med zaposlenimi  

ter brezčutne osredotočenosti. Budistični nauki se tako zvedejo na zvodenelo 

sredstvo za samopomoč.  

Vőrős (2015, str. 141) nadaljuje, da so očitki kritikov, ki svarijo pred 

dekontekstualizacijo upravičeni, a iz napačnih razlogov – historični kontekst, iz 

katerega naj bi bile sodobne čuječnostne prakse izvzete, ni pomemben toliko sam na 

sebi, kot je zaradi vloge, ki jo igra v osmišljanju temeljnih bivanjskih vprašanj.. 

Glavni očitki kritikov, ki jih povzema Vőrős  (2015, str. 145) so: a) nesoizmerljivost 

svetovnih nazorov sodobne znanosti in tradicionalnega budizma; b) konceptualne in 

operacionalne težave pri prenosu čuječnosti v klinično in znanstveno okolje (Dorjee, 

2010); c) vprašljivo enačenje čuječnosti s čisto (nepresojajočo) pozornostjo (Gethin, 

2012); d) neupoštevanje širšega (zlasti etičnega) okvira in posledična možnost 

zlorabe (Purser, 2014); e) zanemarjanje morebitnih psihofizičnih težav, povezanih s 

čuječnostno meditacijo (Dobkin, Irving in Amar, 2011).  

Problem je tudi v tem, da se lahko čuječnost nekritično vnaša v kontekste, ki se zdijo 

budizmu nasprotni, denimo podjetja, vojsko in policijo. S tem lahko odpremo vrata 

najrazličnejšim zlorabam, kar ponazarja prispodoba o »čuječem ostrostrelcu«, tj. 

nekom, ki se je s pomočjo čuječnostne meditacije izmojstril v čisti pozornosti, a jo 

uporablja za cilje, ki so v očitnem navzkrižju z budističnimi pa tudi splošnimi etičnimi 

standardi. V takšnih kontekstih čuječnost nima intrinzinčne ampak zgolj 

instrumentalno vrednost: je sredstvo, ki nam pomaga doseči želeni cilj (npr. boljšo 

osredotočenost, večjo produktivnost ipd.). Kaj naj bi ta cilj bil – tj. kaj je tisto, kar naj 

bi štelo kot »dobro«- pa določajo zunanji, zlasti politični in ekonomski dejavniki, ki 

omogočajo, da poglavitne vrednote (individualnost, tekmovalnost, produktivnost itd.) 

določi trg, ostala sredstva (mdr. tudi čuječnost) pa so le pomagala za njihovo 

udejanjanjanje (Vőrős, 2015). 



55 

Stranski pojavi čuječnostne meditacije so lahko, po poročanju meditativnih učenjakov 

in poročanju drugih raziskav, depersonalizacija, panični napadi, napadi tesnobe, 

zmeda, psihotične in manične epizode – obstajajo pa tudi dokazi, da ju lahko 

čuječnostne tehnike ublažijo ipd. (Vőrős, 2015, str. 150-54).46 

Pri pregledu literature tudi ni mogoče mimo dejstva, da  koncept čuječnosti še vedno 

ni povsem dodelan in ga zato različni raziskovalci in praktiki razumejo različno. 

Opozarjajo, da zaradi tega med lestvicami, ki merijo čuječnost, obstajajo pomembna 

konceptualna razhajanja. Trenutno tudi nobeden od psihometričnih pripomočkov, ki 

merijo stopnjo čuječnosti, nima odličnih psihometričnih lastnosti. To je tudi del 

odgovora na vprašanje, ali je lahko en sam princip zdravilo za toliko  raznovrstnih 

problematik. Čuječnost je v raziskovalnem smislu še vedno na stopnji preverjanja. 

Potrebne so jasnejše opredelitve konstrukta čuječnosti, kakovostno zasnovane 

raziskave in dobri merski pripomočki. Tudi zato, opozarja Arzenšek (2015), se 

čuječnosti ne bi smeli lotevati kot samostojnega pristopa, temveč vedno v kombinaciji 

z drugimi, preverjenimi pristopi.  

Četudi je v zadnjih letih čuječnost dobro zastopana v strokovni in znanstveni literaturi, 

pa je le malo podatkov o dolgoročni učinkovitosti različnih intervencij na blagostanje 

svetovancev. Longitudinalne študije, ki bi udeležence spremljale še leta po 

končanem programu oz. procesu svetovanja in ki bi najbolje odgovorile na vprašanje, 

kateri dejavniki doprinesejo k dolgoročnemu ohranjanju doseženih koristi, so izjemno 

redke. Zato tudi nimamo odgovorov, koliko prakse je še dovolj za ugodne učinke za 

zdravje oziroma, ali obstajajo med različnimi skupinami razlike glede dovzetnosti za 

čuječnost. In ne nazadnje, trenutno ne obstajajo enotna merila kakovosti: pod 

katerimi pogoji lahko svetovalec ali supervizor uporablja čuječnost kot eno od 

intervencij? Ni zagotovila, da so svetovalci / supervizorji kompetentni za prenos praks 

čuječnosti na svetovance / supervizante, prav tako tudi zaenkrat še ne obstajajo 

enotni načini preverjanja njihovega razumevanja in rabe teh znanj, kakor tudi ne 

integritete pri rabi čuječnosti kot enega od svojih orodij (Arzenšek, 2015). 

 

7. Podobnosti in razlike med supervizijo in čuječnostjo – kje je 
možna integracija in kje ne?  

 

V poglavju bo predstavljen neke vrste izvleček in integracija do sedaj zapisanega. 

Posamezne ugotovitve bodo predstavljene tabelarno zaradi večje preglednosti in 

jasnosti, pri tem pa bodo posamezne, za pričujoči tekst ne tako pomembne 

predhodno obravnavane točke – vsebine in pogledi, izpuščene.  

                                            
46

 Raziskovalci se strinjajo, da bi bilo treba pojavu posvetiti več sistematične pozornosti in razviti po 
eni strani presejalne metode za identifikacijo oseb, ki so za zaplete dovzetnejše ter intervencijske 
strategije, ki bi v primeru težav strokovnjakom omogočile, da se z njimi spoprimejo (Vőrős, 2015, str. 
155). 
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Semenič (2016) je v svoji magistrski nalogi podala posamezne stične točke pa tudi 

razlike med čuječnostjo in supervizijo (gl. spodaj). Prikazala je stičnosti in razlike med 

čuječnostjo in supervizijo glede na mehanizme delovanja (slika 2) ter stičnosti in 

razlike med čuječnostjo in supervizijo glede na temeljne značilnosti in predpostavke 

(slika 3). Sam bom skušal njena razmišljanja nadgraditi oz. jim dodati dimenzije, ki se 

mi zdijo za obravnavano tematiko prav tako pomembne. 

 

Slika  1: Stičnosti in razlike med čuječnostjo in supervizijo glede na mehanizme 

delovanja (Semenič, 2016, str. 43) 

 

 čuječnost supervizija 

namera -osvoboditev od trpljenja 
-razsvetljenje 
-razvoj posameznika kot celote 
-osebna vizija 

-boljše samozavedanje 
-profesionalna osebnost 
-integracija profesionalnega in 
osebnega 

pozornost -usmerjanje pozornosti na »tukaj in 
zdaj« 
-opazovanje notranjih in zunanjih 
dejavnikov doživljanja v danem 
trenutku 

-odvisno od dejavnikov in pristopa 
-usmerjanje pozornosti na preteklo 
izkušnjo ali pa na »tukaj in zdaj«  

naravnanost -nepresojanje in sprejemanje 
doživljanja 

-strpnost do ambivalence in empatija 

sprememba  -zavedanje in sprejemanje -sprememba perspektive, odnosa ali 
vedenja 

 

Slika 2: Stičnosti in razlike med čuječnostjo in supervizijo glede na temeljne        

značilnosti in predpostavke (Semenič, 2016, str. 41) 

 

Na tem mestu ne bom ponavljal že ugotovljenega. Izpostavil bi, da je glavni 

mehanizem delovanja, ki deluje v čuječnosti, sprememba perspektive – repercepcija 

(Shapiro in Carlson, 2009, v Semenič, 2016). Ta nam omogoča, da se ne 

identificiramo z mislimi, čustvi in telesnimi senzacijami, ampak jih opazujemo takšne 

kot so. Semenič (2016) navaja, da gre za spremembo perspektive tudi v superviziji, 

refleksija bi naj bila ta, ki omogoča supervizantu pogled »z distance«, pri čemer gre 

 čuječnost supervizija 

mehanizmi 
delovanja 

a) nekonceptualnost 
b) repercepcija (sprememba 

perspektive) 
c) samouravnavanje 
d) razjasnitev vrednot 
e) kognitivna, čustvena in vedenjska 

prožnost 
f) izpostavitev 
g) zavedanje telesa 

-refleksija 
-metarefleksija 
-helikopterski pogled 
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za t.i. helikopterski pogled (Hawkins in Shohet, 2000).47 Semenič (2016, str. 43) 

pravi, da je praksa čuječnosti nekonceptualna, medtem ko je refleksija »lahko izrazito 

miselni proces«. Lahko. Ni pa samo to. Kot navaja Dewey (1997, v Rupar, 2014a, str. 

54), refleksija ne vsebuje zgolj paketa različnih tehnik, temveč tudi intuicijo in 

emocije.48 

Spodaj podajam svojo dopolnitev in razširitev nekaterih področij, ki so stična ali 

vsaksebi med supervizijo in čuječnostjo. Podrobneje ne bom analiziral in našteval 

vsa predhodno podana izhodišča. Podana bodo zgolj ključna dognanja, ki bodo 

omogočila širši pogled na tematiko. Ključna se mi zdijo razumevanja definicij pojmov; 

zgodovina obeh konceptov - razvoj skozi čas; prostorska predstava njunega»vznika«; 

ozadje oz. teoretična oz. diskurzivna »podlaga« obeh konceptov; cilji; odnos do 

družbenega konteksta; odnos do etike; možne stranpoti (možne nevarnosti in 

zlorabe). Predstavljena bodo v tabeli, nato bodo sledili zastavki za nadaljnjo analizo.  

                                            
47 Najtežja nova veščina, ki jo supervizija zahteva, je po mnenju Hawkins in Shohet (2000) t.i. 

helikopterska sposobnost. To je sposobnost, da lahko menjuješ pozornost med različnimi področji 
(povz. po Hawkins in Shohet, 2000): 
-klient, ki ga opisuje suprevizant; 
-supervizanti in njihovi procesi; 
-tvoji lastni procesi in tukaj in sedaj odnos s supervizanti; 
-klient znotraj širšega konteksta (in pomoč supervizantom, da počno podobno); 
-širši kontekst organizacije in inter-organizacijske zadeve.  
Potrebnih je kar nekaj let, da se ta veščina razvije.  
48

 Dewey (prav tam) refleksijo postavlja nasproti rutinirani in implulzivni akciji. Segal idr. (2002) 
vpeljujejo koncept  t.i. »avtomatskega pilota«, o katerem je že bilo govora.  
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 supervizija čuječnost 

Definicija -»Verbalizacija problemov, 

ozaveščanje dejanj, problemov, je 

celosten uvid v dejanja, probleme, 

je preseganje partikularnosti, je 

odpiranje novih pogledov in 

možnosti delovanja, je reflektiranje 

situacij« (Darja Zorc, v Škoflek, 

1994, str. 21). 

 

-»Supervizija je posebna učna, 

razvojna in podporna metoda, ki 

omogoča posamezniku, da z 

lastnimi izkušnjami prihaja do novih 

strokovnih  in osebnih spoznanj, da 

integrira praktične izkušnje s 

teoretičnim znanjem, da se 

razbremeni napetosti, stresov in da 

kontinuirano izgrajuje svojo 

strokovno identiteto« (Žorga, 1995, 

str. 8). 

 

 

-Obstajajo mnogi pomeni, definicije; 

termin npr. označuje »metodo, 

poklic, proces, odnos« (Kobolt in 

Žorga, 2006, str. 16). 

 

-Ni uspelo najti slovenskega izraza, 

ki bi ustrezno zajel vsa vsebinska in 

pojmovna področja supervizije 

(Kobolt, 1994). 

-»Čuječnost nikakor ne pomeni zgolj 

pozornosti do sebe, temveč gre z njeno 

vadbo tudi odpiranje (zavedanja) temu, kar 

presega partikularnost neke »osebnosti«. Ko 

se začne proces tega odpiranja, nastanejo 

tudi pogoji za drugačno tvorjenje vezi 

skupnosti« (Štempihar, 2016, str. 299). 

 

 

-Nekaj definicij: »zavedanje iz trenutka v 

trenutek« (Germer, Siegel in Fulton, 2005, v 

Langer, 2014); »kontrola pozornosti« 

(Teasdale idr., 2002); »poseben način 

usmerjanja pozornosti v sedanjem trenutku, 

na nepresojajoč način« (Kabat-Zinn, 2005); 

»pripeljati zavedanje k trenutnemu izkustvu 

preko opazovanja in udeležbe v 

spreminjajočem polju misli, občutij in senzacij 

iz trenutka v trenutek« (Bishop idr., 2004, v 

Langer, 2014). 

 

 

-Obstajajo mnogi pomeni, definicije (Mrazek 

idr. 2014, Globevnik, 2015), celo 

nasprotujoče si (Ule, 2015). 

 

 

-Težave pri prevodu izraza: pozornost 

(Pečenko, 1990); begajoči um (Poštuvan); 

pozorna navzočnost (Škodlar in Srakar, 

2015); čuječnost (Černetič, 2005). 

Časovni 

razvojni 

mejniki  

Nekateri razvojni premiki: 

-konec  18. stoletja prvi supervizijski 

načini, »nadgledniki« (White in 

Winstaley, 2014); 

-sredina 19. stoletja: zametki 

supervizije; 

-Mary Richmond – termin 

supervizija (Kadushin, 1985); 

-Bracklett (1903) (Kadushin, 1990);  

-različni avtorji jih različno datirajo: 

odvisno od modalitete, konteksta 

itn. (Kobolt, 2006); 

-obdobja sociologizacije, 

psihologizacije in diferenciacije in 

individualizacije (Kobolt, 2006). 

Nekateri razvojni premiki (povz. po Ditrich, 

2016): 

-2500 let –izvor, 

-kolonialno obdobje, 

-pokolonialno obdobje. 

Kraj izvora -ZDA, Nemčija, Anglija. -Indija, nato Burma, Šri Lanka. 
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49

 Budizem so začeli videti kot znanstveno religijo (Ditrich, 2016).  
50

 Seveda je težnja po spremembah, razvoju, nekako inherentna človeku, tako najbrž tudi 
supervizorju. Se pa  po drugi strani lahko postavi vprašanje, do katere mere je ta razvoj še razumljiv 
oz. pričakovan, kdaj pa postane supervizorjevo slepo hrepenenje po »še« - kot stanju, ki ga nikoli ne 
bo mogel doseči. Če nekoliko parafraziramo Rutarja, bi najbrž to spoznanje bilo potrebno tudi za 
supervizorja začetnika. Potrebno se je vprašati, če je razvoj človeka neskončen. Občutek doseganja 
polnosti, celovitosti, zadnjega oz. končnega smisla je lahko zgolj fantazma, ki jo med drugim poganja 
tudi kolo kapitalizma (prim. Rutar, 2002). A na tej točki ne bom nadaljeval. Morda je to lahko iztočnica 
za bolj kritično razvijanje koncepta čuječnosti z ozirom na psihoanalitsko in druga sociološka in 
filozofska znanja. 
51

 »Aktivno sprejemanje je tako ena najbolj radikalnih strategij za spreminjanje[…]«(Černetič, 2005, 
str. 78). Posameznik se lahko poda na pot spremembe ter preoblikuje sebe in svoje življenje šele 
takrat, ko je pripravljen v celoti zagledati in sprejeti resnična dejstva o sebi in svojem življenju 
(Brantley, 2003, v Šlebinger, 2011). 
52

 Semenič (2016) navaja Shapira in Carlsona (2009) in govori o »repercepciji« kot metamehanizmu, 
ko preko čuječnosti posameznik postane sposoben ne-identificirati se z vsebino lastne zavesti (lastnih 
misli, čustev, vrednostnih sodb) ter pogledati na trenutno doživljanje z večjo jasnostjo in objektivnostjo. 
Posameznik se tako ne identificira z dramatično zgodbo ali obremenjujočo izkušnjo, ampak je 
sposoben opazovanja in spremljanja te zgodbe, izkušnje iz zunanje perspektive. Prakticiranje 
čuječnosti spodbuja spremembo perspektive. 
53

 Teoretično to še ni bilo obdelano. 

Ozadje  

 

 

 

 

-Supervizija  v prostovoljstvu; 

-dobrodelnosti; 

-socialnem delu; 

-v edukaciji za psihoterapijo in v 

psihoterapevtski praksi. 

-Budizem  (5. stoletje pr.n.št.) (Ditrich, 2016);  

-kolonializem: vplivi krščanstva, evropskih 

idej, racionalizma
49

 in razsvetljenstva 

(individualizem, svoboda, univerzalizem  itn.); 

-protestantizem na Ceylonu in Burmi. 

Odnos do 

spremembe
50

 

Spreminjanje:  proces spreminjanja 

poteka v treh korakih (Žorga, 

2002b): 

-naknadno prepoznavanje starega 

vzorca vedenja; 

-prepoznavanje v situaciji; 

-do spremembe še ne pride; 

-vnaprejšnje prepoznavanje. 

 

Učinek je spremenjeno ravnanje 

(Žorga, 2002b, str. 29).  

Zavedanje in sprejemanje: čuječnost se 

zaradi zavedanja in sprejemanja vseh vidikov 

doživljanja v sedanjem trenutku razlikuje od 

obrambnih mehanizmov; sprejemanje je 

doživljanje dogodka brez obrambne drže
51

 

(Černetič, 2005). 

 

 

 

Učinek je sprememba perspektive 
52

 (Carlson 

in Shapiro, 2009, v Semenič, 2016). 

Odnos do 

družbenega 

konteksta 

-Supervizija upošteva tudi sistemski 

vidik (Kobolt in Žorga, 2006). 

-Manjka upoštevanje družbenega (in 

zgodovinskega) konteksta (gl. prehodna 

poglavja). 

Cilji Cilji so (povz. po  Kobolt in Žorga, 

2006): 

-poklicno učenje, 

-konstrukcija nove resničnosti, 

-sistemski pogled na svet, 

-učenje krožnega razumevanja, 

-kreativno reševanje poklicnih 

vprašanj, 

-postavljanje meja, 

-učinkovitost  (Škoflek, 1994). 

Asociacija: aktivnost, novost. 

Brantley (2003, v Černetič, 2005) je mnenja, 

da je cilj:  

-kultiviranje stabilnega in nereaktivnega 

zavedanja sedanjega trenutka; 

-glede na budistično izhodišče čuječnosti 

lahko pri postavljanju ciljev prihaja do 

kontradiktornosti (»Pot je cilj«).  

 

 

 

Asociacija: stabilnost, sedanjost, stanje kot 

je. 

Funkcija -Delitev na: edukativno, podporno, 

vodstveno. 

-Če bi čuječnost razumevali s 

»supervizijskimi očali« glede samih funkcij,
53
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Slika 3: Nekatere primerjave med konceptoma supervizije in čuječnosti 

 

Če povzamem: najbližja definicija supervizije je zame prišla izpod peresa 

»nesupervizorke«, dr. Darje Zorc (v Škoflek, 1994, str. 21), ki razume supervizijo kot 

»verbalizacijo problemov, ozaveščanje dejanj, problemov, je celosten uvid v dejanja, 

probleme, je preseganje partikularnosti,54 je odpiranje novih pogledov in možnosti 

delovanja, je reflektiranje situacij«. Zdi se, da se ta opredelitev ustrezno »pokrije« s 

spoznanji Štempiharja (2016), ki kot filozof ponuja zame najcelostnejšo definicijo in 

predvsem usmeritev čuječnosti tudi navzven, v okolje: »Čuječnost nikakor ne pomeni 

zgolj pozornosti do sebe, temveč gre z njeno vadbo tudi odpiranje (zavedanja) temu, 

                                            
54

 O tej tematiki sem razmišljal na drugem mestu (Stergar, 2014), ko se je ugotavljalo, v kolikšni meri 
lahko supervizija pripomore k temu preseganju partikularnosti, ki lahko pomeni tudi individuacijski 
proces, kot ga razumejo jungovsko usmerjeni teoretiki. 

-Različne definicije in s tem različne 

delitve funkcij  (npr. Kadushin, 1985; 

Carroll, 1999; Kobolt in Žorga, 

2006). 

-Funkcija je kombinacija vlog in 

nalog (Carroll, 1999). 

-Nujnost in komplementarnost 

funkcij – če želimo doseči cilj 

supervizije (Kadushin, 1985). 

 

-Razvojno-edukativni model ne 

vsebuje vodstvene funkcije (Rupar, 

2014a). 

bi bila v ospredju podporna funkcija s cilji 

razbremenjevanja, preprečevanja  

izgorevanja ipd. 

-V manjši meri bi lahko zasledili elemente 

edukativnosti. 

 

 

 

 

 

-Vodstvena funkcija bi bila v nasprotju s 

filozofsko-spoznavnimi izhodišči budizma. 

Etika -Obstajajo kodeksi supervizorjev v 

različnih državah, ki zavezujejo k 

upoštevanju etike, etičnih 

standardov v superviziji (npr. Eiselt, 

2014).  

 

-Opozarja se, da »zahodna razumevanja 

čuječnosti« (Ditrich, 2015) ne upoštevajo 

etičnih dimenzij koncepta.  

-Drugi trdijo (npr. Štempihar, 2016), da je 

čuječnost  hkrati proces(samo)spoznavanja 

ter prizadevanje živeti etično življenje. 
Možne 

stranpoti, 

zlorabe 

-Ohranjanje statusa quo (Madsen, 

2015), 

-neprimerna in/ali škodljiva 

supervizija (Ellis, 2010), 

-nevarnost iskanja »biografskih 

vzrokov« za težave namesto 

sistemskih (Beck, 2001), 

-možnost izkoriščanja posameznika 

za cilje podjetja, organizacije, 

-raziskave o nevarnostih, in možnih 

zlorabah so redke. 

-Potrebno je vpeljati »sociološko 

imaginacijo«  (Haralambos in 

Holborn, 1999). 

-Zanemarjanje družbenega konteksta, 

-raziskave za kontraindikacije so redke, 

nekatere celo nasprotujoče, 

-uporaba čuječnosti za napačne cilje (vojska, 

izkoriščanje v podjetjih), 

-možnost izkoriščanja (npr. večja 

»učinkovitost«). 
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kar presega partikularnost neke »osebnosti«. Ko se začne proces tega odpiranja, 

nastanejo tudi pogoji za drugačno tvorjenje vezi skupnosti. Zamišljamo si, da so 

čuječi posamezniki pripravljeni tvoriti vezi na temelju solidarnosti, egalitarnosti in 

skupnega interesa za pravičnost. Ta zadnja trditev je hipoteza, tako kot je tudi 

naslednja. Skupnost čuječih temelji na egalitarnosti in medsebojni skrbi ter 

prizadevanju za univerzalno dobro« (str. 299). 

Skupnost čuječih bi lahko razumeli tudi kot kolektiviteto individuiranih55 

posameznikov, ki jim je uspela združitev partikularnega in vseobčega in s tem razvoj 

prvotne, potencialne celote, ki je položena v človeško naravo. Gre za skladnost med 

logosom in erosom, gre za prevrednotenje nasprotujočih si življenjskih polov 

(Trstenjak, 1992). Kot sem sklenil (Stergar, 2014, str. 219) ob proučevanju 

jungovskih tekstov »individuacijo razumem bolj kot premik v širino in globino, v neko 

zaobjemanje sveta, njegovo ponotranjanje, sprejemanje«, bi lahko oboje držalo za 

supervizijo in čuječnost. Če upoštevamo metaforo »helikopterskega pogleda« 

(Hawkins in Shohet, 2000), bi lahko dodali še »višino«. Dimenzije pogleda so tako 

zaobjete. Če bi pogledali definicijo supervizije s strani Evropskega združenja za 

supervizijo (ANSE), bi lahko videli podobnosti. Supervizijo razumejo  »kot prostor in 

čas, ki je namenjen refleksiji strokovnega delovanja v kompleksnih situacijah« 

(Ajduković idr., 2015, str. 52). 

Čas nastanka  in posamezni razvojni mejniki so različni.  Čuječnost je  vodila dolga 

zgodovina, 2500 let. Bila je del širšega spoznavnega sistema. Potrebno se je 

spomniti, da je čuječnost vedno ena izmed komponent v etičnem in soteriološkem 

okvirju budističnega diskurza in ne more biti označena kot posebna meditacijska 

metoda, ki samostojno pelje k osvoboditvi od trpljenja (Ditrich, 2016). Posamezni 

mejniki so nastali v obdobju kolonializma, ko so se budizmu pridružile, se pomešale 

in na nek način pričele s selektivnim »branjem« in prakticiranjem budizma tudi 

posamezne evropske ideje in prakse (protestantizem, racionalizem, razsvetljenstvo in 

romantika itn.). Te so čuječnost počasi izvzele iz budističnega konteksta in 

pripomogle, da se je njegovo prakticiranje razširilo tudi na laično javnost. V 

postkolonialnem obdobju se je ideja čuječnosti, predvsem v zahodnem svetu, 

psihologizirala in se prilagodila sodobnemu (neoliberalno) kapitalističnemu 

pojmovanju posameznika in družbe. V ospredju je ideologija izbire,56 dobrobiti 

posameznika: pač v smislu nenehnega (kompulzivnega) ukvarjanja s samim seboj,57 

o čemer je govoril že Lasch (2012), ne ozirajoč se na širši družbeni okvir in 

spremembe, s katerimi bi  posameznik lahko pričel  tudi na širši sistemski ravni.Tukaj 

                                            
55

 Z individuacijo postane človek enkratno bitje, doseže svojo enkratnost na ravni posameznika in 
družbe ter svojo nezamenljivost in neponovljivost (Trstenjak, 1992). 
56

 Pomensko se zdi pojmovanje R. Salecl (2010), ki govori o tiraniji izbire in z njo povezanih 
psihoanalitsko razložemih mehanizmih funkcioniranja posameznika v sodobni družbi. 
57 Paradoks »duhovnega materializma« (Trungpa, 2001, v Černigoj, 2007): proces jačanja sebstva, ki 

pretirano poudarja in vrednoti subjektivnost – pot mimo tega je v intersubjektivnosti kot izvoru in 
stičišču subjektivnosti in objektivnosti. Če pri čuječnosti obstaja nevarnost zdrsa v pretirano in preveč 
zastrto osredinjanje k sebstvu, navkljub temu, da nekateri avtorji (npr. Štempihar, 2016) govorijo 
drugače, je polje supervizije tudi glede na svoje cilje v večji meri zavezano polju intersubjektivnega. 
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mi je na misel prišel koncept iz petdesetih let 20. stoletja C. W. Millsa »sociološka 

imaginacija«, o katerem sem že govoril. V polju supervizije se je, verjetno predvsem 

v obdobju sociologizacije supervizije, ta družbeni kot seveda tudi na posameznika 

osredotočeni pogled, uveljavil. Za čuječnost se zdi, kot da je ta družbeno-moralni del 

nekako bolj zakrit, a kljub temu inherentno prisoten (Štempihar, 2016).  

Na drugi strani so bili prvi zametki supervizije ob koncu 18. stoletja, ko se je prvič 

pojavilo poimenovanje »nadgledniki«, bolj nadzorstveno naravnani. Supervizija se je 

pričela razvijati na področju dobrodelnosti in predvsem v kontekstu prostovoljnega 

dela ter nekako sočasno z začetki socialnega dela. Velik vpliv so sprva nanjo imele 

ideje psihoanalize, kasneje so jo preoblikovali še drugi diskurzi in teorije. 

Tako pri superviziji kot pri čuječnosti obstaja problem kontinuitete: namreč občasno 

prakticiranje ne prinese rezultatov. Obe potrebujeta procesno naravnanost in 

podpirata dlje časa sistematično trajajočo izvedbo. Če so na eni strani cilji supervizije 

in njene funkcije različni, a neposredni in jasni ter v veliki meri (so)oblikujejo sam 

potek supervizijskega procesa, pri iskanju ciljev čuječnosti trčimo na dvojnost: 

neposredno zapisanih ciljev je malo; večino govorijo avtorji o učinkih, tudi o 

posledicah; prihaja do različnih razumevanj definicij čuječnosti – tudi glede same 

intencionalnosti pri izvajanju, kot tudi pri razumevanju njenega prakticiranja (nekateri 

poudarjajo prepuščanje dogodkom, izpuščanje), o tem, da si »ne smeš« prizadevati 

doseči nekega izrednega stanja, počutja. Želja in s tem cilj naj bi se opuščala.  

Če v molitvi Rheinholda Niebuhra58 govorimo o ključnih elementih v življenju: o 

sprejemanju in spreminjanju ter o najvišji instanci, o modrosti, potemtakem, bi lahko 

povezali čuječnost s sprejemanjem, supervizijo s spreminjanjem, medtem ko se oba 

koncepta združita v principu modrosti: o tem piše Žorga (2007), ko govori o razvijanju 

zavesti supervizantov in o modrosti kot kvaliteti, ki se s supervizijo izboljšuje in Ditrich 

(2015), ko govori o problematičnosti manka modrosti, ki s konceptom čuječnosti in 

drugimi vsebinami tvori t.i. sati.   

Kritiko in nevarnosti obeh konceptov in njunega prakticiranja (izvajanja) vidim najbolj 

izrazito v manku raziskav s tega področja in predvsem konkretni sociološki ali kritično 

psihološki analizi obeh konceptov. Namen obeh konceptov bi namreč lahko bil tudi 

bolj akcijsko raziskovalen, če parafraziram Lewina. Šele, ko začneš neke stvari 

spreminjati, jih lahko dobro spoznaš. Seveda je pred tem potrebno sprejemanje 

stanja, ozavestitev in predvsem raziskovalna naravnanost – kot jo razume Černigoj, o 

čemer sem pisal v predhodnem poglavju. Koncepta/praksi naj skušata spreminjati 

tudi širše družbene okvirje;59 naj njuna spoznavna naravnanost lomi okvirje trdo 

                                            
58

 »Serenity prayer«; uporablja jo npr. skupina za samopomoč »anonimni alkoholiki« v svojem 
programu 12. stopnic. 
59

 Čuječnostne prakse same na sebi bi lahko omejile supervizante na osredotočanje zgolj nase: s tem 
bi se lahko npr. pri zapisovanju gradiva, ki bo obravnavano na srečanju, namesto izboljšanega 
sistemskega pogleda jačalo hipereflektiranje ali celo ruminacija o določenih zadevah. Bi pa lahko 
čuječnostna praksa prišla do izraza kot edukativna intervenca pri primerih, kjer gre npr. za 
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oklepajočega statusa quo, ki onemogoča razvoj in stremi k ponavljanju že videnega, 

varnega.  

Seveda se pa pojavlja vprašanje, kako oba koncepta integrirati, brez da bi naredili 

prvemu ali drugemu škodo? Kako ju »preplesti«, da bo omogočen razvoj in 

kakovostnejše delo obeh? Rešitev namreč ni vedno v združevanju, spajanju, kot 

dokazujejo lacanovci, ampak predvsem v iskanju točke razlike. Integracija namreč 

lahko prispeva k zameglenim mejam med obema konceptoma: kakšni bi potemtakem 

postali funkcija in cilji tega novega modela. Kako bi različnosti in epistemološka 

neskladja vplivala na nov hibrid. Bi se te različnosti preprosto zameglile, ker ne 

prispevajo k »učinkovitosti«, fleksibilnosti ipd.? Na vprašanja bom skušač odgovoriti v 

zadnjem poglavju. 

Če na tej točki lahko govorimo o čuječni superviziji na splošno, nas to nekako 

spodbuja, da postavimo naše »akcije« na naše utelešene izkušnje. Spodbuja nas, da 

ustvarimo teorije, zemljevide in modele za prakso, ki so pomembne za nas (Ryan, 

2008) in za družbo. Za supervizijo, da bi delovala kot prostor, v katerem se učimo več 

o svoji praksi (Carroll, 1999) in o širših družbenih konceptih, moramo gojiti glasove 

zainteresiranega poizvedovanja. Dodal bi še: in raziskovanja.  

In če postanemo vsaj za trenutek bolj zainteresirani raje kot navezani na določen 

trenutek, cilj oz. izid, bolj čuječni na to, kar je prisotno, občutimo svobodo, da se 

premaknemo tja, kjer smo se pred tem počutili ujete ali nesposobni osredotočenosti, 

neposobni, da bi se odzvali (Ryan, 2008, str. 73). V tej točki kvalitete poizvedovanja v 

kontekstu odnosa lahko govorimo o namenu, ki je praksa v pomagajočem poklicu, 

upoštevajoč njegove mikro in makro vplive. Ryan (2008) govori o umetnosti 

supervizije:60 njen začetek je po Kristančič (1994) enostaven - pri čemer lahko 

čuječnost tudi pomaga - namreč z namenom približevanja lastnim emocijam, za kar 

jih je potrebno prepoznati v danem trenutku, zadržati to emocionalno stanje v celoti; 

verbalizirati emocije samim sebi; raziskati te emocije v nas samih, jih evalvirati 

(Kristančič, 1994). S takšnim približevanjem lastnim emocijam in samim sebi 

omogočamo sinhronizirano delovanje vseh nivojev komunikacije, ki jo lahko 

razumemo kot poglobitev odnosa (Wilmot, 1995, v Vec, 2004, str. 53). Med 

supervizorjem in supervizantom.   

Supervizija naj bi privedla do tega (ne enkratno temveč skozi proces), da bi 

supervizant dobil »nove zorne kote gledanja na svoj poklicni prostor«, da bi ta 

poklicni prostor obogatil z novim in drugačnim razumevanjem in novimi ravnanji ter 

da bi se zmogel zavestno odločati za spremembe pri opravljanju svojega dela 

                                                                                                                                        
naveličanost supervizantov: pretirana avtomatizacija na delovnem mestu, slabša sposobnost menjave 
perspektiv in rigidnost, kar so pokazatelji, da gre pri supervizantu za začetek izgorevanja.  
60 »Čuječna supervizija nam lahko pomaga, da ostanemo odprti za izkušnjo v vsej njeni prelepi in 

perpleksni kompleksnosti. Ko stopimo v stik s polno izkušnjo, smo svobodni, da se odzovemo, s 
kreativnostjo na vsako novo spodbudo« (Ryan, 2008, str. 82). 
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(Kobolt, 1994, str. 28). Spremenjen zorni kot torej. Zavestno odločanje za 

spremembe pri opravljanju svojega dela se lahko povežejo z omogočanjem in 

vpeljavo izbire pri čuječnosti, kjer gre za zavedanje, da imamo vedno možnost izbire 

znotraj našega sveta reagiranja, delovanja, mišljenja. Obstaja prostor znotraj nas 

samih, ki nam omogoča, da se ustavimo, da izberemo, kaj je v neki situaciji, 

kontekstu najprimerneje, s čimer se bo zorni kot spremenil. Oba koncepta na tej točki 

zasledujeta podobno. Spodbujata priložnost za spremembo in hkrati omogočata 

prostor za sprejemanje.  

Supervizija je proces, preko katerega se dobi podporo, vodenje in povečan uvid, je 

ključna komponenta zagotavljanja kakovosti (Cruse, 1987, v Stanners, 1995, str. 

178). Če se strinjamo s tem, da naj supervizija »ostaja odprta za novo učenje, 

pomaga k spodbujanju nenehnega samorazvoja, samozavedanja in zavezanosti 

razvoju« (Hawkins in Shohet, 2000, str. 5) vseh vpletenih, potem je potrebno v naši 

raziskavi narediti korak naprej.  

Pri vsem tem se začno odpirati tudi čisto praktična vprašanja: kako bi naj torej  

supervizor razvojno-edukativnega modela vpeljal v svoje vodenje procesa čuječnost; 

naj se poslužuje t.i. »domačih nalog« - s tem bi se lahko spremenil ves koncept 

modela: supervizanti bi poleg rednega pisanja refleksij, pisanja primera, dobili za 

nalogo še npr. vadbo neke prakse ipd. Kaj bi to pomenilo za obremenitev in 

občutenje dolžnosti supervizantov? Glede na to, da so odpori včasih prisotni že pri 

samem pisanju refleksij, najbrž večjega soglasja pri tem ne bi bilo. 

Potrebno se je vprašati, čemu je potrebna integracija in kje so minusi združevanja. 

Zakaj ne bi koncepta/praksi ostali ločeni? Lahko pride tudi do »zabrisa« meja med 

obema, in posledično poznanega fenomena postmoderne dobe »anything goes«.  

Zato je potrebna vpeljava drugačnega pojmovanja čuječnosti, ki ga je razvila Ellen 

Langer v sklopu svojih socialno psiholoških raziskav, kar bo predstavljeno v 

nadaljevanju magistrskega dela. Vpeljava tega koncepta v razvojno-edukativni model 

supervizije je možna v večji meri: nanaša se bolj na vodenje samega procesa kot 

celote, glede na faze izkustvenega učenja in vpeljavo nekaterih pojmovanj 

čuječnostnega učenja v čuječnostno izkustveno učenje. Ki bo imelo, predvsem zaradi 

opiranja na teoretične nastavke Davida Kolba, nekatere epistemološke podobnosti z 

našim supervizijskim modelom. 
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8. Vpeljava čuječnega izkustvenega učenja in čuječnostnih praks v 
razvojno-edukativni model supervizije61 

 

8.1 Sociokognitivni model  čuječnosti – čuječnostno učenje 

 

Vsak konstrukt, ki obstaja že dlje časa, ima več definicij. Kot smo videli, obstaja več 

delitev čuječnostnih praks in raziskovanja. Predstavil bom še eno izmed bolj sprejetih 

delitev čuječnostnega raziskovanja in prakticiranja, ki temelji na dognanjih Yeganeha 

(2006) in Yeganeha ter Kolba (2009). Avtorja ločita meditativno čuječnost in 

sociokognitivno čuječnost. Langerjeva (2014) jo je označila kot »zahodno  

čuječnost«, sama se je označila kot »mati«62 tega modela.  

Čuječnost se razume v povezavi s kognitivno kategorizacijo, kontekstom in 

situacijskim zavedanjem (Langer, 1997) in  z učenjem (Yeganeh in Kolb, 2009). Gre 

torej za čuječno učenje. 

 »Ko smo čuječni, implicitno ali eksplicitno (1) vidimo situacijo iz različnih perspektiv, 

(2) vidimo informacijo predstavljeno v situaciji kot nekaj novega, (3) ki je del 

konteksta, v katerem sprejmemo informacijo in (4) ustvarimo nove kategorije, skozi 

katere lahko to informacijo razumemo« (Langer, 1997, str.  111). 

 

Čuječnost je (Langer, 2000) aktivno in fleksibilno stanje uma: 

- ko smo aktivno zavzeti v sedanjosti,  

- zaznavamo nove stvari, 

- smo občutljivi na kontekst in perspektivo,  

- pravila in rutine nas zgolj usmerjajo, 

- prihaja do fenomenološke izkušnje vključenosti. 

 

Langer (2000) zagovarja stališče, da čuječnost dosežemo brez prakticiranja 

meditacije. Biti čuječen je preprosto dejanje zarisovanja novih distinkcij. Popelje nas 

do večje občutljivosti na kontekst in perspektive ter k večji kontroli nad svojim 

življenjem. Ko smo v t. i. čuječnem učenju, se izognemo ustvarjanju miselnih vzorcev, 

ki nas po nepotrebnem omejujejo in so bili  nepremišljeno sprejeti kot resnični.  

Avtorica trdi, da šolski sistem in drugi sistemi močno vzpodbujajo nečuječno učenje 

preko akumulacije »objektivnih« resnic. Nečuječnost razume kot nasprotje čuječnosti 

(Langer in Moldoveanu, 2002). Nečuječno vedenje je opisano kot avtomatično 
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 To poglavje je bilo že objavljeno: Stergar, J. (2016). Čuječnost, čuječno izkustveno učenje in 
razvojno-edukativni model supervizije. Socialna pedagogika 20, 1-2, 193-234. 
62

 Tako se je v enem izmed videopredavanj (https://www.youtube.com/watch?v=nXixMXDPv6g) 
označila sama.  
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vedenje.63 Ko smo nečuječni, se obnašamo kot avtomati, ki so bili programirani, da 

se vedejo glede na smiselnost naših vedenj iz preteklosti, namesto, da bi se 

osredotočili na sedanjost (Langer in Moldoveanu 2002). Obstajata dva načina, kako 

nečuječnost pride do izraza: s ponavljanjem in z enkratnim izpostavljanjem. Prvi je 

bolj poznan način; ko ponavljamo nekaj vedno znova, se zanašamo na naš miselni 

vzorec, kako doseči neki cilj (npr. večina je izkusila vožnjo po znani poti, tako da se je 

zdelo, da je avto prišel sam na cilj). Drug način se pojavi pri začetni izpostavljenosti 

informaciji. Če dano informacijo procesiramo brez prevpraševanja alternativnih 

načinov, na katerega bi informacijo lahko razumeli. Ujeti smo v rigidno perspektivo, 

ne meneč se za alternativne načine vedenja. Našemu vedenju vladajo pravila in 

rutine (Langer, 2000). Če smo čuječni, nas rutine in pravila lahko vodijo, a nas ne 

določajo.  

Nečuječnost je neaktivno stanje uma, ki temelji na kategorijah iz preteklosti; 

preteklost tako determinira sedanjost; ujeti smo v eni perspektivi, neobčutljivi smo  na 

kontekst, vodijo in določajo nas pravila in rutine, bojimo se narediti napake (Langer, 

2000). 

Večina ljudi meni, da s(m)o čuječni, a vseeno večino časa nis(m)o tam, kjer bi naj bili. 

Ko verjamemo, da smo udeleženi v nečem novem, temu pristopimo čuječno. Ko 

verjamemo, da nekaj dobro poznamo, k temu pristopimo nečuječno. Kot bo postalo 

jasno, je moč v negotovosti in sprejemanju le-te, četudi sami ponavadi napačno 

mislimo v terminih gotovosti in varnosti. 

Čuječnost širi posameznikov nabor kognitivnih kategorij.64 Ideja ustvariti nove 

kategorije je bila vplivana s strani Langerjeve, njenih zgodnjih študij o pristranskosti in 

predsodkih. Ugotovila je da preproste nalepke, ki jih dajemo drugim (npr. dober, 

slab), ne reflektirajo natančno kompleksnosti sveta. Namesto tega dopuščajo 

nečuječne racionalizacije, ki opravičujejo širok nabor nefunkcionalnih vedenj 

(Yeganeh in Kolb, 2009). 

Sociokognitivna čuječnost se osredotoča na kognitivne aplikacije čuječnosti (npr. 

kako lahko učinkoviteje razvrščamo izkušnje in naredimo smisel iz sveta, ki temelji na 

novih mentalnih kategorijah in modelih). Sociokognitivna čuječnost ne poudarja 

meditacije, ampak poudarja pomen dodatnih  praks. 
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 Priljubljen izraz v na čuječnost orientirani kognitivni terapiji je avtomatski pilot (Williams in Penman, 
2015.) 
64

 Gre za razvrščanje objektov ali dogodkov v kategorije: objekti ali dogodki, ki se opazovalcu zdijo, da 
sodijo skupaj, so razvrščeni v eno mentalno kategorijo. Gre za organizacijo znanja iz širokega nabora 
izkušenj. Objekti in dogodki so razvrščeni v kategorije glede na njihove karakteristike. Takšne 
kategorije so gradniki za človeško misel in vedenje (Medin 1989, v Freeman, 1992). 
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Slika 4: Primerjava meditativne in sociokognitivne čuječnosti/nečuječnosti (Yeganeh 

in Kolb, 2009) 

 

Langer (2000) še naprej podaja nekatere značilnosti nečuječnosti, predvsem 

nečuječnega učenja. Po njenem večina učenja nenamensko spodbuja nečuječnost. 

Dejstva bi naj bila tipično predstavljena na ta način, ne meneč se za perspektivo. Po 

eni strani navaja znanstvenike, ki bi naj vedeli, da raziskovanje rezultira v 

ugotovitvah, ki so verjetno resnične glede na kontekst, v katerem je bilo delo 

opravljeno. Po drugi strani pa izpostavlja še učitelje, ki jih potem prevajajo in pride do 

prehoda od verjetnosti k absolutnim izjavam, ki lahko skrijejo morebitno negotovost. 

Pri »prevajanju« morajo biti previdni tudi supervizorji. Vprašamo se lahko,  koliko bolj 

zanimivo bi bilo, če bi dopuščali možnosti prevpraševanja. Kdaj so kakšne 

informacije resnične in kdaj ne in tudi spodbujanje razmišljanja, kako spremeniti neko 

dejstvo v svoje nasprotje? Dejstva namreč niso brez konteksta; njihov pomen in 

uporabnost so odvisne od situacije. Kdo odloča, katera perspektiva je 

reprezentativna in zakaj?  

Avtorica (prav tam) nadaljuje, da nas pogosto način, kako je informacija običajno 

podana, ne spodbuja, da bi se vpraševali. Če ignoriramo to perspektivo, lahko 

pomešamo stabilnost naših miselnih vzorcev s stabilnostjo pričujočega fenomena. 

Ves čas se stvari namreč  spreminjajo in v enem trenutku so drugačne iz drugačnih 

perspektiv, medtem pa jih mi držimo pri miru v svojih glavah, kot bi bile konstantne. 

Kontekst se namreč spremeni, medtem ko se nečuječno naučeno vedenje navadno 

ne (Langer, 2000). Vsa naša dejstva so odvisna od konteksta.  

Langer (2000) podaja nekatere predloge praks, kako spodbujati čuječnost:  

- če se prvič, ko se srečamo z informacijo, le-to naučimo zaznavati čuječno, 

lahko uporabljamo to informacijo v prihodnje na kreativne načine. Pri tem 

Sociokognitivna čuječnost 

 

1. dovzetnost za kontekst 

2. odprtost do novih 

informacij 

3. nova razlikovanja / nove 

kategorije 

4. večperspektivnost 

Podobnosti 

 

1. zavedanje 

2. novost 

3. angažiranost 

Meditativna čuječnost 

 

1. orientacija na sedaj 

2. nepresojajoče 

3. namensko  

Sociokognitivna nečuječnost 

 

1. avtopilot 

2. sledenje vnaprej 

določenim pravilom 

3. ujetost v rutinizirana 

vedenja 

4. rigidnost perspektiv 

5. manj zmogljivosti za 

različnost 

Podobnosti 

 

1. avtopilot 

2. rigidne 

pristranskosti 

3. vnaprej določena 

pravila 

 Meditativna nečuječnost 

 

1. običajne reakcije - navade 

2. živeti  v preteklosti / 

prihodnosti 

3. sodbe / vrednotenje 

4. avtopilot 
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razlikuje, kako nekaj predstavimo kot problem: »To je igračka od psa.« ali: »To 

bi lahko bila igračka od psa.« Tistim, ki jim je bil predmet predstavljen pogojno, 

so se odzvali čuječno. Pomembno je, da se stvari predstavijo z jezikom, ki 

predpostavlja, omogoča variacije in perspektive. Kar bi lahko aplicirali tudi v 

supervizijski situaciji; predvsem pri predstavitvi gradiva supervizanta, kjer bi 

lahko prihajalo do razlik, če bi supervizanti odpirali prostor variacijam, medtem 

ko bi pripovedovali svoj »primer«. Že pri pisanju supervizijskega gradiva bi 

lahko bili pozvani k temu, da bi skušali pisati o svojem primeru, težavi, 

problemu, odprto, dopuščajoč možnosti, ki so odprte, iščoč drugačnega 

pogleda. Supervizija ponuja možnosti za odpiranje prostora za drugačen 

pogled, za drugačno perspektivo (Kobolt in Žorga, 2006). 

- Kaj pomeni, da nečemu namenimo pozornost? Nekateri to razumejo, kot  bi 

držal tarčo svoje pozornosti pri miru in se fokusiral kot bi se fokusirala kamera. 

Razlika je, če se daje pozornost na stimulus kot tak ali pa se opazuje nove 

stvari, ki jih zaznavamo o stimulusu. Drug način spodbuja čuječnost, tudi lažje 

je vzdrževati pozornost na ta način, ljudje si tako zapomnijo več o svoji »tarči«. 

- Večati vrednost dvoma.  

- Iskanje neskladnih podatkov.  

- Produciranje novih načinov mišljenja in delovanja. 

 

V nadaljevanju bomo naredili ovinek k osvetlitvi, kako se razvojno-edukativni model 

supervizije povezuje s teorijo izkustvenega učenja in se kasneje vrnili na čuječnost. 

 

8.2 Razvojno-edukativni model supervizije in teorija izkustvenega  
učenja 

 

Supervizijski modeli se osredotočajo na konceptualno in teoretično podporo, ki 

usmerja supervizijo. Carroll (1999) jih našteje 21 in doda še nekaj »ezoteričnih« 

modelov. 

Najpomembnejši del »opreme« vsakega supervizorja je njegovo konceptualno 

razumevanje supervizije ali modela sueprvizije. Brez tega supervizor deluje s 

pristopom, ki ga Bernard in Goodyear (1992, v Page in Wosket, 1994) imenujeta  

»brezmodelni pristop«. Model je okvir ali zemljevid, ki inkorporira proces in funkcijo. 

Lahko je v nasprotju s teorijo, ki želi razložiti, kar je opazovano v setingu in s 

pristopom, ki zagotavlja naslavljanje ali opisuje odnos do subjekta. Gre za artikulacijo 

tega, kaj in kako se dogaja. Zaobjema oboje metodologijo in cilje in omogoča 

praktikom, da se locirajo v procesu z izrisovanjem terena ali teritorija. Učinkovit 

model je jasno razumljiv in je lahko prenesen v prakso ter prilagojen zahtevam 

situacije in potrebam uporabnikov (Page in Wosket, 1994). 
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Na področju pedagoških in socialnih dejavnosti se je v Sloveniji razvil model 

supervizije, ki se imenuje »razvojno-edukativni model«65 (Žorga, 1994; 1997). 

Izpeljan je iz nizozemskega razumevanja supervizije, a je prilagojen našim 

možnostim, potrebam in tradiciji. Model temelji med drugim tudi na predpostavkah 

teorije izkustvenega učenja (Žorga, 2002). Najprej bomo pogledali, kakšna so 

izhodišča izkustvenega učenja  in povezave z ravzojno-edukativnim modelom 

supervizije, nato bomo predstavili sociokognitivni model čuječnega učenja 

Langerjeve (1989, 1997, 2000; Langer in Moldoveanu, 2000) skozi oči »očeta« 

izkustvenega učenja, Davida Kolba, in njegovega študenta Bubacka Yeganeha. 

Avtorja sta skušala povezati dognanja čuječnega učenja Langerjeve in svoja 

spoznanja o izkustvenem učenju v nov konstrukt »čuječnega izkustvenega učenja«, 

ki bo predstavljen v naslednjem poglavju. Na koncu bomo skušali čuječno izkustveno 

učenje povezati z našim supervizijskim modelom in nakazati, kje so možnosti za 

njegovo aplikacijo. 

»Izkustveni učni model zagotavlja okvir za raziskovanje in jačanje kritičnih vezi med 

izobraževanjem, delom in osebnim razvojem« (Kolb, 1984, str. 4).   

V razmišljanjih o tem, kaj se v procesu supervizije dogaja, ne smemo spregledati, da 

imamo opraviti z učenjem66 preko izkušenj oziroma z izkustvenim učenjem. Pri 

tovrstnem učenju je pomembno, kar je človek izkusil, doživel. Pri tem imamo opraviti 

tako z objektivnim kot tudi s subjektivnim delom izkušnje. Osebno zaznavanje in 

doživljanje določenega dogodka je za posameznika, ki je bil v izkušnji udeležen, 

pogosteje celo pomembnejše od objektivnih dejstev. Da pa se iz izkušnje resnično 

nekaj naučimo, da začne izkušnja »delovati«, je potreben dialog. Dialog omogoči, da 

postane izkušnja posamezniku del znanja o samem sebi in o odnosu, ki ga ima do 

sveta okrog sebe, omogoči mu spremeniti njegovo življenjsko filozofijo.  

Eden izmed pomembnejših utemeljiteljev izkustvenega učenja je David  Kolb. Učenje 

vidi kot proces, v katerem se znanje (vedenje) kreira preko transformacij izkušenj 

                                            
65

 Pri razvojnih modelih gre za  proces supervizije, kjer ne gre zgolj za prenos svetovalne / terapevtske 
idr. teorij v polje supervizije; so osredotočene na supervizanta, spodbujajo njegovo samostojnost in 
neodvisnost. Predelujejo svoje težave in rastejo iz njih s svojim tempom. Supervizorji uporabljajo 
intervencije glede na fazo, v kateri je supervizant. Avtorja povzemata druge, ki trdijo, da so razvojni 
modeli osredotočeni bolj na učni kot na konzultacijski proces (Page in Wosket, 1994). Razvojni model 
je uporabno orodje pri pomoči supervizorjem, da natančneje pristopijo k potrebam supervizantov, in da 
se zavedajo, da je del naloge supervizije, da pomagajo v razvoju supervizantov v okviru razvojnih faz 
(Hawkins in Shohet, 2000). Model domneva, da se z razvojem supervizantov razvija tudi narava 
supervizije. Omejitve razvojnega modela so v nevarnosti preveč rigidne uporabe za predpisovanje, 
kako bi se naj supervizant v določeni fazi obravnaval, brez referenc glede posameznikovih potreb, 
supervizorjevega stila in enkratnosti odnosa med supervizorjem in sueprvizantom. Hess (1987; v 
Hawkins in Shohet, 2000) opozarja, da tudi supervizor gre skozi faze svojega razvoja, zatorej je 
potrebno iskati interakcijo obeh strank v razvojnem procesu. Carroll (1987, v Hawkins in Shohet, 2000) 
je mnenja, da je bil razvojni model razvit v ZDA in je zatorej potrebno upoštevati omejitve in kulturno 
različnost. Omejitev je tudi v morebitnem prepričanju supervizorja, češ da je odgovoren za razvoj 
druge osebe. 
66

 »Učenje je celosten proces, ki vključuje integrirano delovanje celotnega organizma: mišljenje, 
čustva, zaznavanje in vedenje« (Peklaj, 1992, str. 118). 
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(Kolb, 1984). Temeljna elementa sta torej izkušnja in njena transformacija. A zaznava 

izkušnje ni dovolj za učenje, ampak moramo z njo tudi nekaj storiti (Peklaj, 1992).67  

Žorga (2002) aplicira Kolbova spoznanja na razvojno-eduaktivni model supervizije. 

Poudari, da je izkušnjo potrebno ustrezno predelati. V učenju, ki je cikličen proces, 

prihajamo do znanja s transformacijo izkušenj. Način dela z izkušnjo v superviziji 

razvojno-edukativnega modela torej ustreza Kolbovemu modelu učenja kot cikličnega 

procesa. V njem se prepletajo štiri aktivnosti (povz. po Žorga, 2002b):  

1. konkretna delovna izkušnja oz. v superviziji zgodba o njej,  

2. refleksija te izkušnje oz. razmislek o njej, 

3. njena abstraktna konceptualizacija oziroma osmišljanje izkušnje, 

4. praktično  eksperimentiranje oz. delovanje na drugačen (nov) način. 

 

Žorga (2002b, str. 23-29) izpostavi nekatere pomembne točke v poteku procesa 

učenja v razvojno-edukativnem modelu supervizije: 

- učni proces se lahko začne na katerikoli točki tega kroga. Pomembno je, da 

vedno zajema vse štiri dejavnosti. Za razvojno-edukativni model supervizije je 

bistvena prav predelava in učenje iz poklicnih izkušenj. 

- Supervizor naj bi vodil strokovnega delavca v njegovem učnem ciklusu preko teh 

štirih aktivnosti oziroma štirih faz učnega procesa. Pri tem naj bi oblikoval take 

učne situacije, ki spodbujajo strokovnega delavca pri prehajanju od ene faze do 

druge.  

- Zato je pomembno, da potekajo supervizijska srečanja vzporedno z delom, saj 

tako lahko poteka proces učenja v obliki spirale na vedno višjem nivoju (Žorga, 

2002). 

 

 

 

 

 

                                            
67

 Kot je dejal Drucker (2001): »Ne učimo se iz izkušenj, temveč iz razmišljanja o svojih izkušnjah«. 
Podobno navaja Tancig (1995, str. 46): »Prikrito oz. praktično znanje je težko poučevati. … Vendar 
izkušnja sama še ne zadostuje za to, da si izboljšamo praktično znanje. Bolj pomembno je, kako se 
lahko iz te izkušnje učimo.« 
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Slika 5: Proces izkustvenega učenja v superviziji (Žorga, 1994, 2002b) 

 

Carroll (2009, str. 41) izpostavlja, da cikel izkustvenega učenja integrira štiri oblike 

znanja:  tacitno znanje (vedeti intuitivno), refleksivno znanje (vedeti zakaj), 

deklarativno znanje (vedeti to) in praktično ali proceduralno znanje (vedeti kako), ki 

jih takole opredeljuje: 

- tacitno znanje: to znanje je osnova »opravljanja« dela. V prakticiranju dela se 

potopimo v znanje, ki ga imamo in intuitivno iz »nezavedne kompetence« 

počnemo, kar pač počnemo. To znanje se nanaša na avtomatizem. Intuitivno 

znanje je najučinkovitejši način vključevanja v delo. Vemo avtomatsko in 

prakticiramo intuitivno. Seveda na tej točki obstajajo razlike med začetniki in 

eksperti. 

- Refleksivno znanje: refleksija in kritično refleksivno učenje vključujeta 

supervizante v iskrenem raziskovanju njihovega dela (Mezirow, 2000, v Carroll, 

2009). Z odprtim umom in odprtim srcem so supervizanti transparentni, iskreni, 

zavedajoči in pozorni na to, kar se dogaja, medtem ko reflektirajo o procedurah, 

procesih in odnosih. 

Konkretna izkušnja  oz. zgodba,  v  

kateri  je dogodek natančno opisan 

(supervizijsko gradivo). 

Praktično esperimentiranje oz. 

načrtovanje novih vzorcev in strategij 
vedenja ter njihovo preizkušanje v 

praksi. 

Refleksija izkustva oz. ozaveščanje, 

analiza in razmislek o dejavnikih, ki so 

vplivali na izkušnjo in na 

posameznikovo ravnanje v njej. 

Abstraktna konceptualizacija oz. 

primerjava in iskanje zvez med 

reflektirano izkušnjo in preteklimi 

lastnimi in tujimi izkušnjami, teoretičnim 

znanjem, stališči itd. Integracija novih 

spoznanj v obstoječo miselno strukturo 

ter njeno preoblikovanje. 
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- Deklarativno znanje: to znanje vzide iz kritične refleksije. Učenje je artikulirano in 

povezano s teorijo, okvirji, modeli in drugimi intelektualnimi definicijami in opisi. 

Učenje je ujeto v besede in glasove – artikuliranje našega učenja v teorijah 

pomaga osredotočati naše učenje. 

- Praktično znanje: poskuša najti poti za prevajanje deklarativnega učenja v 

veščine, sposobnosti, kompetence in kvalitete supervizanta, ki mu omogočajo, da 

se vrne k svojemu delu. 

 

Law, Ireland in Hussain (2007) so skušali aplicirati cikel izkustvenega učenja na 

koučing in so izpostavili tri gibanja, premike klientov. Dasiravno obstajajo nekatera 

razlikovanja med koučingom in supervizijo, bi lahko te ugotovitve aplicirali tudi v polje 

supervizije: 

a) od notranjega k zunanjemu gibanju: notranje gibanje vključuje refleksijo in 

konceptualizacijo novega učenja; to, kot posledica, vodi k drugemu zunanjemu 

gibanju od akcije k aplikaciji učenja  v nove prakse. 

b) Preteklo, sedanje in prihodnje gibanje; pretekla izkušnja je reflektirana v 

sedanjosti in daje izhodišče novim pomenom, ki so potem lahko integrirani v 

nadaljnje delo. 

c) Gibanje »znotraj«, ki rezultira v spreminjanju pomena – pomen in interpretacija 

naše izkušnje se spremeni, ko jo damo pod kritični pregled. 

 

V nadaljevanju bomo predstavili poskus združitve teorije izkustvenega učenja in 

čuječnega učenja. 

 

8.3 Povezava teorije izkustvenega učenja  in  čuječnega učenja – 
čuječno izkustveno učenje 

 

Yeganeh in Kolb (2009) razumeta čuječnost kot orodje, pripomoček učečim se, da 

izboljšajo svoj učni potencial v organizacijah. Mi se bomo v nadaljevanju osredotočili 

na možnosti izboljšanja učnega potenciala v supervizijski situaciji.  

Prišla sta do svoje definicije čuječnosti: 

»Čuječnost je stanje, v katerem se posameznik: 

1. osredotoči na sedanjost in neposredno izkušnjo; 

2. je intencionalno zavesten in pozoren; 

3. sprejema življenje kot nastajajoči proces spremembe« (Yeganeh in Kolb, 

2009, str. 14). 
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Izkustvena teorija učenja definira učenje kot »proces, kjer je znanje kreirano preko 

transformacije izkustva. Znanje je kombinacija prijemanja in transformacije izkustva« 

(Kolb, 1984, str. 41). Model prikazuje dva dialektično povezana načina prijemanja 

izkušnje: konkretna izkušnja in abstraktna konceptualizacija in dva dialektično 

povezana načina transformiranja izkušnje: refleksija izkustva in praktično 

eksperimentiranje (Yeganeh in Kolb, 2009).  

Shohet (2011) po drugi strani izpostavlja, da tudi čuječnost pomaga k 

transformacijskemu učenju. Opisuje meta veščine, ki se lahko priučijo in ki lahko 

ustvarijo prostor, znotraj katerega se reflektira o razmišljanju in občutkih, pri čemer 

supervizor pomaga razvijati vzdušje, v katerem se lahko raziskuje zavedanje 

mentalnih modelov, domnevnih svetov in čustvenih stanj.  

Z razumevanjem odnosa med čuječnostjo in izkustvenim učenjem in izkustvenimi 

učnimi stili lahko oblikujemo čuječne izkustvene učne prakse (Yeganeh in Kolb, 

2009). Tudi pri delu v supervizijskem procesu edukativno razvojnega modela.  

Individualne spirale učenja potekajo preko tega učnega kroga s štirimi načini, ki so 

preferenčni za posameznika. To, kako se posamezniki učijo, oblikuje smer njihovega 

osebnega razvoja. Kolb (1984) je dokazal, da so učni stili vplivani s tipom osebnosti, 

kulturo, izobraževalno specializacijo, izbiro kariere in trenutnimi službenimi vlogami in 

nalogami. 

Na hipoteze o odnosu med čuječnostjo in učnimi stili je vplival William James, 

katerega spoznanja predstavljajo osnovo tudi teoriji izkustvenega učenja. James 

(1890, v Yeganeh in Kolb, 2009, str. 15): »Nobeno stanje, ki izgine, ne more biti 

ponovljeno in identično s tistim, kar je bilo pred tem.«  

Zanimivo vzporednico izkustvenega učenja in čuječnosti je opazil tudi Siegel (2010), 

ki je dejal, da je praksa vračanja begajoče pozornosti nazaj k »tarči« vedno znova 

»učenje par excellence«. Trdi, da um pogosto zanemari bogatost konteksta, ki naredi 

izkušnjo unikatno.68 Namesto tega pogosto avtomatsko etiketira dražljaj, ki bazira na 

omejeni izpostavljenosti in se premika k naslednjem dražljaju s premalo podrobnim 

opazovanjem. Naše nalepke delovnih izkušenj kot npr. produktivnih, dolgočasnih, 

groznih, uspešnih, nujnih, sproščenih ipd. imajo prav tako osnovo v avtomatično 

kategorizirani izkušnji, namesto na popolni prisotnosti v enkratnem kontekstu 

trenutka (Langer, 2000). 

Jamesov (1890, v Yeganeh in Kolb, 2009) poudarek na takojšnji neposredni 

senzualni izkušnji se osredotoča na izkušnjo tukaj in sedaj, ki je skozi zgodovino 

označena kot čuječnost. Izpostavlja pomen pozornosti in definira spiralo interes - 

pozornost – selekcija,  podobno kot krog izkustvenega učenja, ki ustvarja kontinuiran 

tok izkušenj. Te predstavljajo tudi osrednji  element čuječnosti. 

                                            
68

 S čimer se strinja tudi Langer (2000): kontekst je ključen. Tudi pri razumevanju tega, kar 
percipiramo kot napako. Napaka je lahko v enem kontekstu, v drugem morda ni. 
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Podpirajoč povezave med učenjem iz izkušenj in čuječnostjo, je bilo ugotovljeno, da 

so posamezniki, ki so dosegli visoke rezultate na Langerjevi lestvici čuječnosti, 

izpostavili kot najpomembnejšo neposredno konkretno izkušnjo v svojem učnem stilu 

(Yeganeh, 2006). Posamezniki, ki so dosegli visoke rezultate pri čuječnosti, niso 

nujno dosegli visokih rezultatov tudi pri refleksivnem opazovanju, predpostavljajoč, 

da niso bili izgubljeni v mislih ali ruminirajoči, ampak so bili pozorni na svoje 

izkušnje.69 Rezultati predvidevajo, da lahko praksa čuječnosti pomaga 

posameznikom učiti se iz izkušenj na dva načina (Yeganeh in Kolb, 2009): 

1. s spodbujanjem fokusa na izkušnjo tukaj in sedaj, ki je ne ovirajo predsodki 

in pristranskost, kar bi lahko »koristilo« tako supervizorju kot supervizantu 

in procesu na sploh; 

2. učni proces postane intencionalen; supervizant (in supervizor) postane bolj 

pozoren, kako prehaja sam skozi faze učnega cikla. Supervizor je seveda 

pozoren tudi na supervizantova prehajanja.  

 

Yeganeh in Kolb (2009) izpostavita, da čuječnost postane pomembna, ko 

upoštevamo, kako izbiramo procesiranje in učenje iz dogodkov pri našem delu. 

Trdita, da učni stili določajo način našega procesiranja vsake nove izkušnje, ki 

povratno določa širino izbir in odločitev, ki jih vidimo. Izbire in odločitve, ki jih 

naredimo, po njunem v določeni meri določajo dogodke, s katerimi delamo in ti 

dogodki vplivajo na naše bodoče odločitve. Zatorej – ljudje ustvarjajo sebe in svoje 

učne stile preko izbir v vsakokratnih priložnostih, ki se jim odpirajo v življenju. Za 

mnoge je postal ta učni stil relativno nezaveden, sestavljen iz globoko zakoreninjenih 

vzorcev in rutin, ko prihajajo v stik z učnimi situacijami. Pravita, da čuječnost lahko da 

kontrolo nad učenjem nazaj v roke učečega. 

Avtorja sta prišla z združitvijo ugotovitev čuječnega učenja in teorije izkustvenega 

učenja do novega koncepta - »čuječno izkustveno učenje« (v nadaljevanju ČIU).  

ČIU je razvijajoči proces iskanja in produciranja novih učnih možnosti, medtem ko 

smo pozorni in se zavedamo trenutne konkretne izkušnje (Yeganeh, 2006). 

Yeganeh in Kolb (2009) izpostavljata naslednje značilnosti ČIU: 
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 Samozavedanje z nevrotičnimi motivi je ruminacija; samozavedanje z epistemičnimi motivi pa 
refleksija (Trapnell in Campbell, 1999). Posamezniki z visoko stopnjo ruminacije imajo nižje 
samospoštovanje, posamezniki z visoko stopnjo refleksije pa višje samospoštovanje. 
Še vedno ostaja odprto vprašanje koristnosti samozavedanja za psihološko zdravje in blagostanje. Ali 
gre za razrešitev »paradoksa samozatopljenosti« (Starc, Salmič in Breznik, 2007), nismo povsem 
prepričani. V omenjeni raziskavi je bilo samozavedanje povezano s samospoštovanjem in 
emocionalno inteligentnostjo. Emocionalna inteligentnost (Salovey in Mayer, 1990, v Starc idr., 2007) 
se nanaša na sposobnost zaznavanja lastnih čustev in čustev drugih, njihovega razločevanja in 
uporabe teh informacij za usmerjanje mišljenja in vedenja. Rezultati kažejo na pomembne pozitivne 
povezave refleksije ter samospoštovanja in emocionalne inteligentnosti. Ruminacija se s 
samospoštovanjem in emocionalno inteligentnostjo povezuje negativno. Kaže, da so načini 
razmišljanja in motivi za samozavedanje pomembni tako pri samospoštovanju kot emocionalni 
inteligentnosti in da ni vsako razmišljanje o samem sebi tudi emocionalno inteligentno. 
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- ČIU je metakognitivna sposobnost, ko se učeči zavedajo svojega učnega stila in 

so fleksibilni glede na učno situacijo, v kateri so. Sposobni so kreirati nove 

kognitivne kategorije s tem, ko se zavedajo, kako razmišljajo med učenjem. Tisti, 

ki uporabljajo Kolbov inventar učnih stilov pri učenju, se pogosto odločijo, da želijo 

razviti svojo kapaciteto v eni (ali več) izmed štirih oblik v izkustvenem ciklu učenja. 

V nekaterih primerih ta odločitev temelji na želji, razviti šibkejšo obliko v svojem 

učnem stilu, včasih pa lahko gre za izboljšanje sposobnosti v obliki, ki je še 

posebej pomembna za njihove učne oziroma delovne naloge. Splošna učna 

učinkovitost je izboljšana, če so posamezniki zelo vešči v doseganju vseh štirih 

oblik učnega cikla v kontekstualno primernem času.  

- V ozadju ČIU je predpostavka, da se kvaliteta izkustvenega učenja izboljšuje s 

tem, ko so strokovni delavci vse bolj intencionalni. Ključ, da si čuječen med 

učenjem, je intencionalnost, usmerjenost k cilju. Čuječnost je torej »sredstvo«, ki 

lahko pomaga, da se učenje dogaja v večji meri intencionalno, da delujemo v 

manjši meri preko avtomatiziranih vzorcev in rutin, ki so v večini nezavedne. 

Praktični primeri ČIU: timi lahko izboljšajo zavedanje, kako posamezniki delujejo 

drug z drugim v specifičnih situacijah in kdo je najustreznejši za določeno delo v 

timu; vodje lahko upravljajo kompleksne projekte, brez da bi sprejemali prehitre 

odločitve, ki temeljijo na omejenih informacijah; strokovni delavci lahko postanejo 

bolj učinkoviti v procesu s tem, da na novo premislijo, kako so bile določene 

informacije zbrane in upoštevane. 

 

Avtorja (prav tam) poudarita še nekatere »lastnosti« čuječnosti: čuječnost lahko 

osvobodi um, da misli intencionalno in ustvarja na nove načine. Medtem ko tisti z 

meditativnimi čuječnimi praksami prakticirajo zavedanje sedanjega trenutka 

(meditacija je namreč močan način discipliniranja uma v prakticiranju čuječnosti), pa 

obstajajo tudi prakse za tiste, ki se ne želijo podati v meditacijske programe. Če so 

ljudje zainteresirani za razvijanje čuječnih izkustvenih učnih veščin, je pomembno, da 

začnejo z rutino čuječnosti bodisi preko meditacije ali pa tudi ne (prav tam).  

Yeganeh in Kolb (2009) torej vpeljujeta v svoj model tudi možnost vpeljave 

meditativnih praks. Omenjata predvsem prakticiranje čuječnega dihanja. Sami 

opazimo še nekatere druge možnosti vpeljave meditativnih praks. 

Avtorja sta ustvarila praktični model čuječnosti in izkustvenega učenja, ki predstavlja 

različne čuječne prakse, s katerimi se lahko razvija sposobnost opravljanja v eni ali 

večih oblikah učnega cikla. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili posamezne 

faze izkustvenega učenja v razvojno-edukativnem modelu supervizije in jih skušali 

integrirati z nekaterimi možnostmi za razvijanje posameznih sposobnosti čuječnega 

izkustvenega učenja.  
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8.4 Čuječno izkustveno učenje v razvojno-edukativnem modelu 

 

8.4.1 Konkretna delovna izkušnja in razvijanje sposobnosti za njo 
 

Je zgodba, v kateri je dogodek s strani supervizanta natančno opisan. Tancig (1994) 

trdi, da je bistvo supervizije v sistematični refleksiji lastnega ravnanja oziroma 

izkušenj. Zato naj bi se učni proces začel s praktičnimi izkušnjami, ki jih je strokovni 

delavec pridobil pri opravljanju svojega dela. Izkustvo je pomembno: Siegel (2010) 

navaja, da je izkustveno prakticiranje pomembno, da se uravnovesi  skušnjava pred 

diskusijami polnih abstraktnih konceptualizacij. 

V nadaljevanju predstavljamo opredelitev konkretne delovne izkušnje Žorge (2002b, 

str. 24-25):  

- izkušnjo vnese strokovni delavec v supervizijo tako, da jo posreduje v obliki 

zgodbe. Zgodbo izbere, jo nato pisno pripravi. Na srečanju tudi ustno predstavi to 

izkušnjo iz svojega poklicnega življenja, ki si je ne zna pojasniti, ki ga miselno ali 

čustveno okupira ali za katero si želi, da bi se iz nje česa naučil. V zvezi s to 

izkušnjo si zastavi tudi določena vprašanja in v procesu supervizije skuša najti 

odgovore nanje.  

- Pomembno je, da je opis izkušnje čimbolj konkreten in natančen. Včasih je lahko 

koristno supervizijsko gradivo kar dobeseden zapis razgovora. Osebno 

zaznavanje in doživljanje določenega dogodka je za posameznika, ki je bil 

udeležen v izkušnji, pogosto celo pomembnejše od objektivnih dejstev. Opisana 

izkušnja služi v supervizijskem procesu kot učno gradivo; naloga supervizorja je, 

da zgodbo iz poklicnega življenja strokovnega delavca preoblikuje tako, da se 

supervizant ob njej lahko uči o sebi in svojem poklicnem ravnanju.  

- Supervizant naj bi dobro razmislil, kaj je osnovni problem v opisani izkušnji in si v 

zvezi z njim zastavil ustrezno supervizijsko vprašanje. Avtorica (prav tam) 

opozarja, da je to lahko videti enostavno, a je to lahko tudi zahteven proces, saj 

se dogaja, da se ne zavedamo resničnih problemov, si jih prikrivamo ali da imamo 

v zvezi z njimi slepe pege. Pogosto se izkaže, da se, pod na videz enostavnim 

problemom, skrivajo zapletena vprašanja, na katera bi si naj supervizant 

odgovoril, preden lahko ustrezno ubesedi problem in zastavi ustrezno vprašanje. 

Končna odločitev o tem, kako bo ubesedil problem, katero vprašanje si bo v zvezi 

z njim postavil, je vedno v rokah supervizanta. Če supervizor ni dovolj pozoren na 

supervizantov izbor vprašanj, se lahko zgodi, da se s supervizantom loti analize in 

razreševanja problema, ki se zdi pomemben njemu, medtem ko supervizant zanj 

ni resnično zainteresiran.  
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Na tej točki se lahko kot možnost razvijanja sposobnosti za konkretno delovno 

izkušnjo vrnem na ugotovitve Yeganeha (2006)  ter Yeganeha  in Kolba (2009) in jih 

apliciram v supervizijsko polje: 

- potrebno se je vračati na supervizantovo čuječno izkustveno učenje, ki je 

povezano s čutili, zaznavanjem in neposredno izkušnjo. Neposredno občutenje 

takojšnjega učnega konteksta je najpomembnejše. Rezultati kažejo, da 

udejstvovanje v konkretni izkušnji odpira vrata ČIU preko iskanja in produciranja 

novosti, kar lahko omogoči supervizantu, da ustvari nove kategorije, ki ustrezajo 

učnemu kontekstu specifične učne situacije. Udejstvovanje v novih izkušnjah 

poteka preko ozaveščanja. Pri konkretni izkušnji se izpostavlja občutljivost na 

kontekst, zavestna orientacija k novostim in vključenost, angažiranost 

supervizanta. 

- Razvijanje kapacitete za izkustvo zahteva supervizanta, ki je odprt  za 

neposredno izkušnjo. Neposredna izkušnja obstaja samo v »tukaj in zdaj«, 

sedanjem trenutku neskončnih globin in širin, ki ne more biti nikdar popolnoma 

dojet.  

- Če je supervizant preveč v razmišljujočem načinu (če je preveč »v svoji glavi«), 

lahko to inhibira sposobnost dojemanja in čutenja tega neposrednega trenutka. 

Vključevanje čutov v konkretni izkušnji lahko pripomore k temu, da je supervizant 

prisoten v trenutku in pozoren na neposredne senzacije in občutja. Ta prisotnost 

in pozornost sta posebej pomembni za dojemanje odnosov. Tisti, ki mu gre težje 

pri razmišljanju in je spretnejši pri izkušanju, lahko napiše seznam vsega, kar 

plava okrog njegovih misli. To lahko vključuje stvari, ki jih »mora narediti«, ideje, 

skrbi itn., vse, kar moti um. Um pogosto ponavlja te misli, da vzdržuje kontrolo 

nad njimi. Ko so misli enkrat zapisane, je lažje prakticiranje prisotnosti v tem 

trenutku, vedoč da je seznam blizu. »Čiščenje uma« je lahko osrednje orodje za 

menjavo: od abstraktnega mišljenja k prakticiranju vključevanja v sedanjem 

trenutku.  

- Da bi torej supervizant razvil kapaciteto za izkustvo, lahko prakticira opazovanje 

okolice, medtem ko zavestno preusmerja um stran od besed, ki se pojavijo in se 

vrača k trenutnemu opazovanju.  

- Z globokimi vdihi med samim izkustvom lahko sidra um v trenutnem zavedanju 

percepcije: vida, zvoka, okusa, tipa in vonja, stran od abstraktnih misli. Če se misli 

pojavijo v umu, se lahko nežno a odločno refokusira na dihanje, stran od 

razmišljanja, da bi bil v večji meri prisoten. Globoko dihanje je namreč močna 

intervencija za izboljšanje sposobnosti za izkustvo. Večina nas diha plitko, 

posebej, ko počnemo stvari, ki nas odtrgajo od trenutnega zavedanja. Sidrišče za 

ustvarjanje čuječnega učenja je tako lahko preprosto dihanje s trebušno prepono. 

Da bi ne pozabil na dihanje, so na mestu vprašanja za preverjanje: npr. »Kako 

globoko diham v tem trenutku?« Supervizant si lahko pomaga tudi tako, da si na 

mizo kaj nariše, ali si s pisalom naredi npr. piko na roki, ki ga bo spominjala na 

dihanje. 
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8.4.2 Refleksija izkušnje in razvijanje sposobnosti za njo 
 

Ko pove strokovni delavec zgodbo, v kateri s pomočjo supervizorja dovolj natančno 

opiše svoje izkustvo in si zastavi supervizijsko vprašanje, ga supervizor vodi dalje v 

razmišljanju oziroma refleksiji tega izkustva (Žorga, 2002). Pri tem strokovni delavec 

razmišlja o vzrokih in okoliščinah, ki so prispevale k tej izkušnji, odkriva, kaj je 

pravzaprav  skušal doseči, zakaj je ukrepal na določen način oziroma kateri dejavniki 

so vplivali na njegove odločitve ter kakšne so bile posledice njegovega dejanja; 

odkriva tudi svoja občutja in doživljanja, ki jih je imel ob delu, prav tako pa tudi 

občutja klienta oz. sodelavca in do teh občutij zavzame v procesu refleksije tudi 

določeno distanco (Žorga, 1994).  

Žorga (2002b, str. 25-26) navaja značilnosti te faze učnega procesa:  

- Vloga supervizorja: pomaga spoznati supervizantu, da se o vprašanju, ki ga je 

sprožil, da razmišljati;  pokaže mu načine, na katere je mogoče razmišljati o njem 

in mu s tem olajša proces mišljenja; pomaga mu razvijati sposobnost 

samostojnega razmišljanja o delu, pri čemer mu ni potrebno poznati njegove 

realne delovne situacije. Supervizor naj spozna, kaj supervizant misli o tej 

situaciji, kako jo razume in kakšne dejavnosti izhajajo iz takega razumevanja. 

- Supervizant: naj ob podpori in pomoči supervizorja opazuje svojo izkušnjo in 

skuša zavzeti do nje ustrezno razdaljo in jo analizira »z očmi tretje osebe«. 

Avtorica (prav tam) poudarja, da to ni vedno enostavno, saj so lahko v zvezi z 

izkušnjo še zelo živi občutki in čustva, ki jih je sprožil dogodek. Pomembno je, da 

v trenutkih, ko takšna čustva privro na površje, supervizor nudi strokovnemu 

delavcu podporo in mu omogoči izraziti omenjena čustva. 

- Supervizant: razmišlja o vzrokih in okoliščinah, ki so prispevali k njegovi izkušnji 

oziroma so tvorili ozadje zanjo; spoznava ozadje svojega ravnanja in vzvode, ki 

ga vedno znova potegnejo v vzorce vedenja, ki jih pri sebi ne odobrava in ki 

strokovno niso učinkoviti; razmišlja, kakšne so bile posledice njegovega dejanja 

zanj, za klienta, njegovo družino ali pa za kolege; se sooča s svojimi ravnanji in 

prikritimi mislimi, željami in pričakovanji, ki so vodila ta ravnanja; spoznava, kako 

te doživljajo kolegi in supervizor; odkriva občutja in doživljanja, ki jih je imel v 

situaciji in kasneje, prav tako občutja klienta oz. sodelavca; išče ozadja teh 

občutij; skuša v procesu refleksije do njih zavzeti določeno distanco. 

 

Definicij koncepta »refleksija« je veliko. Prvi naj bi ta termin uporabil Dewey  leta 

1933 (1997, v Rupar, 2014a). Ena izmed definicij trdi, da je refleksija »namensko 

osredotočanje na misli, čustva, senzacije in vedenje, da bi naredili pomen iz teh 

fragmentov izkušnje. Rezultat te refleksije je ustvariti novo razumevanje, ki lahko 

pripelje k povečanim izbiram, spremembam ali reduciranju zmede« (Voller, 2009, v 

Carroll, 2009, str. 43). Refleksija je torej ključen element v supervizantovem učenju; 

brez refleksije bi bili obsojeni ponavljati iste akcije, živeli bi po receptih drugih, in 

živeli bi zgolj modrost in učenje, ki bi jim s strani supervizorja ali drugih supervizantov 
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bilo predano, a ne bi bilo njihovo. Refleksija je torej sposobnost, da raziščejo, 

vrednotijo, dostopajo, se sprašujejo ali imajo v lasti svoje razmišljanje.  

Yeganeh  in Kolb (2009) izpostavljata naslednje možnosti razvijanja sposobnosti za 

refleksijo izkušnje, ki jih skušam aplicirati v polje supervizije:  

- refleksija zahteva čas in prostor. Lahko je inhibirana z impulzivnimi željami  in/ali 

pritiski, da je potrebno iti v akcijo. Lahko je povečana s praksami intencionalnega 

pogleda na stvari z različnih perspektiv in empatijo. Umirjenost, tišina in utišanje 

uma spodbujajo globoko refleksijo. Informacijske veščine osmišljanja, zbiranja 

informacij in analize informacij lahko pomagajo v razvoju in ekspresiji refleksivne 

oblike učenja.  

- Da bi prakticiral to fazo ČIU, lahko supervizant aktivno odkriva kritične trenutke 

impulzivne akcije in planira ukinitev akcije v tem času s pomočjo čuječnosti. 

Osredotoči se lahko na fiziološke pokazatelje, ki nakazujejo, da se bo 

impulzivnost pojavila. Ko se znamenja pojavijo, je potrebno prakticirati 

preusmerjanje uma supervizanta na refleksijo (v praksi čuječnosti govorijo o 

nežnem vračanju uma). Supervizant, ki čuti, da (pre)hitro sodi in deluje, se lahko 

sprašuje: »V kakšno akcijo sem hitel? Lahko sedim z njo še nekaj časa, da se 

prepričam, da sem intencionalen?« To se lahko naredi na različne načine. Eden 

izmed predlogov je, da si supervizant programira računalniški koledar/opomnik, ki 

ga bo opominjal npr. vsako uro. Druga uporabna praksa je, da se posveti enemu 

izzivu, ki zahteva refleksijo in porabi 10-15 minut, da generira nova vprašanja, da 

bi odgovoril na izziv. Ustvari  vprašanja zase, o katerih navadno ne bi 

premišljeval, in se osredotoči na dvom; ni mu potrebno hiteti k temu, da bi imeli 

prav. Supervizant lahko prakticira sprejemanje trenutka z identificiranjem akcij, ki 

so pozitivne, kot  tudi tistih, ko gre zgolj za poskus, da ima sam občutek kontrole 

nad dejavniki, nad katerimi je sicer ne more imeti.  

 

Carroll (2009) se sprašuje, kako naj supervizant postane čuječni praktik, ki reflektira 

svoje delo in se uči o njem preko refleksije. Izpostavlja (prav tam) Lewina, ki je pri 

tem gibanju od izkustva k učenju govoril o spirali odkritja, medtem ko bi naj nekateri 

drugi govorili o procesu postajanja »retrospektivno introspektiven«. Spomni, da pri 

refleksiji ne gre zgolj za kognitivni proces, temveč ta vključuje emocije, intuicije, 

senzacije in telesne izkušnje. 

Kot enega izmed »notranjih« zahtev, ki spodbujajo refleksijo, navaja Carroll (2009) 

odprtost – odprt um; biti iskren s seboj, biti odprt s katerokoli resnico, biti dovolj 

pogumen, da ostaneš z dejstvi. Zanj je čuječnost pomembna, pri čemer izhaja iz 

definicije čuječnosti Maya in O´Donovana (2007, v Carroll, 2009, str. 47): 

»Specifično-namenski način pozornosti na notranja stanja čustev in misli in zunanja 

stanja okolja in vedenj, iz trenutka v trenutek in držanje tega zavedanja z odnosom 

sprejemanja.«  
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Carroll (2009) opisuje še več teh »notranjih zahtev«, ki jih v drugi literaturi lahko 

zasledimo bodisi kot sestavine oz. lastnosti čuječnosti ali posledice čuječnostne 

prakse, ki jih lahko vidimo tudi kot vodila za supervizanta: npr. imaginacija kot 

sposobnost iti preko svojih psiholoških meja in parametrov in si dovoliti druge 

možnosti; sposobnost ustaviti se, biti pri miru; dobiti distanco; ukiniti vrednotenje; 

spoštovati intuicijo in čustva kot vodičev k razumevanju; razmišljati kot začetnik; širiti 

lastno perspektivo; spoprijateljiti se z nepoznanim in neprijetnim; čustveno se 

zavedati, kaj se dogaja tebi in drugim; misliti in upoštevati dogodke in življenje v širših 

perspektivah – helikopterska sposobnost.  

Tukaj je torej pomemben tudi kontekst: pomen namreč lahko ustvarimo kot del 

določenega konteksta. Ko ignoriramo kontekst, lahko prenehamo dajati pomene, ki bi 

jih sicer lahko bilo več (Langer, 1989). Tudi sicer velja, da je eden izmed ciljev 

supervizijskega procesa, ki je označen kot globalen, »gledati na svet sistemsko« 

(Kobolt in Žorga, 2006).  

 

8.4.3 Osmišljanje izkušnje ali faza abstraktne konceptualizacije in razvijanje 
sposobnosti za njo 

 

Žorga (2002b, str. 26-27) navaja naslednje značilnosti  te faze v procesu supervizije: 

- v tej fazi pripeljemo izkušnjo na bolj abstraktno, teoretično raven. Prihaja do 

interpretacij izkušnje; do iskanja povezav med reflektirano izkušnjo in izkušnjami, 

ki jih je strokovni delavec imel v preteklosti; do primerjave teh izkušenj z 

izkušnjami drugih udeležencev supervizije. Pomembno je iskanje zvez z 

obstoječim znanjem, s teorijami, stališči in z vrednotami supervizanta. Ta se 

sooča s svojimi obrambami, čustvenimi vsebinami in stili vedenja; prepoznava 

implicitne teorije, stališča in vrednote, ki usmerjajo njegovo ravnanje in doživljanje 

in ki določajo referenčni okvir, v katerem zaznava dogodke in vedenje drugih; 

ugotavlja, kakšen pomen ima ta dogodek zanj osebno in kako vpliva na njegovo 

delovanje. 

- Supervizant prihaja do novih spoznanj, ki jih nato skuša integrirati v svojo 

kognitivno strukturo in jo reorganizirati na višji ravni. Avtorica (prav tam) opozori 

na primere pomanjkanja integracije praktičnih in teoretičnih znanj v vsakdanji 

praksi, ko npr. vidimo, da učitelj pozna teorijo in ve, kakšno je optimalno ravnanje 

za rešitev določenega problema, a teh znanj pri reševanju problema ne uporabi. 

Pečjak (1992, str. 120) trdi, da je »aktivno preskušanje novih znanj in njihova 

uporaba v praksi možna šele takrat, ko je integracija izvedena«. Do integracije 

pride, ko svojo miselno strukturo preoblikujemo tako, da vključimo vanjo tudi nova 

spoznanja in jih povežemo z že obstoječimi v novo kvaliteto (Žorga, 2002b).  

- Integracijo novih izkušenj in teoretičnih znanj v obstoječe miselne sheme Žorga 

(prav tam) razloži s procesom ekvilibracije oz. uravnoteženja, o katerem je govoril 

Piaget (1961, v Žorga, 2002b). Pri  soočanju z vedenjem ali doživljanjem, ki si ga 
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z dotedanjimi izkušnjami in znanjem ne znamo pojasniti (lahko gre za naše 

doživljanje ali za doživljanje in vedenje našega klienta, kolega ipd.), lahko 

občutimo zmedenost, nemoč in nekompetenco. Pride do porušenega ravnotežja 

ali disekvilibracije. Supervizant se sooči z informacijami, ki se ne skladajo z 

njegovimi že obstoječimi miselnimi shemami. V smislu asimilacije izpostavi 

reflektiranje takega vedenja, mišljenja oz. doživljanja, iskanje dejavnikov, ki so 

delovali nanj, razlogov, ki so povezani z njim, teorij, ki jih lahko pojasnjujejo, in 

novih oblik vedenja in doživljanja, ki bi bile v podobni situaciji tudi možne, kar 

povzroča prilagajanje nekaterih prvin izkušnje že obstoječim miselnim shemam. 

Pod vplivom analizirane izkušnje prihaja do preoblikovanja obstoječih miselnih 

shem, stališč, implicitnih teorij, vzorcev vedenja, doživljanja in mišljenja 

(akomodacija). Rezultat je novo spoznanje, nove oblike vedenja in doživljanja in 

posledično postopno delovanje na kvalitativno drugačni, višji ravni. Pri 

usklajevanju obstoječih stališč, znanj in vzorcev vedenja z novimi izkušnjami ter z 

na novo pridobljenim znanjem, lahko torej govorimo o procesu uravnoteženja ali 

ekvilibracije (prav tam). 

- Ko supervizant spozna pomen neke izkušnje oziroma nekega dogodka, pogosto 

uvidi, da je to pravzaprav izkušnja mnogih generacij in da je lahko zapisana tudi 

že v mnogih strokovnih besedilih. Potrebno je, navaja Žorga (2002b), da vsak 

sam to spozna. Šele tedaj, ko integrira izkušnjo in njen pomen, postane to tudi 

njegova modrost.70 Avtorica še nadaljuje, da ta modrost ni statična; v procesu 

integracije je namreč potrebno vedno znova pregledovati  in preurejati svoja 

znanja ter spreminjati tudi svojo kognitivno strukturo.71 Tako se nova teoretična 

znanja in nova spoznanja, ki si jih v procesu strokovnega razvoja supervizant 

pridobiva z refleksijo obstoječih izkušenj, integrirajo z nekdanjimi shemami 

vedenja in zaznavanja v drugačne, nove vzorce poklicnih ravnanj in prepričanj 

(prav tam). 

 

Yeganeh in Kolb (2009) izpostavita, da abstraktna konceptualizacija od supervizanta 

zahteva sposobnost kognitivne reprezentacije in manipulacijo idej. Predstavita 

nekatere možnosti razvijanja sposobnosti za njo. Supervizanta lahko v delovnem (ali 

supervizijskem) procesu zmotijo močne neposredne emocije, senzacije in pritisk, da 

deluje  (pre)hitro. Predlagata nekatere dejavnosti (prav tam): 

- udejstvovanje v razmišljanju je lahko spodbujano s prakticiranjem teoretičnih 

modelov in ustvarjanjem scenarijev za akcijo. Analitične veščine gradnje teorije, 

analize podatkov in tehnološkega upravljanja lahko pripomorejo pri razvijanju in 

izražanju razmišljujoče oblike učenja.  

                                            
70

Modrost kot potencial, naravna faza razvoja odraslega. Modrost kot mentalni procesni model se 
dotika življenja kot celote iz perspektive  inteligentnega, svobodnega soočanja z izkušnjami (Žorga, 
2007).  
71

 Na tej točki je pomembnost čuječnosti kot na dlani. Ne zgolj supervizant, uči in kognitivno strukturo 
spreminja tudi supervizor. 
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- Prevpraševanje domnev supervizantu lahko pomaga, da se um osredotoči in 

naredi uporabno teorijo intencionalno in ne avtomatično. Supervizant si naj vzame 

čas, da vidi svoje domneve iz različnih zornih kotov,  s čimer lahko obogati misel.  

- Lahko eksperimentira s tem, kako osmisli situacijo, če  določena prepričanja niso 

resnična.  

- Lahko razmisli o vlogi, ki jo igra kontekst v določenem mentalnem modelu in kako 

bi se ta lahko spremenil, če bi se spremenil kontekst. Ustvarjanje kontekstualnega 

znanja in ne dihotomnega razmišljanja lahko ojača sposobnost supervizantov za 

abstraktno razmišljanje.  

- Prakticiranje fokusirane rutine abstraktnega spraševanja in iskanje odtenkov sive 

lahko pomaga pri razvijanju sposobnosti, da supervizant misli bolj »polno« v učnih 

situacijah. Avtorja (prav tam) še opozarjata, da nečuječno menjavanje in 

preskakovanje od abstraktne konceptualizacije h konkretni izkušnji lahko zmoti 

učenje v nekaterih scenarijih.72 

 

8.4.4 Praktično eksperimentiranje oz. delovanje na drugačen (nov) način in 
razvijanje sposobnosti zanj 

 

Žorga (2002, str. 28) navaja naslednje značilnosti faze praktičnega eksperimentiranja 

v supervizijski situaciji: 

- V tej fazi je supervizant sposoben gledati na preteklo izkušnjo iz novega zornega 

kota. Ugotavlja, kaj se je naučil iz nje in kako bi lahko bolje ukrepal v dani situaciji. 

Na osnovi teh spoznanj in na osnovi ugotovitev, kako bi lahko ravnal na drugačen 

(zanj nov) način, lahko načrtuje drugačne stile odzivanja, nove vzorce vedenja in 

nove koncepte, iz katerih bo izhajal pri svojem poklicnem delovanju. Te nove 

oblike ravnanj lahko v prihodnjih delovnih situacijah preizkuša. Tako preizkušanje 

mu omogoči novo učno izkušnjo. Naloga supervizorja je poskrbeti, da supervizant 

varno preizkuša nove oblike vedenja. Avtorica (prav tam) še opozarja, da je 

pomembno, da supervizant na srečanju dobro pregleda nove možne strategije 

vedenja in predvidi možne posledice. 

 

Yeganeh in Kolb (2009) pa izpostavita naslednje možnosti razvijanja sposobnosti za 

praktično ekperimentiranje: 

                                            
72 Zaradi hitrih sprememb, ki smo jim danes vse bolj izpostavljeni, obstaja nevarnost, da smo vedno 

znova pahnjeni v nov ciklus prehajanja med fazami, še preden končamo prejšnjega (Kobolt in Žorga, 
2006) in v avtomatizirano preskakovanje, ki ga lahko vidimo tudi kot posledico »avtomatskega pilota«. 
Tako nimamo možnosti, da bi izkusili višje stopnje integriranosti in si ustvarili zadovoljiv občutek 
samospoštovanja. To nas lahko vodi k vse večji frustriranosti, nezadovoljstvu pri delu in občutku trajne 
nekompetentnosti.  
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- opozorita, da delovanje na nov način zahteva supervizantovo predanost in 

vključenost v praktični svet realnih posledic. Na nek način je to tudi osnova 

učnega cikla, prostor, kjer so notranje preizkušanje, reflektiranje in razmišljanje 

testirani v realnosti.  

- Delovanje supervizanta na nov način je lahko inhibirano s preveliko količino 

notranjih procesov,  v kateremkoli izmed ostalih treh načinov, spodbujano pa je 

lahko s supervizantovimi pogumnimi iniciativami in cikli ustvarjanja ciljev ter 

dajanjem povratnih sporočil supervizorja ter spremljanjem same izvedbe. S 

pomočjo čuječnosti se supervizant lahko zaveda pomembnosti intencionalnosti pri 

delovanju, posebej, ko bi bilo refleksivno opazovanje varnejše stanje zanj.  

- Spraševanje supervizanta o novostih in razmišljujoča vprašanja so lahko varen in 

čuječ način, da se akcija začne.  

- Drug način je, da si supervizant predstavlja idealno vedenje, ki bi ga želel 

prakticirati. Potem se lahko odloči, katero vedenje bo generativno v določenih 

učnih situacijah in ga začne čuječe prakticirati.  

- Supervizant, ki bi želel premika k akciji pogosteje ali na bolj odločen način, bo 

pridobil  s tem, da bo ozavestil avtomatizirane samoobsodbe, sheme, čustva ali 

misli ipd., ki podpirajo neakcijo. To lahko doseže preko sprejemanja in z dihalnimi 

praksami.  

- Avtorja (prav tam) še opozorita, da se je potrebno zavedati, da delovanje ni zgolj 

polnjenje prostora z vedenjem in da je po drugi strani intencionalna prekinitev 

vedenja lahko prav tako čuječna. S čuječnostjo lahko supervizant postane bolj 

intencionalen  v tem, kako misli ali se vede v določenem okolju. Da bi se bolj 

zavedal učnega procesa, mora poiskati edinstvene načine udejstvovanja v rutinah 

trenutnega zavedanja.  

- Prakse globokega dihanja lahko pomagajo ustvariti sidrišča za preverjanje misli in 

vedenj.  

- Pomaga lahko, če lahko med srečanjem supervizant identificira ljudi, na katere se 

lahko obrne intencionalno v učnih situacijah. Ta t.i. konverzacijska sidrišča 

namreč zagotavljajo podlago, da ostanejo osredotočeni na čuječno prakso in 

emocionalno podporo ter ostanejo optimistični.  

- Uporaba koučev in supervizorjev, ki prakticirajo čuječnost, je prav tako močno 

orodje. A Yeganeh in Kolb (2009) poudarita, da bi bilo za začetek ustrezno, da se 

preizkusi eno ali dve specifični čuječni tehniki, da se proces učenja ne bi ustavil.  

Ko bi se posamezne tehnike ponotranjile, se lahko dodajo nove. Prepričana sta, 

da je uporaba čuječnosti v organizacijah v teh turbulentnih časih postala nujna. 

Sami menimo, da tudi v supervizijski praksi.  
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8.5 Nekatere možnosti vpeljave čuječnosti glede na strukturo 
supervizijskega srečanja v razvojno-edukativnem modelu 

 

Čuječnost je možno vpeljati v različnih delih supervizijskega srečanja. Znotraj 

strukture supervizijskega srečanja obstajajo različne možnosti dopolnitve obstoječe 

strukture z elementi čuječnosti oziroma čuječnostnega izkustvenega učenja. 

Predstavili bomo posamezno strukturo in v nadaljevanju dodali nekatere možnosti in 

predloge aplikacij, ki bi pomagali spiralo učenja poglobiti in razširiti.  

Struktura supervizijskega srečanja ima praviloma tri dele (povz. po Žorga, 2002b). 

1. Uvodni del (ogrevanje):  

- osvetlitev počutja vseh članov skupine (temu delu pravimo tudi notranje vreme); 

- dogovori o poteku in vsebini srečanja; 

- odzivi na refleksijska poročila s prejšnjega srečanja. 

 

2. Osrednji del: 

- delo s supervizijskim gradivom (izkušnjo oz. primerom iz supervizantove poklicne 

prakse); 

- temeljita predelava izkušnje in prostor za vsakega udeleženca – možnost prenosa 

obravnavane izkušnje na svojo delovno situacijo (kaj sem se naučil na tem 

srečanju, kaj je bilo zame pomembno, kako bom to uporabil pri svojem delu). 

 

3. Zaključni del: 

- kratka analiza celotnega srečanja; 

- izmenjava povratnih informacij; 

- osvetlitev počutja med člani skupine; 

- dogovori za naslednje srečanja.  

 

Vprašanje, ki se poraja je, kaj, kako in v kolikšni meri  aplicirati čuječnost v razvojno-

edukativni model. Sami vidimo več možnosti aplikacije: predstavili bomo nekatere 

možnosti in predloge dejavnosti in naravnanosti.73 Naravnanost supervizorja ni 

odvisna zgolj od njegove uporabe tehnik in čuječnostnih praks, ampak od njegovega 

razumevanja epistemoloških temeljev čuječnosti, o čemer smo pisali v prejšnjih 

poglavjih. Seveda je pomembno, da se supervizor zaveda, v kateri fazi je med 

srečanjem sam supervizijski proces, supervizant(i) ali on sam kot supervizor.  

                                            
73

 Kabat-Zinn (2005) navaja sedem elementov notranje naravnanosti, ki bi jih lahko aplicirali na 

področje delovanja supervizorja. V tem primeru seveda ne bo šlo za empirično dokazovanje in 
tovrstno evidenco, temveč za neke vrste logično sklepanje, ki sledi iz poznavanja vloge supervizorja, 
njegovih zaželenih lastnosti in kompetenc (Žorga, 2010), ter Kabat-Zinnovega razumevanja čuječnosti. 
Sedem elementov naravnanosti je: nepresojanje, potrpljenje, začetniški um, zaupanje, 
neprizadevanje, sprejemanje in nenavezanost. Elementi tvorijo posebno držo, s katero pristopimo k 
praksi čuječnosti. Zanje velja tudi, da se pojavljajo kot posledica prakticiranja.  
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V uvodnem delu se je potrebno najprej osredotočiti na konkretno izkušnjo, predvsem 

pri osvetlitvi počutja vseh članov skupine. Znotraj tega dela srečanja se lahko 

uporabijo različne prakse (meditativne) čuječnosti, ki pomagajo supervizantom, da se 

»prestavijo« v situacijo tukaj in zdaj, ozavestijo svoje trenutno počutje in se 

osredotočijo na dogajanje v skupini. Na čuječnosti temelječe prakse pomagajo 

utelešati tudi Rogerseve jedrne pogoje: sprejemanje, pristnost in empatijo.74 

Rogerseva humanistična perspektiva je namreč eden izmed temeljev razvojno-

edukativnega modela supervizije (Kobolt in Žorga, 2006). Čuječnostne meditativne 

prakse bomo na tem mestu zgolj površinsko predstavili, da bi bralec dobil občutek, v 

kateri smeri bi lahko iskal naprej.  

Naj jih najprej nekaj zgolj omenimo: meditacija z rozino, čokoladna meditacija, 

enominutna meditacija čuječnostno dihanje, čuječnostna hoja, čuječnostno 

opazovanje in poslušanje (meditacija zvoki in misli), krajše izvedbe pregleda telesa,75 

meditacija raziskovanje težav, pogovor o vajah za odpravljanje navad, osredotočanje 

pozornosti na telo in dihanje  (Williams in Penman, 2015); formalna in neformalna 

praksa čuječnega poslušanja, formalna in neformalna praksa čuječne konverzacije, 

praksa severne sibirske železnice, meditacija odpornosti (Tan, 2012); Kabat-Zinn 

(2005) v svoji klasični knjigi predstavlja kar nekaj uporabnih tem za razgovor in 

relfektiranje ter namige in predloge za različne čuječnostne dejavnosti; čuječno 

procesiranje, ki ga je razvil Žvelc (2012) in ni usmerjeno k doseganju pozitivnih 

rezultatov, temveč k sprejemanju zavedanja o prijetnih in neprijetnih notranjih 

izkušnjah: telesnih senzacijah, čustvih ali mislih. 

Prvi primer čuječnostne meditativne prakse, ki jo lahko uporabimo v uvodu srečanja 

je čuječnostno dihanje (prirejeno po Tan, 2012; Williams in Penman, 2015). Branje 

»navodil« naj bo v umirjenem tonu, s počasnim tempom, s posameznimi premori 

med besedami oz. stavki. 

- Zavzemite udoben položaj na stolu. Noge naj bodo na tleh, roke sproščene. 

Dihajte s trebušno prepono. Položite roko na tebuh in si predstavljajte, da 

imate v trebuhu balon. Ko vdihnete, se balon napolni in ko izdihnete, se 

izprazni. 

- Če želite, lahko oči  nežno zaprete. 

- Privedite se v sedanji trenutek. Namenoma zavzamite vzravnano in 

dostojanstveno držo – kot gora.  

- Vprašajte se: »Kaj se v tem trenutku dogaja z menoj? Kaj se dogaja v 

mislih/telesu/s čustvi?« 

- Pripeljite pozornost  na trebuh, občutite, kako se dviguje ob vdihu in pada pri 

izdihu. 

                                            
74

 Kot je trdil Rogers, to niso tehnike ampak načini biti v svetu (Christopher in Maris, 2010). 
75

 Čuječnost temelji na raziskovanju telesnih občutij kot osnovi vsega psihičnega, telo ima v središču 
pozornosti. Naslednja zanemarjena izkušnja je vezana na neposredno izkušnjo in  njeno razumevanje, 
ki se ga loteva fenomenologija. Pomembna je usmeritev na sedanji trenutek, za razliko od različnih 
psihoanalitičnih konceptov, ki odkrivajo pomembnost preteklih dogajanj ali nekaterih kognitivnih in 
vedenjskih tehnikah, ki so usmerjene na prihodnost (Škodlar in Srakar, 2015). 
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- Um bo neizogibno »begal« vstran od diha in telesa od časa do časa. Kar je 

normalno. To um počne. Ko to zaznate, ozavestite, kam je um pobegnil, in 

potem nežno pripeljite svojo pozornost ponovno na dih. 

- Ohranite polno zavedanje na svojem dihanju, bodite celoten čas z vsakim 

vdihom in z vsakim izdihom, kot bi jahali valove svojega diha. Dihanje lahko 

služi kot sidro, da se uglasite na stanje zavedanja in umirjenosti. 

- Vsakič, ko bo um »odvandral« iz diha, zaznajte, kaj je bilo, da ga je 

preusmerilo, potem ga nežno pripeljite k trebuhu in občutenju potovanja diha v 

in iz njega. 

- Razširite obseg zavedanja svojega dihanja, tako da vključite telo kot celoto, 

svojo držo in izraz na obrazu. Občutite  telo od glave do nog in sledite dihanju 

v in iz celotnega telesa. 

- Refleksija: Ozavesti, kako si se počutil-a, ko si bil-a »samo« z dihom? 

(prirejeno po Tan, 2012) 

 

Supervizantom se lahko potem ponudi možnost tudi prakticiranja posameznih vaj 

doma - neformalna praksa čuječnostnega dihanja z naslednjim navodilom:  

Usklajujte se s svojim dihanjem ob različnih delih dneva, čuteč kako se vam trebuh 

nekajkrat dvigne in spusti. Ozavestite svoje misli in čustva v teh trenutkih, samo 

opazujte jih, brez da bi njih ali sebe presojali. Hkrati se zavedajte katerihkoli 

sprememb v načinu, kako vidite stvari in čutite o sebi. Zapišite svoja opažanja 

(prirejeno po Tan, 2012). 

Drugi primer čuječnostne meditativne prakse v uvodu srečanja je vaja z rozino 

(prirejeno po Williams in Penman, 2015); vsaki spodaj opisani stopnji se lahko 

nameni okrog trideset sekund. 

- Držanje rozine 

Vzemite eno od rozin in jo držite v dlani ali med prsti. Osredotočite se nanjo, 

kot da česa podobnega še nikoli niste videli. Ali čutite težo rozine v roki? 

- Opazovanje 

Vzemite si dovolj časa, da si rozino dobro ogledate. Predstavljajte si, da je še 

prej niste videli. Skrbno jo glejte in ji namenjajte vso pozornost. Z očmi 

raziščite vsak njen del. Preuičite svetle dele, na katerih se odbija svetloba, 

temnejše vdolbine, gube in grebene. Poskusite ne misliti v kategorijah. 

- Dotikanje 

Obračajte jo med prsti in raziščite njeno teksturo. Kakšen občutek imate, ko  jo 

držite med kazalcem in palcem druge roke? 

- Vohanje 

Podržite jo pod nosom in preverite, kaj opazite z vdihom. Naj njen vonj napolni 

vašo zavest. Bodite pozorni na to, če ne diši ali pa ima samo komaj zaznaven 

vonj. 

- Poslušanje 

Poskušajte prisluhniti zvokom, ki jih oddaja. Kaj zaznate? 
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- Okušanje 

Počasi ponesite rozino v usta in opazujte, da vaša roka natančno ve, kam naj 

jo položi. Rozino nežno položite v usta opazujte, kaj počne jezik, da bi jo 

sprejel. Ne da bi jo žvečili, ugotovite, kako se počutite, ker jo imate na jeziku. 

Rozino začnite počasi raziskovati z jezikom, kar naj traja trideset sekund ali 

več.  

- Žvečenje 

Ko ste pripravljeni, zavestno ugriznite v rozino in opazujte učinke ugriza na 

rozini in v vaših ustih, Bodite pozorni na vse okuse, ki se pojavijo. Občutite 

teksturo rozine, ko ugriznete vanjo. Še naprej jo žvečite in je še ne pogoltnite. 

- Goltanje 

Doživite prvo željo, da bi rozino pogoltnili z vso zavestjo, preden jo zares 

pogoltnete. Opazujte, kaj počne jezik, da bi rozino pripravil na pot po 

požiralniku. Če je možno, jo zavestno občutite, ko se pomika proti želodcu. 

Opazujte, kaj počne jezik, potem ko ste rozino pogoltnili. 

- Po zaužitju 

Nekaj časa namenite občutkom po zaužitju rozine, Vam je v ustih ostal kakšen 

okus? Kakšen občutek imate, ker rozine ni več? Ali opazite samodejno željo, 

da bi segli po novi? Ali se zavedate, da ste za eno rozino težji?  

Sedaj si lahko vzamete čas, da si zapišete, kaj ste opazili med vajo. 

 

S temi vajami lahko supervizijsko srečanje tudi zaključujemo. Mogoče bi bilo v 

zaključnem delu srečanja potrebno izvajati posamezne vaje pred ali po osvetlitvi 

počutja članov skupine.  

Primer čuječnostne vaje ob zaključku srečanja: čuječna hoja (prirejeno po Tan, 

2012). 

- Pričnite s stojo pri miru. Noge so v širini bokov. Pripeljite pozornost k svojemu 

telesu. Začnite pri prstih na levi nogi, podplatu, nartu, gležnju, spodnji del noge 

do kolena, zgornji del do kolka. Nato se osredotočimo na desno nogo: 

osredotočimo se na prste na desni nogi, podplat, nart, gleženj, spodnji del 

noge do kolena, zgornji del do kolka. Predstavljajmo si, da nato pošljemo dih 

iz medenice preko zgornjega dela noge, do kolen, v spodnji del nog, do 

gležnjev in v prste. Nato pripeljite pozornost na zadnjico, trebuh in prsa, zadnji 

del trupa s križem, lopatice in ramena, nadlahti, komolce, podlahti in zapestja 

ter prste na rokah. Nato  se vrnite na vrat in temenski del glave, čelo ter obraz. 

- Sedaj se osredotočite na dihanje. Namenite nekajkrat pozornost svojemu 

vdihu in izdihu. Pustite, da dihanje poteka samo od sebe. 

- Zavedajte se pritiska na stopalih, ko se dotikajo tal. Vzamite si čas in izkusite 

stanje na tleh. Nato ravnotežje premaknite na levo nogo. Počasi se vrnite v 

svoje središče. Nato poskusite premakniti ravnotežje na desno nogo. Ponovno 

se počasi vrnite v središče. 
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- Sedaj naredite korak naprej. Dvigujte nogo čuječe, premikajte jo naprej čuječe, 

postavite jo na tla čuječe in prenesite težo na drugo nogo. Pozorni bodite na 

upogib kolena. Naredite kratek premor. Ponovite enako z drugo nogo. Začutite 

različice občutkov na podplatih.  

- Če želite, lahko, ko dvigujete nogo, na tiho ponavljate (»Dvigujem, dvigujem, 

dvigujem«) in ko jo premikate in postavljate na tla (»Premikam, premikam, 

premikam«). 

- Ko naredite nekaj korakov, se lahko ustavite in obrnete. Ko se odločite, da se 

boste ustavili, si vzemite nekaj sekund, da postanete čuječni na svoje telo v 

mirnem položaju. Če želite, si lahko na tiho ponavljate (»Stojim, stojim, 

stojim«); pri spremembi smeri (obračanju) si lahko prav tako tiho govorite 

(»Obračam, obračam, obračam«). 

- Če želite, lahko sinhronizirate svoje gibanje z dihanjem. Ko dvigujete svojo 

nogo, vdihujte, in ko se premikate in postavljate nogo na tla, izdihujte. V 

vsakem primeru imate  možnost izbire.  

 

V osrednjem, najpomembnejšem delu supervizijskega srečanja lahko vpeljemo 

model čuječnega izkustvenega učenja v celoti (slika 6), saj se faze izkustvenega 

učenja in čuječnega izkustvenega učenja  pokrivajo, drugačen pa je vsebinski in 

procesni poudarek znotraj posamezne faze ter pričakovana naravnanost supervizorja 

in posledično tudi supervizantov. Tudi krajša analiza v zaključnem delu lahko poteka 

na ta način, prav tako način in vseina izmenjave povratnih informacij. 
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Konkretna izkušnja - Dihaj s trebušno prepono-relaksacija fiziološkega 
stanja. 

- Osredotoči se na novo vrsto dotika, zvoka, izgleda, 
vonja, tako da se um nastavi na novo in izklopi 
avtopilot-a. 

Reflektivno opazovanje - Ozavesti kritične trenutke, ko si impulziven. 
- Opusti impulzivne misli in akcije. 
- Raje prakticiraj sedenje z mislimi in čustvi in kot 

delovanje z/preko njih. 

- Prakticiraj sprejemanje ne presojanje. 

Abstraktna konceptualizacija - Prevprašuj domneve, ki jih imaš v tem trenutku. 
- Upoštevaj perspektive drugih ljudi. 
- Dvomi o svoji osebni »resnici«. 
- Raje Išči sledi sive, kot da razmišljaš v dihotomijah. 

Aktivno eksperimentiranje - Prakticiraj vprašanja o novostih – spremeni 
konverzacijo s postavljanjem vprašanj, ki generirajo 
možnosti. 

- Razmisli o mislih in vedenjih, ki jih občuduješ pri 
drugem med neko situacijo in jih prakticiraj. 

- Eksperimentiraj z odzivanjem na ljudi in dogodke 
na način, na katerega običajno ne. 

 

Slika 6: Čuječno izkustveno učenje: primeri čuječnih  praks v štirih fazah 

izkustvenega učenja (Yeganeh in Kolb, 2009). 

 

Tabela bi lahko služila kot neke vrste iztočnica za delovanje supervizijske skupine ali 

opomnik za bolj čuječno naravnanost tako supervizantov kot supervizorja med 

srečanjem in po njem. Seveda ob upoštevanju tega, da supervizor lahko seting zgolj 

organizira, zagotovi primerno atmosfero za učenje in učenje omogoča, a ne more 

zagotoviti, kaj se bo naučilo (Žorga, 1997). 

V uvodnem delu lahko na ta način potekajo odzivi na refleksijska poročila s 

prejšnjega srečanja.   

Strinjam se s Shohet (2011), da nas čuječnost podpira, da se držimo namena, da 

smo v izkušnji iz trenutka v trenutek ter v supervizijski konverzaciji s sočutjem in 

radovednostjo brez sodb. Čuječnostni pristop je po definiciji proces, ki se zdi, da 

upočasni čas76 in ustvari prostor, znotraj katerega se lahko razvije zaupanje in razširi 

zavest. V superviziji torej lahko vstopimo v drugačen vmesni prostor, prostor 

kontemplacije in prevpraševanja za pridobivanje svežega pogleda, ki lahko pelje do 

nove vrste akcij. Supervizanti postanejo priče svojim in klientovim procesom in se 

                                            
76 Na tem mestu preprosto ne morem mimo sodobnega pojmovanja časa, ki je, prepričan sem, 

pomemben določevalec uspešnosti čuječnostnega gibanja. Se subjektivno dojemanja časa intenzivira 
do takšnih skrajnosti, da si preprosto želimo, da bi znali čas ustaviti. Mar koncept »biti tukaj in zdaj« ni 
ravno stremljenje k temu? Živeti kot v počasnem posnetku, dovolj hitro, da lahko, dogodke, osebe itn. 
še reflektiram in ne zgolj »požiram«, če uporabim geštaltistično metaforo? Je čuječnost lahko v pomoč 
upočasnitvi pri vrtenju na Kolbovi spirali izkustvenega učenja? Kaj lahko pridobi supervizant, če si pri 
obravnavi svojega primera, prestavi v čuječnostno naravnani »tukaj in zdaj«. Kaj s tem pridobi 
supervizijski proces? Ali lahko preko tega prihaja do poglobitve procesa in s tem kakovostnejše 
supervizije? Kako bi se z vpeljavo posameznih praks spremenila narava izkustvenega učenja? 
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naučijo narediti to brez sodb. Čuječen pristop v superviziji jim omogoča poglobljeno 

reflektirati, obnoviti  samozavest in učenje iz izkušenj. 

V čuječnem poizvedovanju opazujemo naše običajne reakcije in uzremo načine, s 

katerimi se definiramo z vsebino sicer predhodnih misli ali čustev. Lahko pride do 

spremembe v vzorcih mišljenja ali do spremembe v odnosu posameznika do svojih 

misli (misli so zgolj misli, ne nujno verodostojni odraz resničnosti). Na podoben način 

se opazuje emocije zgolj kot mentalne dogodke in ne kot dele selfa.77    

Tudi v procesu supervizije pride do sprememb v kogniciji – tako supervizorja kot 

supervizanta, ki imajo za posledico bolj kritično opazovanje lastnega poklicnega 

delovanja (opazovalec z udeležbo) supervizanta, oblikovanje poklicne identitete in 

učinkovitejše obvladovanje stresa (Kobolt in Žorga, 2006). Spremembe v kogniciji so 

spremljajoči dejavnik razvoja supervizijskega procesa, ki je nikoli zaključena zgodba 

z nenehnim spreminjanjem in stremljenju k razvoju vseh vpletenih.   

 

                                            
77

 Več avtorjev je uvedlo koncept metakognitivnega zavedanja in ga opredelilo kot kognitivni set, za 
katerega velja, da posameznik negativne misli ali čustva doživlja kot mentalne dogodke in ne kot 
aspekte selfa ali kot natančni odraz resničnosti. Ločuje se med metakognitivnim znanjem o tem 
dejstvu in med metakognitivnim vpogledom (zavedanjem). Pri prvem gre za to, da dejstvo postane 
informacija, v drugem pa bo verjetneje globlje vplivala na naše poglede in na načine, kako živimo iz 
trenutka v trenutek. Černetič (2005) vpeljuje razlikovanje med objektnim načinom procesiranja, 
katerega izid je okrepitev neadaptivnih prepričanj in med metakognitivnim načinom procesiranja, ki 
predvidoma vodi v prestrukturiranje prepričanj in razvoj novih planov. 
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9. Zaključek  

 

Okolje, v katerem delamo, se spreminja hitreje kot se je kdajkoli prej. Da bi uporabili 

te spremembe kot svoje prednosti, moramo postati vešči v učenju, saj se le tako 

lahko odzoveno primerno in dovolj hitro na te spremembe. Pomembno je, da so 

profesionalni delavci sposobni procesirati svoje delovne izkušnje, se iz njih učiti in 

reintegrirati to, kar so se naučili (Vec, idr. 2014). 

Kot trdijo v diskurzivni psihologiji (Bečaj, 2003, str. 47) »neposredno spoznavanje 

stvarnosti ni možno in ker so kognitivne operacije kulturno posredovane, je vse 

človekovo vedenje nujno konstrukcija, ki ima zgolj pomen resničnosti«. Tudi ta 

naloga je bila teoretično konstruirana in posredovana z mojimi kulturno pogojenimi 

očali, ki najbrž odslikujejo in odstirajo samo del raziskovalnega problema, pri čemer 

se zavedam tudi, da  praksa ne odseva čistosti teoretičnih kategorizacij. Kot pravi 

Hesse: jasnost je nasilje (Sawdon in Sawdon, 1995, str. 4). 

V magistrskem delu sta bila predstavljena koncepta supervizije in čuječnosti. 

Prikazane so bile določene stične točke kot tudi njuna razhajanja.  

Nakazana so bila posamezna sovpadanja čuječnosti in čuječnega izkustvenega 

učenja ter razvojno-edukativnega modela supervizije in možnosti uporabe čuječnosti 

v supervizijskem procesu.  

Teoretično so bile v delu pomembnejše zastavitve E. Langer (2000), ki je čuječnost 

razumela  kot  aktivno in fleksibilno stanje uma, ko smo aktivno zavzeti v sedanjosti, 

zaznavamo nove stvari, smo občutljivi na kontekst in perspektivo, medtem ko nas 

pravila in rutine zgolj usmerjajo, prihaja do fenomenološke izkušnje vključenosti. Ta 

naziranja so se povezala s konceptom čuječnega izkustvenega učenja Yeganeha in 

Kolba (2009). Avtorja čuječnost razumeta kot stanje, v katerem se »posameznik 

osredotoči na sedanjost in neposredno izkušnjo, je intencionalno zavesten in 

pozoren in sprejema življenje kot nastajajoči proces spremembe« (Yeganeh in Kolb, 

2009, str. 14). Glede na to, da na izkustvenem učenju temelji tudi razvojno-edukativni 

model supervizije (Žorga, 2002b), je bilo možno koncepte med seboj povezati – 

čuječno izkustveno učenje z razvojno-edukativnim modelom supervizije v vsaki 

izmed štirih faz. Posamezni elementi »vzhodne« čuječnosti (Kabat-Zinn, 2005; Tan, 

2012; Williams in Penman, 2015) so bili nato vpeljani tudi v sam potek 

supervizijskega srečanja glede na njegovo znano strukturo (Žorga, 2002b). 

 

Glavno raziskovalno vprašanje, ki sem mu sledil, se je glasilo: »Kakšne so možnosti 

integracije čuječnostnega izkustvenega učenja in čuječnostnih praks v razvojno-

edukativni model supervizije?« Odgovor ni enoznačen. Dokazano je bilo, da 

obstajajo nekatere  stične točke, podobnosti in tudi prepletanja obeh konceptov. 

Obstajajo tudi razhajanja in različnosti, ki pa morajo ostajati vidna, prepoznavna, da 

bi se lahko ohranjala distinkcija med obema.  
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Medtem ko nam teorija izkustvenega učenja, ki predstavlja enega ključnih konceptov 

razvojno-edukativnega modela supervizije (Vec, Rupnik Vec, Žorga, 2014), pomaga 

razumeti mentalno arhitekturo učenja, nam čuječnost pomaga razumeti procese, 

preko katerih je um zavesten, intencionalen in sprejemajoč. Uporaba obeh je močno 

orodje za opolnomočenje (Yeganeh in Kolb, 2009) tako supervizorja kot tudi 

supervizanta.  

V delu so me vodila še tri raziskovalna vprašanja: kakšne so podobnosti in razlike 

med supervizijo in čuječnostjo; kako se lahko »čuječno izkustveno učenje« integrira v 

razvojno-eduaktivni model supervizije; kako se lahko čuječnostne prakse vpeljejo v 

posamezne dele supervizijskega srečanja. 

Na prvo vprašanje so bili podani odgovori o podobnostih glede mnogoterosti njunih 

definicij. Cilji obeh konceptov sicer niso enoznačni, a z integriranjem ciljev lahko 

prihaja tudi do večje celovitosti v samem procesu: intrapersonalni, interpersonalni in 

sistemski pogled postanejo deli iste celote. Medtem ko so funkcije supervizije 

različno razumljene, se jih v polju čuječnosti še ni opredeljevalo. Kritike supervizije in 

čuječnosti nakazujejo, da je pri prakticiranju obeh potrebno upoštevati družbeno 

dimenzijo. Četudi je zgodovina konceptov različnih starosti, tudi ozadja, iz katerih sta 

črpala, so različna, pa je za oba koncepta pomembna njuna etična vpetost bodisi v 

smislu etičnega kodeksa (supervizija) ali širših etičnih temeljev, ki izhajajo iz 

budističnega konteksta (čuječnost). Pri prakticiranju tako supervizije kot tudi 

čuječnosti lahko prihaja do možnih stranpoti. Načeloma sta idejno oba koncepta 

naravnana pozitivno, v smislu pomoči človeku (supervizija izhaja iz področja 

dobrododelnosti, prostovoljstva; čuječnost izhaja iz budizma); do zlorab pa lahko 

prihaja, kot vedno, ko se ideje »prenašajo v prakso«.  

Odgovor na naslednje raziskovalno vprašanje se glasi: čuječno izkustveno učenje se 

lahko integrira v razvojno-eduaktivni model supervizije preko različnih poti. Bodisi 

preko naravnanosti supervizorja, z upoštevanjem  nekaterih predstavljenih modelov 

in predlogov, ki so bili nanizani. Supervizorji lahko postopno in v celoti integriramo 

znanje o čuječnosti v obstoječo mentalno strukturo (Žorga, 1997), ki je do sedaj 

temeljila predvsem na idejah teorije izkustvenega učenja.  

Čuječno izkustveno učenje se namreč prepleta tudi z eno izmed predstavljenih 

domnev, na katerih temelji izkustveno učenje (Walter in Marks, 1981, v: Žorga, 1997, 

str. 155): »Učenje temelji na nepoznavanju odgovora.« Ko ozavestimo to, da 

odgovora na vprašanje ne poznamo, postanemo ponovno bolj nenavezani in s tem 

čuječni v svoji intencionalni naravnanosti.  

Čuječnost in čuječno izkustveno učenje se zdita ustrezna tudi za študij znotraj polja 

supervizije (Wyat, 2011), saj jo lahko razumemo tudi kot veščino, ki lahko pomaga 

supervizorju, da spoznava in dojema kritične faktorje, kot npr. supervizantovo 

samoučinkovitost, odnosno dinamiko; supervizantu pomaga pri izboljšanju 

sposobnosti, da je prisoten s klienti. Tudi to bi lahko bil način njune integracije v 

razvojno-edukativni model. O tem bi veljalo razmisliti tudi pri izpeljevanju študijskega 
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programa supervizije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Različne čuječnostne prakse 

so namreč lahko pomemben dodatek k izvedenemu kurikulu (Shapiro in Carlsen, 

2009).  

Če sklenemo, čuječnostno izkustveno učenje se lahko v večji meri integrira v 

razvojno-edukativni model, predvsem na nivoju supervizorjeve naravnanosti in 

naravnanosti ter poteka samega procesa, kar je bilo dokazano v samem delu. 

Pri odgovarjanju na tretje raziskovalno vprašanje je potrebno biti previden, da ne bi 

prihajalo do zameglitev v samem procesu. Posamezne čuječnostne prakse se sicer 

lahko vključijo v različnih delih supervizijskega srečanja. Predlagam predvsem v 

uvodnem in zaključnem delu. V osrednjem delu bi kazalo bi kazalo vpeljati predvsem 

že omenjeno čuječnostno naravnanost supervizorja in možne čuječnostne 

intervence, ki pa temeljijo na čuječnem izkustvenem učenju in ne toliko na 

čuječnostnih praksah. Pretirano vključevanje čuječnostnih praks bi namreč lahko 

speljalo proces v drugo smer, s čimer bi supervizija dobila (če pristajamo na možnost 

krožnosti vplivanja) drugačna epistemološka izhodišča, ki bi bila bolj duhovne narave. 

Znanstvena utemeljnost supervizije naj ostaja. Sam vidim čuječnostne prakse zgolj v 

funkciji dopolnitve supervizijskega procesa v različnih delih srečanja. Morda pa velja 

v prihodnje integrativno delovati tudi v tej smeri: v smislu združevanja »sapientie«  in 

»scientie«, modrosti in znanosti, kot je na nekem drugem mestu izpostavljal Fištravec 

(1997). 

Kljub vsemu velja spomniti, da so posamezne dimenzije čuječnosti lahko supervizorju 

v pomoč. Širina pojma »čuječnost« in možnosti njegove aplikacije skorajda ne vidijo 

meja, ko govorimo o poklicih dela z ljudmi, a zavedati se je treba, da so možne tudi 

njene (ideološke) zlorabe in predvsem zmote pri dojemanju samega koncepta. Na 

področju supervizije tako obstajajo še mnoga siva področja, ki jih bo potrebno v 

prihodnje še odkriti. Kljub temu sem mnenja, da supervizija ne more postati zgolj 

polje usposabljanja za razumevanje in prakticiranje čuječnosti. Lahko pa je uporaba 

posameznih elementov čuječnosti prijetno in predvsem koristno dopolnilo 

supervizijskemu procesu. Čuječnost naj ostaja čuječnost; supervizija naj ostaja 

supervizija. Kot je dejal Zupančič (1996),  je potrebno najprej dobro obvladati eno 

stvar, da lahko potem nadaljuješ, nadgrajuješ, sintetiziraš. Pri prenašanju iz enega 

konteksta v drugega pa je potrebno biti natančen in previden, etično osveščen in 

raziskovalno trezen ter odprt za resnična spoznanja, ki jih je potrebno znati ločiti od 

še tako vabljivega plevela (Škodlar in Srakar, 2015, str. 71). 

Seznanitev (predvsem praktično izkustvo) s čuječnostjo, še bolje-njeno prakticiranje, 

bi najbrž pripomogla k supervizorjevemu kvalitetnejšemu in manj stresnemu delu. K 

ustvarjanju polja za vznik »notranjega supervizorja«78. A kot pravi Bramley (1996 

                                            
78

 Supervizorji lahko včasih slišimo same sebe reči supervizantom stvari, ki bi jih zlahka aplicirali tudi 

nase. Gre za trenutke, ko se paralelnosti sicer zavedamo, a na delu je tudi nezavedni proces, kjer pri 
superviziranju dela drugega  razvijamo svojo sposobnost, da se umaknemo in reflektiramo o procesih, 
ki so nam jih predali drugi. Ko smo sposobni to početi med samim procesom, gre za izvrševanje  
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Holloway in Caroll, 1999, str. 2) »naj se  umetnost supervizije razvija gradualno, 

postopoma, ne naenkrat, ne na hitro«. G. Houston (1990) trdi, da je ponižnost nekaj, 

kar je potrebno dajati v supervizijo. Sam sem mnenja, da tudi v raziskovalnem 

smislu: ponižnost do že znanega in nenehno zavedanje in spoznavanje 

pomembnosti ramen velikanov – predhodnikov raziskovalcev - na katerih s svojimi 

novimi dognanji stojiš.  

Ob zaključku se navezujem na dvojnost nagrade ob reflektiranju spoznanj, ki so me 

pripeljala do zaključka magistrskega dela. Še vedno se sklicujem na besede drugih 

(Houston, 1990), ki pa postajajo v vse večji meri del mojega notranjega sveta: 

»Občutek kompetentnosti je ena nagrada. Druga je najti način, da si (sem – op. a.) 

aspekt sebe, v katerem uživaš in ki se zdi primeren« (str. 23). V vsakem sistemu. 

 

                                                                                                                                        
funkcije »notranjega suprvizorja« (Casement, 1985, v Page in Wosket, 1994), kjer ne gre zgolj za 
sposobnost reflektiranja samega sebe, ampak za vključevanje sposobnosti reflektiranja terapevtskega 
/ svetovalnega / učnega procesa, kot se poraja, vznika. Pomeni reflektirati in biti vključen v proces 
hkrati, gre za delovanje na dveh paralelnih nivojih simultano. 
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