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POVZETEK 

V magistrskem delu se osredotočam na soustvarjanje supervizijskega procesa in na 

raziskovanje kreativnega supervizijskega polja. Vsaka skupinska supervizija je sokreacija, saj 

povežemo delno znane sestavine, da bi dosegli relativno nepredvidljive rezultate (Proctor, 

2000). Izraz »soustvarjanje« in predpona »so« sta v tem kontekstu primerna, saj gre za 

sodelovanje, soraziskovanje, sooblikovanje, ki ga v procesu izpeljejo sogovorniki, sopotniki in 

sodelavci (prirejeno po Čačinovič Vogrinčič, 2010). Nastajanje in oblikovanje kreativnega 

supervizijskega polja razumem kot trenutek ali proces, ko v skupini pride do sinergije in je 

rezultat oziroma učinek supervizijskega srečanja tako večji od seštevka intervencij, znanja in 

izkušenj posameznih udeležencev supervizijske skupine. Gre za mehurček, ki zaobjame 

skupino in znotraj katerega se supervizantje in supervizor učijo, spoznavajo, razvijajo nove 

profesionalne poti in osebno rastejo. Namen raziskave je preučiti kompleksnost soustvarjanja 

procesa supervizije oziroma sovplivanja med kontekstom, udeleženci in vodjem. Znotraj tega 

preučujem supervizijo kot kreativni proces, supervizorja pa kot sokreatorja, ki je pripravljen 

sebe in svoje talente izkoristiti kot instrument, ter supervizante kot sooblikovalce procesa, v 

katerem profesionalno in osebnostno rastejo. Uporabila sem kvalitativni raziskovalni pristop, v 

katerem sem opravila individualne intervjuje s tremi izkušenimi supervizorkami in fokusne 

intervjuje z njihovimi tremi supervizijskimi skupinami. Na osnovi vsebinske analize gradiva 

sem preučila temeljne prvine soustvarjanja supervizijskega procesa in kreativno supervizijsko 

polje. Za supervizorke je soustvarjanje vrednota, ki ji sledijo, za supervizantke pa je 

soustvarjanje doprinos vsakega člana skupine s svojim aktivnim sodelovanjem in z vzajemnim 

sovplivanjem. Pokazalo se je, da je vloga supervizorja predvsem v tem, da omogoča čim bolj 

optimalne učne okoliščine supervizantom oziroma da je odgovoren za vodenje procesa. Na 

supervizantu je, da te okoliščine učinkovito izkoristi za svoj profesionalni razvoj tako, da je 

aktiven, pogumen, iskren, sodelujoč in da prevzame odgovornost za svoje učenje, torej za 

vsebino supervizijskega procesa. Vloga supervizijske skupine je, da podpira, spodbuja, 

ustvarja, vzpostavlja varno in zaupljivo vzdušje in da je vir mnogoterih perspektiv, idej, rešitev 

in tako dalje. V supervizijskem procesu spodbudno deluje, če obstaja zaupanje med vsemi člani; 

v supervizorja in supervizijski proces, če se vsi aktivno angažirajo, če supervizor v ospredje 

postavi supervizanta, ga čuti, mu sledi in vodi. Spodbudno deluje tudi, če je supervizant 

pripravljen delati na sebi, sodelovati, prispevati svoje poglede in če upošteva dogovore, če se v 

skupini ustvari vzdušje, kjer prevladuje varnost, zaupanje, spoštovanje, podpora in dobri 

delovni odnosi, če skupaj sooblikujejo jasen dogovor sodelovanja, kjer razjasnijo pričakovanja, 

cilje in pravila. Na supervizijski proces zaviralno delujejo potencialne ovire, kot so: če se člani 

med seboj ali s supervizorjem ne ujamejo, slabi odnosi, nezaupanje, kršenje dogovorov, če 

supervizor pritiska na člane, moralizira, obsoja ali bolj sledi metodi kot supervizantu, če so 

člani neprostovoljno udeleženi in nimajo potrebe po superviziji ter se niso pripravljeni 

izpostavljati, če je v skupini prisotno nespoštovanje, nadzor, vnašanje konfliktov, razdiralna 

komunikacija … Kreativno supervizijsko polje supervizorke in supervizantke opišejo kot 

razmišljajoč in emocionalno nabit trenutek ter kot skupna energija, ki se vtisne v člane in ostane. 

Nastaja kot sinergetski učinek, znotraj katerega prihajajo do uvidov, se učijo, samospoznavajo 

ter tako osebno in profesionalno rastejo.  



KLJUČNE BESEDE: supervizijski proces, supervizor, supervizantje, soustvarjanje, 

kreativno supervizijsko polje 

 

ABSTRACT 

In the Master's thesis I focus on co-creating the supervisory process and on the research of the 

creative supervision field. Each group supervision is a co-creation since we will connect partly-

known ingredients to achieve relatively unpredictable results (Proctor, 2000). The term "co-

creation" in the prefix "co" is appropriate in this context, as it involves co-operation, co-

development, co-creation carried out by interlocutors, fellow travelers, and co-workers in the 

process (adapted by Čačinovič Vogrinčič, 2010). Formation and creation of a creative 

supervisory field I understand either as a moment or as a process when the group comes to 

synergy and the result or effect of the supervision meeting is greater than the sum of the 

interventions, knowledge and experience of the individual participants of the supervisory group. 

Like a bubble that envelops the group and within which supervisor and participants learn, 

develop new professional paths and grow as a person. The purpose of the research is to study 

the complexity of the co-creation of the supervision process, an interaction between the context, 

the participants and the leader. Within this, I study supervision as a creative process and a 

supervisor as a creator, who is ready to use himself and his talents as an instrument, and 

participants as co-makers of a process in which they grow professionally and personally. I used 

a qualitative research approach in which I conducted individual interviews with three 

experienced supervisors and focus interviews with their three supervisory groups. Based on a 

substantive analysis of the material, I examined the basic elements of the co-creation of the 

supervision process and the creative supervision field. For supervisors, the co-creation is a value 

which they follow, for participants the co-creation is a contribution of each member of the group 

through their active participation and mutual interaction. It turned out that the supervisor's role 

is primarily to enable participants to have optimal learning conditions and that he is responsible 

for managing the process. It is on the participant to use these circumstances effectively for his 

professional development by being active, brave, honest, cooperating and taking responsibility 

for his / her learning and there for the content of the supervision process. The role of the 

supervision group is to support, encourage, create, establish a safe and confident atmosphere, 

and that is a source of many perspectives, ideas, solutions, etc.. It is encouraging in the 

supervision process if there is trust among all members, towards supervisor and in to the 

supervision process, if everyone actively engages, if the supervisor places the participant in the 

focus, supervisor feel the participant, follows participant and not methods and also guides 

participant; if the participant is prepared to work on himself, to collaborate, to contribute their 

views and if he takes respects arrangements; if the group creates an atmosphere where security, 

trust, respect, support and good working relationships prevail, if they together form a clear 

cooperation arrangement to clarify expectations, goals and rules… There are potential obstacles 

to the supervision process, such as: if members do not get well together or with the supervisor, 

bad relationships, mistrust, violation of agreements, if the supervisor put too much pressure on 

members, or moralize and condemn, or if he follows the method instead the participant, if the 

members are involuntarily involved and they do not have the need for supervision and are not 



ready to expose themselves, if in a group is presence of disrespect, control, conflicts, disruptive 

communication... Supervisors and participants describe a creative supervision field as a 

thinking and emotionally charged moment; as a collective energy that is imprinted into the 

members and it remains. It arises as a synergetic effect, within which it comes to insights, 

learning, self-understanding, personal and professional growth. 

KEYWORDS: supervision process, supervisor, participants, co-creation, creative 

supervision field 
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UVOD 

»Živiš lahko na dva načina. Lahko se pretvarjaš, kot da ni nič čudežno.  

Lahko pa imaš vse za čudež.« Albert Einstein 

S supervizijo sem se srečala v 4. letniku socialne pedagogike, se vanjo »zaljubila« in si 

obljubila, da bom nekega dne postala supervizorka. Zdaj izpolnjujem svojo obljubo.  

Supervizijski proces soustvarjajo supervizor in supervizantje skupaj znotraj določenega okolja 

in v določenemu “duhu časa” ter znotraj specifičnega delovnega okolja. Tako je vsaka 

skupinska supervizija sokreacija: skupaj prispevamo delno znane sestavine, da bi dosegli 

relativno nepredvidljive rezultate (Proctor, 2000). Izraz »soustvarjanje« in predpona »so« je 

zelo primeren v kontekstu supervizije, saj gre za sodelovanje, soraziskovanje, sooblikovanje, 

ki ga izpeljejo sogovorniki, sopotniki, sodelavci v procesu (prirejeno po Čačinovič Vogrinčič, 

2010). Naloga supervizorja je omogočiti supervizantu, da se ob predstavljenih izkušnjah uči o 

sebi in o svojem poklicnem ravnanju. Supervizor deluje prek odnosa, supervizant pa se v tem 

odnosu uči (Žorga, v Kobolt in Žorga, 2000). Pri tem je pomembno, da supervizor pozna 

različne načine učenja in vodenja ter dopušča, da supervizant išče lastne poti. Naloga 

supervizanta je, da je odprt, da se je pripravljen učiti, raziskovati, da je aktiven in prispeva v 

skupino po svojih najboljših močeh. Naloga supervizijske skupine je, da podpira, spodbuja, 

vzdržuje zaupno ozračje, zrcali dogajanje in je v njej vsak član aktiven. Vsak deležnik 

supervizijskega procesa prispeva svoj delček k celotnemu procesu, tako se soustvari prav 

posebno in specifično delovno okolje – kreativni prostor (Cajvert, 2001) ali možnostni prostor 

(Knoll, 2016) oziroma “potential space” (Finnegan, 2010) ali sveti prostor (Schuck in Wood, 

2011) ali, kot ga imenujem, kreativno supervizijsko polje, znotraj katerega se dogaja učenje, 

rast in razvoj. V sinergetiki (Schiepek idr., 2005) bi rekli, da gre za upoštevanje »kairosa«, ko 

se zgodi uglašenost med vsemi udeleženci in gre za občutek nečesa večjega, vseprežemajočega, 

vzvišenega. L. Cajvert (2001) zanima, kako bi lahko uporabila supervizijo za oblikovanje 

prostora, v katerem bi se supervizant upal priti v stik s svojim notranjim svetom in s tem 

omogočil boljši dostop do svojega znanja, moči in virov. Supervizijo vidi kot kreativni prostor 

supervizanta, kjer lahko odpre svoj notranji svet z možnostjo, da izrazi kar misli in čuti ter 

odkrije oziroma oblikuje orodja za razvijanje lastnega profesionalnega ravnanja (prav tam).  

V magistrskem delu skušam ujeti del “čarobnosti” v skupinski superviziji, iskati in razgrniti 

naslednje: kako supervizor in supervizantje sooblikujejo supervizijski proces, kako kreativno 

supervizijsko polje nastaja in kaj ga definira, kako ga supervizor skuša oblikovati in zaobjeti 

ter vzdrževati, kako ga supervizantje doživljajo in kako prispevajo k njegovemu oblikovanju, 

kaj spodbuja in kaj ovira nastanek kreativnega supervizijskega polja...  

Pojem čarobnost je v superviziji težko opisati. Odvisno je tudi od tega, koga povprašamo. 

Priznani terapevt Irvin Yalom (2017) opisuje svoje terapije s klienti in ugotavlja, da je realnost 

iluzija, kajti če bi vprašal klienta, terapevta in opazovalca, kaj se je dogajalo na srečanju in 

kateri so bili ključni trenutki, bi vsak podal svojo različico dogajanja. To mu vzbuja skrb in 

željo po razsodniku. Ugotavlja, da je v najboljšem primeru realnost demokratizacija 

zaznavanja, ki temelji na konsenzu udeležencev. Avtor (prav tam) ugotavlja, da klienti in 
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terapevti vrednotijo popolnoma različne vidike procesa. Terapevti veliko bolj kot klienti cenijo 

razlago in uvide. Na drugi strani pa klienti veliko bolj cenijo majhne, osebne geste, pomembne 

za njun odnos. Zato ne vemo zagotovo, kaj je delovalo v superviziji ali terapiji, kaj je za 

supervizanta bilo odločilno in pomembno, ne vemo tudi natančno, kdaj je prišlo do uvidov, 

kako je posameznik doživel supervizorjeve intervencije in podobno. Svoje hipoteze oblikujemo 

na podlagi lastnih zaznav in kot supervizorji te hipoteze občasno preverjamo pri supervizantih. 

V večini primerov pa naše nepreverjene hipoteze ostanejo. Ta del “čarobnosti”, ko se sinhrono 

ujamejo supervizorjeve intervencije in supervizantove potrebe ter delovno vzdušje v skupini, 

skušam ujeti in osvetliti s pomočjo virov in preko intervjujev s supervizorji in njihovimi 

supervizanti. Upam, da bom na tak način uspela orisati kreativno supervizijsko polje.  

TEORETSKE OSNOVE 

1. SUPERVIZIJA 

1.1. KAJ JE SUPERVIZIJA? 

V množici različnih modelov in oblik supervizije ne moremo zagotovo reči, katera je prava 

oziroma edina možna. Lahko se bolj osredotočimo na to, katera supervizija je v dani situaciji 

prava zame, za organizacijo ali za tim, kot piše S. Žorga (2002a). Prav tako ne obstaja enotna 

opredelitev supervizije, pač pa vse opredelitve združuje to, da je poklicna refleksija ali proces 

razmišljanja o tem, kako opravljamo poklic ter da je evalvacija lastnih poklicnih ravnanj in 

dilem v konkretnih strokovnih situacijah z namenom izboljšanja poklicnega dela (prav tam). 

Društvo za supervizijo jo opredeli kot (Društvo za supervizijo, b.d.):  

»Supervizija je oblika poklicne refleksije in svetovanja za zagotavljanje kvalitetnejšega 

poklicnega dela in spodbujanja osebnega razvoja. Namenjena je posameznikom, skupinam in 

organizacijam za doseganje boljših delovnih učinkov. Supervizorji s poslušanjem, 

zastavljanjem ključnih vprašanj in drugimi tehnikami pomagajo udeležencem pri iskanju 

najboljših rešitev«.  

V magistrskem delu se osredotočam predvsem na razvojno-edukativni model supervizije, 

katere namen je udeležencu omogočiti proces poklicne refleksije in učenja; razvijati sposobnost 

samostojnega razmišljanja (in odločanja) o delu; pomagati na poti do lastnih rešitev; omogočiti 

integracijo teoretičnih spoznanj s praktičnimi izkušnjami in prenos teorije v prakso; pomagati 

pri oblikovanju poklicne identitete; omogočati učinkovitejše obvladovanje stresa; boljše 

spoznavanje in razumevanje samega sebe in svojih ravnanj in pomoč pri tem, da bolje 

opremljeni opravljamo svoje delo (Kobolt in Žorga, 2000).  

Encke (2008) meni, da se rešitev ponujenega problema ne more najti na isti ravni, kot je 

problem predstavljen. Že Albert Einstein je rekel: »Težav ne moremo reševati z enakim 

razmišljanjem, kot smo jih ustvarili.« Encke (prav tam) to konkretno ponazori s primerom: 

imamo šest svinčnikov, naloga je, da sestavimo štiri enakostranične trikotnike. Na prvi pogled 

deluje naloga nerešljiva, le dokler razmišljamo dvodimenzionalno. Šele ko vključimo tretjo 

dimenzijo, je rešitev ponujena: trije svinčniki na mizi v enem trikotniku in trije svinčniki iz 
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vsakega oglišča v zraku nad njimi skupaj tvorijo piramido. To pomeni videnje širšega konteksta 

in vpetosti elementov v to strukturo. Ravno to naj bi omogočala supervizija kot proces, kjer 

supervizant lahko pogleda iznad, nad ali onkraj predstavljenega problema in vidi širšo sliko. 

1.2. ČEMU JE SUPERVIZIJA NAMENJENA? 

Kakšna bo supervizija in predvsem čemu bo namenjena, je odvisno od več dejavnikov: od 

vloge, ki jo supervizor zavzame v odnosu do supervizantov; od supervizijskega dogovora; od 

materiala ali gradiva, ki ga posameznik prinese na supervizijo; od dogovorjenega konkretnega 

fokusa ali poudarka v supervizijskem procesu; od usposobljenosti in naravnanosti supervizorja 

itd. Več avtorjev (Hawkins in Shohet, 1992, v Kobolt in Žorga, 2000) si je enotnih, da obstajajo 

tri splošne funkcije supervizije: 

1. VODSTVENA oziroma administrativna, normativna, usmerjevalna, nadzorna:  

Zagotavlja nadzor kvalitete dela z ljudmi. Usmerja se na naloge ustanove kot formalne 

organizacije, skrbi za izvajanje dogovorjenih kakovostnih standardov organizacije. Delavec 

problematizira utečene poti poklicnega ravnanja in se sprašuje o učinkovitosti in etičnosti 

svojega dela.  

2. PODPORNA oziroma suportivna, restorativna, obnavljalna: 

Supervizanti imajo možnost, da ozavestijo svoje profesionalno vedenje (čustva, mišljenje, 

aktivnost, fiziologijo) in jih predelajo v varnem okolju, da dobijo od supervizorja in ostalih 

udeležencev povratno informacijo, da niso sami s svojimi problemi, da lahko izrazijo svojo 

stisko ter raziskujejo in načrtujejo boljšo uporabo svojih osebnih in profesionalnih zmogljivosti. 

Supervizija omogoči biti potrjen in sprejet kot oseba in kot profesionalec. Tako supervizija 

pripomore k zmanjševanju stresa in tudi k preprečevanju »burn out« sindroma. 

3. EDUKATIVNA oziroma formativna, oblikovalna, izobraževalna, klinična:  

Namenjena je prehodu od teoretičnega k praktičnemu izobraževanju. Ukvarja se z razvojem 

spretnosti, razumevanja in sposobnosti strokovnjaka. Osredotoča se na refleksijo vsebine in 

procesa dela strokovnega delavca. Usmerja se na proces učenja in profesionalno integracijo.  

Vse tri osnovne funkcije supervizije so del istega procesa, zato jih je težko strogo ločevati, saj 

so komplementarne. V Sloveniji se je med drugimi uveljavil razvojno-edukativni model 

supervizije, ki se je razvil pod vplivom nizozemskega modela in v katerem je vodstvena 

funkcija manj poudarjena ali je celo ločena od vsebine dela, saj supervizor nima neposredne 

odgovornosti za dobrobit klienta, s katerim supervizant dela oziroma nima neposredne 

odgovornosti nad kvaliteto supervizantovega dela. V modelu sta v ospredju edukativna in 

podporna funkcija. Glede na kontekst supervizijskega procesa, problematike, ki jo supervizanti 

predelujejo in predvsem supervizijskega dogovora na začetku procesa, je odvisno, katera 

funkcija bo prevladovala. Kadushin (1985, v prav tam) ima supervizijo za učinkovito, ko 

združuje tri funkcije: učno, ki je usmerjena v razvoj poklicnih spretnosti in znanj, podporno, ki 

je osredotočena na pomoč pri soočanju in premagovanju stresa in usmerjevalno funkcijo, za 

katero je značilno zagotavljanje kontrole, kvalitete in standardov pri delu z ljudmi.  

M. Žvelc (2015) v raziskavi pomembnih dogodkov v superviziji z vidika supervizantov 

ugotavlja, da se med drugimi dogajata tudi dva regulacijska procesa, ki sta vzajemno povezana:  
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1. Regulacija afekta: kar pomeni, da se ob empatičnem in uglašenem supervizorju supervizant 

čuti dovolj varno, da svoja kontratransferna doživljanja in reakcije razkrije in raziskuje. Tako 

se njihova preveč intenzivna in moteča čustva, ki jih prinašajo iz terapevtskih seans, procesirajo, 

spremenijo, zmanjšajo. Če čustva niso prisotna, lahko pride supervizant v stik z njimi, doživi 

olajšanje in razbremenitev. Tako steče proces od subjektivnega vznemirjanja k pomirjanju. 

2. Regulacija selfa: povrnitev (začasno izgubljenega) zaupanja vase in občutka lastne vrednosti 

in kompetentnosti. Zgodi se proces od dvoma vase k zaupanju vase. Supervizorjeva pohvala in 

potrditev njihovega dela, usmeritev za nadaljnje delo s klientom, jasne povratne informacije in 

učenje praktičnih veščin omogočajo, da se supervizantje počutijo spoštovani, razumljeni, 

podprti in okrepljeni. 

Avtorica (prav tam) dodaja ta dva procesa kot pomembno dodatno regulatorno funkcijo 

supervizije, ki se pridruži podporni, edukativni in usmerjevalni funkciji. Podpora sicer 

omogoča regulacijo, pomembno vpliva nanjo, ni pa njej enaka. Zanjo so potrebne dodatne 

intervencije: raziskovanje in sprejemanje doživljanja, dajanje pomena transfernim, 

kontratransfernim in paralelnim procesom, modelno učenje, konceptualizacija primerov... Pri 

regulaciji selfa in afekta pride med drugim tudi do sprememb na fiziološko-čustveni ravni 

supervizanta, zaradi česar se le-ta na naslednjo terapevtsko seanso s klientom ali uporabnikom 

vrne »drugačen« (prav tam, str. 77). 

1.3. TEMELJNI CILJI SUPERVIZIJSKEGA PROCESA 

Iz funkcij supervizije bi lahko postavili veliko ciljev, vendar so v procesu supervizije cilji 

odvisni od konkretnih potreb udeležencev, delovnega konteksta, organizacije in tako dalje. V 

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

dosegli. 

Cilji supervizije v splošnem so (Kobolt in Žorga, 2000):  

1. Poklicno učenje preko procesa poklicne refleksije. Oblikovati za vse supervizante varen 

učni prostor, ki bo omogočil nove uvide o poklicni vlogi. 

2. Konstrukcija nove resničnosti: »Ali to, kar vidim jaz, ustreza tistemu, kar vidijo drugi?« 

3. Gledati na svet sistemsko: v procesu supervizije naj bi supervizant prepoznaval delovanje 

posameznih sistemov, ugotavljal svojo vlogo in mesto, svojo determiniranost in možnost 

spreminjanja tako svojega dela kot delovanja posameznih podsistemov.  

4. Učenje krožnega (cirkularnega) razumevanja, da na področju dela z ljudmi ne moremo 

razumeti in razvozlati zgolj linearne povezanosti med pojavi na osnovi vzrokov in posledic. 

Kar pomeni, da smo vzajemno sovpleteni, soodvisni, sovplivajoči, sodelavci … 

5. Kreativno reševanje poklicnih vprašanj: postavljati nove hipoteze o poklicni resničnosti in 

o tem, kako bi jo bilo mogoče prestrukturirati. Pomagati na poti do lastnih rešitev. Razvijati 

sposobnost samostojnega razmišljanja in odločanja o delu. Omogočiti integracijo 

teoretičnih spoznanj s praktičnimi izkušnjami in prenos teorije v prakso.  

6. Pomagati pri oblikovanju poklicne identitete.  

7. Omogočiti učinkovitejše obvladovanje stresa… 

Supervizija, ki dosega zgoraj omenjene cilje (Žorga, v Kobolt in Žorga, 2000) omogoča 

supervizantu integracijo tega, kar dela, občuti in misli, integracijo praktičnih izkušenj s 
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teoretičnimi znanjem, prenos teorije v prakso in učenje samostojnega opravljanja svojega dela. 

Tako strokovni delavec raste profesionalno in se osebnostno razvija ter je reflektirajoči praktik.  

Učinki supervizije: 

Dosežki oziroma učinki supervizije so po Evropskem pojmovniku supervizije in koučinga 

(Ajduković idr., 2016) med drugim naslednji:  

● Upravljanje kakovosti: ohranjanje ali izboljševanje strokovne usposobljenosti, zaradi 

česar je višja kvaliteta dela. 

● Samozavedanje: vpliva na supervizantov razvoj zavedanja samega sebe, svojih stališč 

in teženj, da bo lahko delal profesionalno. 

● Dobro počutje in zdravje. 

● Razjasnjevanje vlog in funkcij v organizaciji. Za organizacijo to pomeni konkretne 

koristi: učinkovito ravnanje v primeru napetosti in nasprotovanj; učinkovito 

razreševanje konfliktov in kontradikcij; preprečevanje in zmanjševanje stresa in 

izgorevanja; dobivanje novih vpogledov; podpiranje procesov profesionalizacije na 

vseh hierarhičnih nivojih in za vse člane. 

Tudi domače raziskave te učinke potrjujejo. V raziskavi o učinkih supervizij na Centrih za 

socialno delo (Glišovič Meglič, 2004) so supervizanti kot temeljne cilje supervizijske skupine 

navedli tri: učenje skozi izkušnjo in refleksijo, kreativno reševanje problemov in podpora. 

Največ se supervizanti naučijo pri konkretnem reševanju problemov, sodelovanju, načrtovanju 

in prevzemanju odgovornosti ter pri razvijanju spoštovanja in empatije do drugih članov 

skupine. Osebni cilj, kateremu dajejo prednost je skrb zase (prav tam). B. Rupar (2014) v svoji 

raziskavi podaja zaključke o učinkih supervizije na pedagoškem področju: 

 Z učenjem v superviziji so supervizanti pridobili večjo kompetentnost pri zavedanju 

lastnega razmišljanja in čustvovanja ter pri pridobitvi novih vedenjskih strategij.  

 Naučili so se novih strategij reševanja problemov. 

 Pomemben napredek so naredili pri razmejevanju odgovornosti. 

 Ozavestili so, da ima način razmišljanja močan vpliv na čustva, in to spoznanje jim je 

omogočilo spremembo ravnanja in odzivanja v poklicnih situacijah. 

 Opazen je napredek v samoregulacijskih veščinah, v načinih razmišljanja in odzivanja. 

 Če povzamemo: višja je stopnja refleksivnosti, emocionalne kompetentnosti in uporaba 

aktivnih spoprijemalnih strategij (prav tam, str. 218) 

Končni cilj: supervizant postane sam sebi supervizor (Rupnik Vec, 2005a), kar pomeni, da 

ponotranji metodo učenja v superviziji oziroma razvije notranjega supervizorja (Cajvert, 

2001).B. Proctor (2000) poudari zavedanje, da je supervizant odrasel učenec, ki je sposoben 

razviti notranjega supervizorja. V skupinski superviziji je pomembno poudariti, da supervizanti 

zasedajo tudi mesto sosupervizorjev, zato razvijajo kompetence, ki so značilne za supervizorja. 

Cilj supervizije je tako izboljšanje osebne učinkovitosti, učinkovitosti tima, skupine, ustanove. 

Kriterij uspešnosti supervizije bi bil tako reflektirajoči praktik, saj je njen cilj, da se posameznik 

in organizacija spreminjata, ker organizacija »stoji in pade« s strokovnim delavcem. Tako je 

sprememba delavca sprememba organizacije (Rupnik Vec, 2005a). Ali je supervizija 

učinkovita ali ne in ali je dosegla svoje cilje, lahko ocenjujejo le supervizanti, kajti le oni lahko 

povedo, kaj so od supervizije pridobili (Kobolt, 1995).  
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2. SUPERVIZIJSKI PROCES 

2.1. POGOJI ZA UČINKOVITO  SUPERVIZIJO 

Med pomembnimi pogoji za učinkovit proces je ključen supervizijski dogovor, ki ga sklenejo 

supervizor, strokovni delavci – supervizanti in organizacija, če je le-ta naročnik storitve. V tem 

dogovoru se opredeli (Žorga, v Kobolt in Žorga, 2000): 

 Namen, cilje, teme, področja, s katerimi naj bi se ukvarjali na superviziji. 

 Kraj, čas, pogostost sestajanja in število supervizijskih srečanj ter trajanje posameznega 

supervizijskega srečanja. 

 Način komuniciranja in usklajevanja med člani in supervizorjem zunaj supervizijskih 

srečanj. 

 Obveznosti supervizorja in supervizantov pri pisanju refleksij, evalvacij in podobno.  

Dogovor določa strukturo in funkcijo supervizije. Ta dogovor se nato razvija, dopolnjuje, 

evalvira in spreminja, ko v procesu supervizije prihaja do novih pričakovanj, ciljev, učnih 

potreb.  

Pri zagotavljanju optimalnih pogojev za kvalitetno supervizijo lahko organizacije naletijo na 

veliko težav. Ena večjih težav so predvsem finančne, zato organizacije iščejo pragmatične 

rešitve: večje skupine, manj srečanj na leto, na primer enkrat mesečno ali na dva meseca. Zaradi 

takih neugodnih razmer si udeleženci pridobijo negativne izkušnje, na podlagi katerih 

oblikujejo odklonilno stališče do supervizije, ali celo ugotovijo, da take supervizije ne 

potrebujejo (prav tam). Da bi se izognili temu je prav, da se načrtuje supervizijo sistematično, 

zavestno in v skladu s strokovnimi standardi ter cilji, ki jih želimo doseči.  

B. Proctor (2000) predstavi strukturo delovne pogodbe ali dogovora s pomočjo ruskih babušk, 

kjer je zunanja babuška – krovni dogovor, ki zajema odgovornosti supervizorja, supervizanta 

in organizacije. Nato je manjša babuška – skupinski delovni dogovor, ki zaobjema dogovore o 

tem, kako bo skupina sodelovala, bistvena pravila in dogovorjene načine dela. Sledi naslednja 

babuška – plan srečanja, kjer se doreče, kako bodo srečanja potekala; vsebinsko in časovno. 

Najmanjša babuška je srčika supervizijskega procesa, to je prostor za refleksijo vsakega člana, 

čas namenjen vsakemu članu, da dela na svojemu primeru. To so mini dogovori z vsakim 

članom, kako in na čem želijo delati. Vmes je pa »senčna« babuška, to je nastajajoč in 

spreminjajoč element dogovora, ki jo B. Proctor (prav tam) imenuje »minuta do minute 

dogovor«, kjer supervizor konstantno presoja o prioritetni odgovornosti: člani imajo le delček 

časa namenjenega njihovi obravnavi konkretnega primera, zato mora supervizor poskrbeti, da 

tudi ostali čas, ko supervizanti ne delajo aktivno na svojemu primeru, izkoristijo plodno in 

učinkovito. To je prostor vmes, kjer supervizor presoja, čemu dati prednost v danem kontekstu, 

da bo omogočil največji izkoristek supervizijskega srečanja za vse udeležence 

V grobem lahko pogoje za uspešno supervizijo razdelimo na štiri področja: supervizor, 

supervizant, supervizijska srečanja in delovna organizacija (Žorga, v Kobolt in Žorga, 2000, 

str. 173, 174). 
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Tabela 1: Ključni pogoji za uspešno supervizijo (prav tam). 

Supervizor naj:  Supervizant naj:  

 - bo dobro usposobljen,  

 - ima ustrezne delovne izkušnje,  

 - je fleksibilen in sposoben uporabljati 

eklektičen pristop.  

 

 - vidi povezanost dela in učenja, 

 - ima dobro izhodiščno znanje in je dobro 

usposobljen,  

 - prostovoljno in motivirano sodeluje s 

supervizorjem, ki si ga sam izbere.  

Supervizijska srečanja naj:  Organizacija naj: 

 - zagotavljajo varno vzdušje,  

 - dajejo potreben čas, bodo redna,  

 - omogočajo procesnost (vsaj 15 srečanj), 

 - potekajo v primernem prostoru, ki omogoča 

mirno delo brez motenj in prekinitev,  

 - dajejo institucionalni okvir,  

 - imajo potrebna finančna sredstva.  

 

 - bo »učeča se organizacija«, ki spodbuja 

učenje in napredek svojih delavcev,  

 - skrbi za pozitivno socialno klimo, odkrito 

komunikacijo in podpirajoče vodstvo,  

 - izpolnjuje osnovno strukturno 

organizacijske pogoje dela, ki jih C. Stanners 

(1995, v prav tam) opredeljuje takole: 

jasna izobraževalna politika znotraj 

organizacije; jasni cilji, prioritete, ravni 

odločanja in prevzemanja odgovornosti; 

jasnost hierarhične strukture, pri čemer je 

vsem razvidno, kdo je komu odgovoren za 

izvedbo in kakovost določenega dela; vsaj 

grob opis koncepta dela in razmejitev 

delovnih nalog … 

Slovensko društvo za supervizijo predlaga naslednje normative in standarde za izvajanje 

kvalitetne supervizije (Normativi in standardi za izvajanje kvalitetne supervizije, 2001): 

● Vključitev v supervizijski proces je prostovoljna, saj je nujno potrebna ustrezna motivacija 

in osebna zavzetost strokovnega delavca. 

● Supervizor in supervizantje so med seboj (delovno) neodvisni, da ne prihaja do zlorabe moči.  

● Pomembno je, da supervizor ustreza potrebam in željam supervizantov, zato ga supervizantje 

izberejo sami oziroma morajo soglašati z njegovim izborom.  

● Zaželeno je, da ima supervizor delovne izkušnje s področja, na katerem supervizira.  

● Zgornja meja velikosti skupine je šest supervizantov, zaželeno je, da s skupino šest ali več 

supervizantov delata dva supervizorja v paru.  

● Optimalna pogostnost srečanj je na vsakih 14 dni. 

● Trajanje supervizije je pri individualni superviziji praviloma 60 minut, za dvojico 

supervizantov 90 minut, pri skupini pa od 120 do 240 minut.  

Napisano se ujema z ugotovitvami raziskave o superviziji na CSD-jih (Glišovič Meglič, 2004), 

kjer so kot temeljne pogoje za izvedbo uspešne supervizije navedli naslednje: povezava med 

delom in učenjem, usposobljen supervizor, motiviran supervizant in varna klima.  
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2.2. OVIRE V SUPERVIZIJSKEM PROCESU 

Poleg pogojev za učinkovito supervizijo je pomembno, da smo v procesu pozorni na možne 

ovire, katerim se skušamo izogibati ali se na njih pripraviti ter jih skušamo preprečiti ali se 

učinkovito soočati z njimi. S. Derganc (2003) in J. Švagan (2010) navajata kar nekaj ovir s 

strani supervizorja, s strani supervizanta in tudi ovire s strani okolja.  

Ovire s strani supervizorja:  

Med ovirami, ki izvirajo iz vodenja in značilnosti supervizorja S. Derganc (2003) navaja: 

nestrpnost, nesprejemanje in nespoštovanje osebnosti supervizantov, nizka pozornost, 

neiskrenost, psihična nezrelost, iluzija vsevednosti in vsemogočnosti, nezadostna strokovna 

usposobljenost in družbena nerazgledanost, nerealni cilji in pričakovanja, neodgovornost, 

miselna zaprtost, čustvena hladnost, lažna samopodoba, uresničevanje lastnih motivov, 

preprečevanje individualizacije supervizanta. J. Švagan (2010) k oviram, izvirajočim iz 

supervizorja, dodaja še neustrezno izvajanje supervizije: odpovedovanje srečanj, menjava 

terminov srečanj, zamujanje, nepripravljenost na srečanje, podaljševanje časa srečanja, neredno 

izdajanje računov, opravljanje telefonskih klicev med srečanjem…; vpliv supervizorjevih 

predsodkov; supervizor poučuje, namesto da bi omogočal pogoje za učenje; pametovanje; 

neenakovreden odnos do supervizantov; psihološke igre, ki jih lahko igrajo supervizorji, na 

primer igra nudenja pomoči in igre vsevednosti…  

Ovire s strani supervizanta:  

Med ovirami, izhajajočimi iz drže in značilnosti supervizantov, S. Derganc (2003) navaja: 

prevelika pričakovanja, strah, negotovost, regresivno vedenje, racionalizacija, 

intelektualizacija, izmaličenje realnosti, različni obrambni mehanizmi, nepripravljenost za rast, 

odpor do sprememb, preveliko prevzemanje odgovornosti nase, nepričakovani življenjski 

dogodki in nedogodki, nepripravljenost reševanja konfliktov in slabo telesno počutje.  

J. Švagan (2010) doda še: supervizant prevzame vlogo supervizorja, ima napačne predstave in 

pričakovanja v zvezi s supervizijo, ne sprejme supervizorja in njegovega načina dela, 

psihološke igre supervizantov: z igrami, ki jih igrajo nezavedno, se supervizanti skušajo izogniti 

superviziji zaradi skritih motivov, ki so pogosto različni strahovi: strah pred ocenjevanjem in 

precenjevanjem, pred odkrivanjem, zaradi slabih izkušenj in tako dalje. Opiše tudi ovire, ki 

izvirajo iz načinov, kako se supervizantje učijo: paradoksalni način razmišljanja, sindrom 

pomaganja, transferne in kontratransferne vsebine, paralelizem... 

Avtorica (prav tam, str. 86)v raziskavi »Dejavniki, ki vplivajo na supervizijske poteke in 

izkušnje supervizantov« razišče tudi največje osebne ovire supervizantov v superviziji. 124 

supervizantov je odgovarjalo tako: 31 odstotkov ni navedlo nobenih ovir, 18 odstotkov je 

navedlo pomanjkanje zaupanja in občutka varnosti, 9 odstotkov je ovirala nemotiviranost in/ali 

odpor do sodelovanja, 7 odstotkov je oviral odnos med člani skupine, 7 odstotkov ni dobilo 

učinkovitih odgovorov, 6 odstotkov je težko izpostavilo ustrezen problem, 5 odstotkov je kot 

oviro navedlo supervizorjev način dela, 4 odstotke je zmotila neredna udeležba posameznih 

članov na srečanjih, 3 odstotki je oviral nadzor nadrejenega, 10 odstotkov je pod drugo navedlo 

še: način razmišljanja kot osebna ovira oziroma težava, pretirana zgovornost, slaba poslušnost, 

zbranost in težje prilagajanje spremembam, odpor do pisanja refleksij…  
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Ovire s strani supervizijske skupine:  

Vzdušje v skupini oziroma odnosi med člani se izkažejo ravno tako za pomemben dejavnik: 

negativna energija, kritiziranje, pretvarjanje, konflikti, neiskrenost, hinavščina, nesproščenost, 

nezaupanje, napetost, velikost skupine (prevelika), nemotiviranost in pasivnost članov, neredna 

udeležba vseh članov, tekmovalnost (prav tam). 

L. Cajvert (2001) oceni, da so bili v skupinah s posebnimi težavami prisotni naslednji elementi: 

igra moči, večkratna potreba po poudarjanju svojih kompetenc in občutku, da ni dovolj dobra; 

težko se je vzpostavila kreativna supervizijska klima; več supervizantov je bilo hkrati udeleženo 

v več supervizijskih procesih; zamujanje na srečanja; supervizantje so želeli temeljito opisovati 

svoje primere, tako da je ostalo malo časa za reflektiranje; supervizantje so odklanjali aktiven 

način sodelovanja in način, kako je supervizorka postavljala vprašanja, jim je bil tuj… 

Zunanje ovire:  

Pomanjkanje financ, pomanjkanje supervizorjev, dogajanje v timu, monoton ali preveč 

intenziven potek supervizije, neprimeren prostor in čas, kulturne razlike, različnost mnenj, 

prepričanj, dolžina supervizijskih srečanj in procesa (prekratko, predolgo), pogostnost 

srečevanja (Derganc, 2003; Švagan, 2010).  

Iz naštetih ovir, ki jih ni malo, lahko sklepamo, da je oblikovanje učinkovitega supervizijskega 

procesa in sooblikovanje slednjega zahteven proces. Kljub vsem oviram se je izkazalo (Švagan, 

2010), da je večina supervizantov zadovoljna s procesom, da so njihove izkušnje pozitivne in 

da se počutijo prijetno in sproščeno, čeprav občasno občutijo tudi rahel odpor do supervizije. 

3. KREATIVNO SUPERVIZIJSKO POLJE 

»Logika vas bo pripeljala od točke A do točke B. Domišljija pa povsod.« Albert Einstein 

3.1. ZAKAJ KREATIVNO? 

Več avtorjev se strinja, da je supervizija kreativni proces (Proctor, 2000; Schuck & Wood, 

2011; Knoll, 2016; Cajvert, 2001; Borštnar, 2016…). Kreativnost in supervizija sta povezani. 

Definicija kreativnosti je sposobnost za ustvarjanje del, ki so nova oziroma izvirna in 

nepričakovana ter primerna oziroma uporabna ter imajo za nekoga neko vrednost; gre za 

produkcijo novih idej; oblikovanje visoko kakovostnih, izvirnih in elegantnih rešitev 

problemov; miselni in družbeni proces odkrivanja novih konceptov; izraža se lahko kot nova 

rešitev za določen problem, nova naprava, metoda, postopek ali umetniški objekt (Wikipedia, 

2017). 

Sposobnost biti kreativen imamo vsi ne glede na spol, starost, raso, socialno ekonomski 

status… I. Borštnar (2016) meni, da je supervizija kreativni proces, saj s svojim načinom 

delovanja ustvarja nekaj novega, na drugačen način prinese novo vrednost ustaljenim 

procesom, kar je med drugimi značilnostmi znak kreativnosti. Stičnost med supervizijo in 

kreativnostjo vidi avtorica tudi v pomenu besed, saj kreativnost pomeni iskanje rešitev izven 

okvira in širjenje pogleda, t. i. “out of the box”. Že sam izraz supervizija nagovarja, da imamo 

“superpogled”, lahko bi celo rekli, da vidimo onkraj problema ali “beyond the box”.  
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Vsaka skupinska supervizija je sokreacija, saj povežemo delno znane sestavine, da bi dosegli 

relativno nepredvidljive rezultate, zapiše B. Proctor (2000). Glede na stil supervizorja, njegove 

kompetence, teoretično ozadje, izkušnje v skupini, predhodna usposabljanja in izobraževanja v 

poučevanju, svetovanju, terapevtskih modelih ali drugih sorodnih disciplinah, supervizor 

strukturira supervizijski proces. S tem sokreira skupinsko klimo, ki jo naravna v smeri, za katero 

meni, da je najbolj primerna specifični skupini, jo nato vzdržuje in če je potrebno, tudi rekreira 

oziroma ponovno vzpostavi (prav tam). Tako je proces supervizije sam po sebi ustvarjalen, saj 

spodbuja razvoj različnih kompetenc, spretnosti, veščin in znanja, kar pripomore k bolj 

učinkovitemu in strokovnemu delu supervizanta.  

3.2. ZAKAJ POLJE? 

Supervizijo si lahko predstavljamo kot prostor, polje ali kot hologram, kjer se različni svetovi 

(supervizorjev, supervizantov, klientov, prostor organizacije…) zrcalijo simultano in 

soustvarjajo drug drugega. Več avtorjev (Kobolt in Žorga, 2000; Proctor, 2000; Cajvert, 

2001…) poudarja, da je v supervizijskem prostoru ali polju ključnega pomena oblikovanje 

varnega učnega prostora za vse supervizante in učinkovito delovno ozračje (Kobolt, 2004). 

L. Cajvert (2001) supervizijo imenuje kreativni prostor terapevta/supervizanta, v katerem 

supervizor spodbuja h kreativnosti in k pogumu, opaža procese, ki se dogajajo v supervizijskih 

srečanjih in odražajo dogajanja s srečanj supervizanta s klientom. Naloga supervizorja je, da 

prispeva k oblikovanju klime, ki spodbuja kreativnost, pri tem posluša brez obsojanja ali 

primerjanja, dovoli supervizantu, da se pokaže v taki luči, kot je, mu omogoča, da vidi svoje 

delovanje iz druge perspektive, pridobi drugačen pogled, da si upa in je pripravljen na 

presenečenja. V kreativnem prostoru supervizant dobi priložnost, da najde izhode tudi v 

situaciji, kjer se zdi, da je brezizhodna in kjer lahko najde svoj lasten način ravnanja za 

naprej. To je prostor, kjer supervizant reflektira o svojih predstavah; o klientih in 

njihovih problemih; o svojih čustvih, občutkih, ravnanjih, procesih, ki se pojavljajo na 

srečanju s klienti; o svojem znanju in načinu, kako ga uporablja in kako vpliva na odnos 

s svojimi klienti – uporabniki; o lastnem pogledu na človeka; o svojem vrednostnem 

sistemu in o odnosih… Avtorica (prav tam) meni, da tudi supervizor potrebuje tak kreativni 

prostor, kjer se bo lahko preizpraševal, reflektiral, evalviral vodenje supervizijskega procesa ter 

posledično profesionalno rastel. Finnegan (2010) supervizijski kontekst razume kot potencialni 

prostor: to je varen prostor, kjer je prisotno zaupanje, kjer se lahko dogajata 

transformativno učenje in rast, kjer je zamejen prostor in kjer supervizant lahko 

raziskuje, odkriva, preizkuša, eksperimentira, ustvarja, kreira, preizprašuje, reflektira. 

Supervizorjeva naloga je, da vzpostavlja, vzdržuje in zaobjame ta prostor. To je fleksibilna 

vloga, kjer lahko simultano vzdržiš negotovost in priznavaš potrebo po raziskovanju. To je 

prostor, kjer raziskujemo in se na eni strani igramo, kreiramo ter na drugi strani evalviramo in 

ocenjujemo, hkrati pa je prostor, kjer predvsem reflektiramo. C. Knoll (2016) prevede 

»potential space« (McHug, 2014, v Knoll, 2016) kot »možnostni prostor za ustvarjanje«. 

Predpogoj za oblikovanje takega prostora je varna navezanost med supervizorjem in 

supervizantom. Gre za prostor, kjer lahko poleg besedne obravnave, kognitivno-

analitičnega reševanja problemov uporabimo ustvarjalne intervencije, ki omogočajo, da 

se supervizant igra in s pomočjo simbolov reflektira, raziskuje afektivno, izkustveno plat. 
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Prostor, kjer vzpostavlja vezi med domišljijo in realnostjo, med notranjim in zunanjim svetom. 

Prostor, kjer spodbudimo integracijo miselne, čustvene in vedenjske ravni 

supervizantovega doživljanja. Hkrati je to prostor, ki omogoča razvijanje sposobnosti za 

ustvarjalno doživljajsko mišljenje, kjer ustvarjalno simbolični proces vodi k transformativnemu 

učenju (prav tam). Tudi Reed (2008) razume supervizijo kot »prostor«, kjer novo okolje, ki je 

ustvarjeno, omogoča supervizantu, da se počuti “in charge of” ali sposobnega, 

opolnomočenega, kompetentnega, in kjer čuti, da zmore s podporo supervizorja iskati in 

realizirati bolj učinkovite rešitve.  

T. Verbnik Dobnikar (2016a) opisuje geštalt v superviziji, kjer supervizijsko situacijo razume 

kot soustvarjalno polje, ki ga določajo vsi vpleteni z medsebojnim sovplivanjem in 

prepletanjem, kar poteka samodejno in neprestano. Gre za sokreacijo vseh vpletenih. Opiše pet 

ključnih principov, ki določajo vsako supervizijsko srečanje in izhajajo iz teorije polja:  

 Načelo posameznosti: vsak posameznik živi znotraj kompleksnega konteksta, ki je unikatno 

njegov in iz njega oblikuje svoj pogled na svet. Pomembno je srečati supervizanta v njegovi 

realnosti.  

 Načelo spreminjajočega se procesa: stalna je samo sprememba, nič ni statično, 

nespremenljivo ali kot pravi rek: »Nemogoče je dvakrat stopiti v isto reko«. Ali kot vožnja 

s kolesom, ko moramo kolo ves čas naravnavati in vrteti pedala, da bi lovili ravnotežje.  

 Načelo sočasnosti: vsak trenutek je nova sedanjost, kjer je prisotna tudi preteklost, če je 

prisotna v naših mislih, izkušnjah, in tudi prihodnost, če je zdaj prisotna kot cilj ali načrt.  

 Načelo možne relevantnosti: vsak del je pomemben, kot sestavljanje sestavljanke ali puzzle, 

če želimo sestaviti celotno sliko, je vsak delček enako pomemben.  

 Načelo organizacije: vsak posameznik ima svoj lasten način organiziranja. 

Za B. Proctor (2000) je skupinska supervizija uprizoritev. Večji del supervizije se dogaja na 

odru, kjer so glavni igralci supervizanti in supervizor. Posredno prisotni, a na odru fizično ne 

sodelujejo, so klienti ali uporabniki, s katerimi supervizanti delajo in imajo močan vpliv na 

potek procesa. Avtorica (prav tam) meni, da bi bilo koristno, da jih imamo skozi supervizijski 

proces simbolno prisotne, kot da so »muha na zidu« (str. 9). Ravno tako je posamezna 

organizacija ali več ustanov, če prihajajo supervizanti iz različnih delovnih kontekstov, igralec, 

ki ni neposredno vključen na odru, a s svojimi pričakovanji in zahtevami do supervizorja in 

supervizantov močno vpliva na proces. Tudi stroka kot širše polje supervizantovega delovanja 

vpliva na proces supervizije. Lahko bi rekli, da je ta stranski igralec v igri. B. Proctor (2000) 

meni, da je pomembno zavedanje vseh igralcev, ki imajo različne vloge, ali deležnikov v 

supervizijskem procesu in obravnava le-teh, ko je to potrebno z namenom, da se poglobi 

razumevanje določenega supervizijskega gradiva ali za razjasnjevanje supervizijskega 

vprašanja. Supervizant bo ta prostor – oder izkoristil, če se bo počutil dovolj varno in izzvano, 

da bo lahko razvijal svoje kompetence, samozavest, sočutje in kreativnost.  

Schuck in Wood (2011, str. 48) pišeta o ustvarjanju svetega prostora v superviziji: prostor, ki 

se oblikuje kot nekakšen zaščitni balon okrog skupine. Ta prostor zajema dobro delovno 

okolje, pod katerega se razume medosebne odnose in procese. Dobro delovno okolje lahko 

oblikuješ tako, da začneš z jasnim dogovorom in s primernimi mejami. Delovni prostor mora 

biti udoben in primeren, da omogoča zaupnost. Supervizor mora biti mentalno in čustveno 
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prisoten, dovzeten in čuječ. Ta uravnava, išče ravnotežje med iskrenim zanimanjem za 

udeleženca in med zavedanjem svojega notranjega stanja, dogajanja. Supervizant naj se počuti 

podprtega, sprejetega, priznanega, spoštovanega in slišanega, saj mu to omogoča, da se lažje 

odpre. Včasih ima v primerjavi z dolgo diskusijo več vpliva že najmanjša intervencija. 

Oblikovati prostor, ustvarjati klimo, kjer se skupina uči brez besedne kontrole, pomeni delati 

manj in bolj verjeti v učinek supervizije. Schiepek in drugi (2005) v terapiji to imenujejo 

socialni “metuljev učinek” (znana metafora v teoriji kaosa, ko lahko zamah metuljevih kril na 

Japonskem sproži orkan v Ameriki), ki se lahko zgodi v interakcijah med terapevtom in 

klientom, ko imajo najmanjše intervencije pomembne terapevtske učinke. 

Encke (2008) primerja supervizijo z gledanjem tridimenzionalne slike. Najprej vidimo 

dvodimenzionalno sliko: pike, barve, oblike. Šele ko oči poravnamo in drugače pogledamo, 

vidimo, kaj te pike predstavljajo, vidimo obraze in pojave. Takrat, ko znamo oči poravnati, da 

vidimo tridimenzionalno (3D) sliko, je le-ta ravno tako realna kot dvodimenzionalna (2D). 

Podobno je v življenju, ko so zgodbe kot naključne pike. So uporabne in pomembne, če pa jih 

pogledamo drugače in si jih približamo, se nam lahko odpre novi svet, ki lahko prejšnje 

razumevanje zgodbe čisto spregleda ali prekrije. S tem avtor (prav tam) poudarja, da je 

prvenstveno supervizorjeva naloga, da ustvari prostor, kjer so lahko zgodbe videne in 

razumljene kot vhod v novo dimenzijo realnosti in ne le kot situacija ali problem, ki ga je 

potrebno reševati. Potrebno je videti onkraj zgodb in ne dovoliti, da nas zgodba zapelje. Gledati 

in ne vedeti, ne že v naprej predvidevati, pač pa biti odprt in na preži, buden, prisoten.  

»Supervizija je dolgoročni proces, v njem ni hitrih rešitev, fokus je na profesionalnih zgodbah 

(prav tam, str. 10).« Ljudje smo veliko več kot naše zgodbe, rane, prepričanja, strahovi, nočne 

more... Avtor primerja zgodbe s »škatlami« in pravi, da ne trpimo, ker je življenje boleče, 

trpimo, ker zgodba ali »škatla«, ki smo jo zgradili okrog sebe, postaja premajhna. Ni treba 

zdraviti ran, potrebna je volja, da izstopimo iz »škatle«, da jo »razbijemo«, razgradimo in 

presežemo. Supervizija lahko to omogoči. V superviziji so zgodbe, tako kot pike v 3D sliki, 

tisto, na kar se fokusiramo in jih cenimo. Vendarle supervizor mehko in jasno sporoča, da so 

zgodbe le zgodbe (prav tam), tako da ustvari prostor, kjer se lahko supervizant odmakne 

od zgodbe in svoje vpletenosti v njej in tako vidi onkraj nje. Ta proces potrebuje čas, lahko 

je celo boleč in nepovraten.  

Več avtorjev (Encke, Hewson, Wilmot, 2008) vpelje relativno nov pojem strastna supervizija. 

Avtorji menijo, da je strast ključna sestavina, ki prebije skozi intelektualne in čustvene 

odpore. Je sila, ki se lahko dotakne ljudi zelo subtilno in zelo globoko. Ima 

transformacijsko moč, je nežna in potrpežljiva ter istočasno silovita in odločna. Strast se 

pojavi, ko je esenca življenja dotaknjena in se iz tega mesta soočamo s svetom. Ni pomembno 

le to, kar je izrečeno, pomembna je prisotnost in strast. Strasten supervizor ne bo imel le 

intelektualnega koncepta o realnosti onkraj zgodbe, ampak bo tudi izkusil življenje onkraj 

zgodb. Strast omenja tudi A. Žižak (2004, str. 8): »Dobro supervizijsko srečanje generira 

razburjenje, skoraj strast.« Opisuje jo kot energijo, ki jo občutijo vsi vključeni, ko iščejo 

ravnotežje med vsebinsko in odnosno ravnijo. To poimenuje »…sinergija, s katero so vsi 

okrepljeni in ki omogoča, da se vsak nekaj nauči, kar se sam sicer ne bi mogel (prav tam).« V 

takih primerih smo lahko hvaležni medsebojni odvisnosti in pogojevanju, ki kot čarovnija 
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istočasno vodi h kreativnosti in produktivnosti. Tudi B. Proctor (2000) omenja, da se v skupini, 

ko se člani, s pomočjo spodbujajočega supervizorja, počutijo sprejete, priznane, 

vplivajoče, spoštovane, razumljene itd., sprosti kolektivna energija. Takrat člani lahko 

delajo svobodno, z namenom in kreativno. 

Prikaz različnih poimenovanj supervizijskega procesnega dogajanja in avtorjev, ki so ta 

poimenovanja oblikovali - varen učni prostor, kreativni prostor, možnostni prostor, 

potencialni prostor, sveti prostor, oder, soustvarjalno polje, delovno ozračje, me je 

pripeljal do odločitve za uporabo izraza kreativno supervizijsko polje. Kreativno 

supervizijsko polje (KSP), ki se kot mehurček ali balon ustvari okrog supervizijske 

skupine, preveva vse, kar se dogaja v njem, povezuje vse elemente med seboj, je vplivan z 

dogajanjem iz okolja in tudi sam vpliva na okolje. To naj bi bilo polje, ki nas prežema, 

obdaja in povezuje. Znotraj KSP se nahajajo supervizor in supervizantje in vse, kar je vidno in 

nevidno, ter se dogaja ali obstaja med njimi. Uporabljam polje in ne prostor, zato da ne bi 

spominjalo na fizični prostor, kot je učilnica ali delovna soba. Polje kot prostor med osebami 

in okrog oseb ter skupine kot celote. 

KSP ni kot nepredušno zaprta posoda. Odmeve na dogajanja v supervizijskih srečanjih čutijo 

tudi druge osebe in organizacije zunaj polja, kot so sodelavci, uporabniki ali klienti in obratno. 

KSP bi lahko bil sinonim za učinkovito supervizijo, ki nastaja takrat, ko je supervizija polje, 

kjer se supervizantje in supervizor učijo, spoznavajo, razvijajo ter tako profesionalno in osebno 

rastejo.  

Mogoče bi lahko sklenili, da do KSP pride takrat, ko se intervencije oziroma delovanje 

supervizorja in supervizijske skupine ter potrebe supervizantov pokrijejo oziroma 

sovpadajo. Trenutek ali čas, ko pride v skupini do sinergije; rezultat ali efekt 

supervizijskega srečanja je večji kot seštevek intervencij, znanja in izkušenj posameznih 

udeležencev supervizijske skupine. KSP je lahko nek trenutek na srečanju, lahko je obdobje 

v supervizijskem procesu, ki zajame nekaj srečanj, lahko zajame celoten proces, kajti to je 

subjektivni čas in ga vsak doživlja po svoje. Govori o kvaliteti časa in ga je težko natančno 

opredeliti, saj preseže linijski čas – »kronos«, ki nam daje vtis objektivnosti in govori o 

kvantiteti časa (Možina, 2009). To je podobno, kot je v grški mitologiji predstavljen bog Kairos 

kot hiter mladenič, naoljen po telesu, zato da je izmuzljiv in težko ulovljiv, z enim čopom na 

glavi, za katerega ga lahko primeš, če si pozoren in izkoristiš priložnost, ali kot pogosto rečemo 

»imaš srečo«. Že beseda sreča izhaja iz besede srečanje, srečanje želje in tiste priložnosti v 

realnem svetu, ki omogoča izpolnitev želje (prav tam). Supervizor naj bo čuječ, pozoren na 

ugodne ali prave trenutke, da jih izkoristi z namenom, da bi omogočil supervizantom 

optimalne pogoje za učenje, spremembe, razvoj. Prav tako naj bo supervizant čuječ in 

pozoren na take trenutke, da jih zagrabi za »čop« in izkoristi za svoj profesionalni in 

osebnostni razvoj. KSP je kot žarnica okrog supervizijske skupine, ki zasveti in gori, ko 

se dogaja nekaj posebnega – rast, učenje, razvoj. 
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4. METODIČNI VIDIKI SUPERVIZIJSKEGA DELA 

»Zemljevid še ni pokrajina.« (Alfred Korzybski) 

4.1. SINERGETIKA 

Na tem mestu nam lahko za bolje razumevanje soustvarjanja supervizijskega procesa in 

nastajanja kreativnega supervizijskega polja pomaga sinergetika: nauk o součinkovanju 

(Schiepek idr., 2005). Predmet te transdisciplinarne teorije samoorganizirajočih procesov je 

pojasnjevanje procesov oblikovanja in spreminjanja struktur ali vzorcev v živi in neživi naravi. 

Nauk o součinkovanju nam kaže, kako iz nelinearnih součinkovanj med elementi sistema 

prihaja do sinhronizacije in kako s tem nastajajo makroskopske strukture. 

Avtorji (prav tam) pravijo, da se samoorganizacija vzpostavlja »sama od sebe« iz možnosti 

kompleksnega sistema pod določenimi pogoji. Nekateri od teh pogojev so: 

 goste interakcije med elementi sistema, 

 nelinearnost teh interakcij in  

 termodinamična odprtost, torej vnašanje energije in pretok energije od zunaj. 

Osnovna teza sinergetike je, da smo ljudje sistemi, ki se samoorganiziramo, nadziramo oziroma 

uravnavamo svoje vedenje in ga razvijamo v smeri zastavljenih ciljev. Pomembna je interakcija 

med posamezniki med sistemi ter deli sistema (prav tam). 

V jeziku sinergetike lahko razumemo supervizijski proces kot sodelovanje¹ udeleženih 

akterjev² v delu na razlikah/spremembah³ v smeri želenega razpleta4 problema ter na 

sprotni stabilizaciji nastalih razlik /sprememb5 (Šugman Bohinc, 2013).  

 

 

 

 

 

Tudi G. Čačinovič Vogrinčič (2010) prenaša in ustvarja teoretski koncept delovnega odnosa v 

socialnem delu in spodbuja nova jezik in prakso soustvarjanja delovnega odnosa. Koncept 

soustvarjanja prenesemo v supervizijo, kjer lahko rečemo, da le-ta opredeljuje hkrati odnos in 

proces, kjer je odnos med supervizantom in supervizorjem odnos med ekspertom iz izkušenj 

oziroma prakse – supervizantom ter spoštljivim in odgovornim zaveznikom – supervizorjem, 

ki vzpostavita in ohranjata procese raziskovanja in udeleženosti v želenih izidih. Poudarek je 

na procesu, prispevku vsakega udeleženega, ki prispeva svoj delež in instrumentalno definicijo 

problema, kar pomeni, da izhajamo iz razumevanja, kje so sogovorniki »tukaj in zdaj« v tem in 

s tem, kar je. Skupno raziskovanje in soustvarjanje delovnega odnosa je mogoče, če vsakdo 

sme čutiti, kar čuti, in sme misliti, kar misli (prav tam; Verbnik Dobnikar, 2016b).  

Schiepek s sodelavci (2005) zagovarja, da v psihoterapijah kot tudi v drugih procesih učenja 

pride pogosto do skokovitih sprememb, do diskontinuiranih prehodov in da se redko v praksi 

3. Kontekst 
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omogoča 
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novega. 

1. Dogovorjeno 
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naravnanostjo k 
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problemu  
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in 

predpostavkah 

in preverjanje 

le-teh. 

5. Predvideti 
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preprečimo 

rušilno moč 

sprememb. 
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srečamo s kontinuiranimi procesi, nasprotno pa so pogoste kvalitativne spremembe vedenjskih 

in doživljajskih vzorcev. Tako ponujajo osem sinergetičnih generičnih načel, ki nam lahko 

pomagajo pri razumevanju diskontinuiranih in samoorganiziranih prehodov v svetovalnih, 

terapevtskih in tudi supervizijskih procesih. 

4.1.1. SINERGETSKA GENERIČNA NAČELA (SGN) 

Vsa generična načela so prisotna in uporabljana v celotnem procesu, niso linearna niti niso kot 

ciklične faze, so vseprisotna in prepletajoča ter z različnimi dejanji, intervencijami lahko 

udejanjamo isto načelo, ali pa z enim ravnanjem lahko udejanjamo več načel (Schiepek idr., 

2005, Šugman Bohinc, 2013, Možina, 2009). 

1. SGN1 - Ustvarjanje pogojev za stabilnost: pomeni vzpostavljanje stika in odpiranje prostora 

za pogovor v stabilnem odnosnem okolju. Pod to razumemo postopke za porajanje strukturne 

in čustvene gotovosti, zaupanja, podpiranja lastne vrednosti in učinkovitosti, občutek 

varnosti. Za supervizorja je priporočljivo, da odpira prostor za pogovor, da ima držo 

nevednega in se tako pridruži supervizantu v njegovi aktualni situaciji in se iskreno zanima 

zanj, je radoveden. Potrebna pa je tudi najmanjša motivacija supervizanta; dogovor med 

supervizorjem in supervizantom; jasna opredelitev vlog, meja, omejitev; vzajemno zaupanje 

v vire, moč, sposobnosti; usmerjenost na prihodnost, na dogovorjene cilje; veselje do 

eksperimentiranja in učenje iz napak; upanje na uspeh, ki spodbudi aktivacijo človeških 

virov in tako poveča možnost za uspeh; podpiranje supervizantovega občutka lastne 

vrednosti ... Gre za vzpostavljanje primarnega konteksta (odnosne) stabilnosti: dober delovni 

odnos in varno okolje. 

2. SGN2 - Razpoznavanje vzorcev relevantnega sistema: prepoznavanje tistega sistema, na 

katerega so usmerjene spremembe; opisovanje in analiza vzorcev/sistemskih procesov, 

kolikor je le-to potrebno. Razlikovanje problemskih in rešitvenih vzorcev oziroma 

konkretno to pomeni raziskovati vzroke težav in potencialne vzorce rešitev. 

3. SGN3 - Upoštevanje smiselnosti in dajanje priznanja za sinergetiko: za supervizanta morajo 

biti naloge in koraki, ki omogočajo napredovanje in vodijo k ciljem, ves čas smiselni; 

razjasnjevanje in spodbujanje smiselne urejenosti in dajanje priznanja za proces 

spreminjanja, ki ga izvajajo; upoštevanje življenjskega sloga in osebnih razvojnih nalog. 

Predvsem gre za krepitev občutka smiselnosti spremembe.  

4. SGN4 - Razpoznavanje parametrov nadzora in omogočanje energiziranja: ustvarjanje 

pogojev, ki bodo spodbujali motivacijo; prebujanje virov; upoštevanje supervizantovih 

ciljev in skrbi. Kaj posameznika spodbuja k spremembi in kaj ga ovira? Kaj energizira in 

destabilizira sistem? Konkretno v superviziji bi to pomenilo skupaj z udeleženci soustvarjati 

potencialno spodbudne, energizirajoče okoliščine, v katerih lahko supervizanti spontano 

razvijejo alternativne, uspešnejše spoznavno-čustveno-vedenjske vzorce. 

5. SGN5 - Destabiliziranje in krepitev nihanj: gre za krepitev odklona od nezadovoljnih starih 

vzorcev in za pomoč pri utrjevanju novih izkušenj s pohvalami in z varovalnimi scenariji. 

To so eksperimenti; prekinjanje vzorcev; vpeljevanje razločkov in razlikovanj; ozaveščanje 
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izjem; raziskovanje neobičajnega, novega vedenja itd. Načrtujemo, opazimo male korake, 

pripravimo se na morebitne neželene dogodke (nihanje motivacije, vračanje k starim 

poznanim vzorcem, nepričakovane motnje, negotovost v uspeh…). 

6. SGN6 - Upoštevanje "kairosa" – resonance – sinhronizacije: časovna usklajenost in 

koordinacija med supervizorjevimi postopki, intervencijami in komunikacijskimi slogi ter 

psihičnimi in socialnimi procesi in ritmi supervizanta. Gre za priložnost, trenutek, ki 

predstavlja ugodno, koristno priliko, ki jo je treba zgrabiti in izkoristiti, ker bo minil in ga 

mogoče nikoli več ne bomo mogli ujeti, zato je tudi uporabljena beseda »kairos« v pomenu 

enkratne priložnosti. Usodo lahko razumemo kot navada oziroma vzorec, kairos pa kot 

enkratno priložnost za omajanje usode, morda celo spremembo. Zgodi se uglašenost med 

udeleženci, gre za občutek nečesa večjega, vseprežemajočega, vzvišenega. Take trenutke ni 

mogoče načrtovati, so pa zelo energizirajoči. To priložnost lahko supervizant zagrabi in 

udejanji, lahko pa jo izpusti, da odide mimo. Tudi supervizor jo lahko zagrabi in ozavesti, 

poimenuje z metaforo ali s kretnjo, z očesnim stikom, dotikom in jo tako zasidra ter jo tudi 

kasneje v procesu izkoristi kot opomnik in pomoč za premik v želeni smeri, za spodbudo 

spremembe. 

7. SGN7 - Omogočanje ciljane prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci: usmerjanje 

na cilje, pričakovanje in uresničevanje načrtovanih strukturnih elementov novega stanja, 

reda. Gre za definiranje ciljev, načrta, malih korakov… Tako omogočamo supervizantom, 

da se sprva redke, alternativne pozitivne spoznavno-čustveno-vedenjske izkušnje utrjujejo 

in prerastejo v nove vzorce. 

8. SGN8 - Ponovno stabiliziranje: ukrepi za stabiliziranje in integracijo novih kognitivno-

čustveno-vedenjskih vzorcev. Gre za ponovno stabilizacijo. Tako kot je supervizant 

potreboval okoliščine in čas, da je razvil problemske vzorce, tako potrebuje primerne 

razmere in čas, da stabilizira nove vzorce rešitev. Pomembno je proslavljanje, vrednotenje 

skupnega dela in nastavljanje varovalk. 

4.2. KAKO IZVAJATI SUPERVIZIJO? 

A. Kobolt in S. Žorga (2000) odgovarjata na to vprašanje z naslednjimi usmeritvami: 

1. Zasledovati je treba razvojno–edukativno komponento supervizije, kar pomeni, da je 

supervizija usmerjena predvsem na proces učenja in profesionalne integracije. Ključno je 

omogočiti supervizantom optimalne pogoje učenja.  

2. Upoštevati, da se v superviziji učimo izkustveno, kar ponazarja tudi Kolbov model 

izkustvenega učenja. Temeljna učna metoda je refleksija poklicnega polja, zato je potrebno 

uporabljati intervencije, metode in tehnike, ki spodbujajo refleksijo. Supervizor spodbuja 

supervizanta, da prehaja čez vse štiri faze izkustvenega učenja: konkretna izkušnja, refleksija 

oziroma razmislek o njej, osmišljanje in generalizacija izkušnje, praktično preizkušanje novih 

spoznanj. Gre za stalen proces izkušanja, reflektiranja in spoznavanja, osmišljanja in iskanja 

novih poti. 
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3. Supervizija je kontinuiran proces, ki ima svoje značilnosti. Srečanja naj potekajo ciklično, 

enakomerno razporejeno, praviloma na štirinajst dni, zajemajo naj od petnajst do dvajset 

srečanj.  

4. Upoštevati je potrebno faze supervizijskega cikla:  

● Pripravljalna faza: priprave pred začetkom, predstavitev modela supervizije, ki ga 

supervizor izvaja, pogovor o osnovnih vprašanjih…;  

● Začetna oziroma uvodna faza (približno prvih pet srečanj): spoznavanje, oblikovanje 

dogovorov skupinskega dela (zaupnost v skupini, aktivno sodelovanje, spoštovanje…), 

dogovoriti operativne zadeve (kraj, čas, trajanje, pogostnost, število srečanj, načini 

plačila…), izmenjava pričakovanj, oblikovanje individualnih in skupinskih ciljev, določiti 

okvir oziroma osnovne teme, določanje strukture dela, razjasniti vlogo in obveznosti 

supervizantov (pisanje refleksij, gradiv…) in supervizorja – vse to je zajeto v delovnem 

načrtu ali supervizijskem dogovoru, ki ga skupaj sooblikujemo in nam služi kot »pravila 

igre«. V tej fazi gre predvsem za uglaševanje udeležencev med sabo, ustvarjanje varnega 

vzdušja in ustreznega supervizijskega odnosa. To fazo običajno zaključimo z vmesno 

evalvacijo, kjer prevetrimo delovni načrt in doslejšnji proces, pogledamo, kaj je dobro in 

kaj bomo ohranili za naprej, kaj ne funkcionira in bi bilo potrebno opustiti ter kaj novega 

bi bilo potrebno vpeljati, da dosežemo zastavljene cilje oziroma optimiziramo proces 

učenja.  

● Osrednja oziroma delovna faza (približno od pet do sedem srečanj): je najdaljša faza in 

predstavlja bistvo supervizije. Gre za nadaljevanje predelave posameznih primerov iz 

prakse ter v okviru tega iskanje in prepoznavanje lastnih učnih tem in njihovo povezovanje 

s poklicnim ravnanjem. Supervizanti postavljajo konkretna supervizijska vprašanja, 

postajajo vse bolj izkušeni v supervizijskem načinu dela, supervizijo vključujejo tudi v 

svoje poklicno življenje, tako je prenos večji. Globlje uvidevajo in spoznavajo sami sebe, 

prepoznavajo tudi svoje osnovne teme, ki se vedno znova pokažejo kot pomembni vzvodi 

njihovega ravnanja. Skupina postane bolj sproščena in namensko usmerjena. Pojavijo se 

paralelni procesi: določeni vidiki iz poklicnega odnosa se izrazijo v supervizijskem 

odnosu… 

● Sklepna faza (zadnji dve do tri srečanja): zaokroževanje in zaključevanje obravnavanih 

tem, primerov, odprtih zadev. Zaključna evalvacija procesa, zaključek odnosov in slovo. 

5. Supervizijsko poročilo: med posameznimi srečanji supervizanti napišejo refleksijo 

preteklega srečanja in gradivo za prihodnje srečanje (kdor ima aktualen primer, dilemo, 

vprašanje…). Tako se poveže srečanja med sabo, na naslednjem srečanju pa se določen del časa 

na začetku posveti komentarjem na refleksije. Supervizijsko gradivo zajema opis izkušnje, 

situacije, saj gre za ubeseditev problema ali lastne učne teme ter postavitev supervizijskega 

vprašanja, na katerega bo iskal odgovor v supervizijskem procesu.  

4.2.1. ORGANIZACIJA SUPERVIZIJSKEGA SREČANJA 

B. Proctor (2000, str. 152) ponudi »Menu izbire« kot okvir ali matrico, ki lahko pomaga 

supervizorju pri oblikovanju supervizijskega srečanja. Lahko jo razumemo kot miselno mapo, 

ki ji sledimo.  
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Delovni list: »Menu izbire« – pripomoček pri oblikovanju supervizijskega srečanja (prav tam).  

1. Časovni parametri: a. že prej določeno v delovnem dogovoru 

b. prošnja udeleženca, ki predstavlja 

c. dogovarjanje med tistimi, ki bi potrebovali čas 

2.  Odgovornost za skrb za čas – skrbnik časa:  a. supervizor 

     b.  prostovoljec iz skupine 

3.  Vzpostavljanje pogodbe: a. trdo dogovarjanje, s specifičnimi supervizantovimi željami 

   b. mehko dogovarjanje 

4. Predstavljanje zgodbe, supervizijskega materiala → sledijo pomisleki:  

a. gleda na  pogodbo 

        b. glede na razpoložljiv čas 

5. Raziskovanje: a. razjasnjevanje 

  b. empatični odzivi 

  Izbor načina: a. supervizor sam 

           b. skupina na strukturiran način 

c. skupina prosto – nestrukturiran način, spontani odziv 

→ Raziskovanje je lahko vse, kar udeleženec potrebuje, je iskal, pričakoval. Če je situacija 

taka, sledi povzemanje, zaključek in refleksija na proces. 

6. Fokus: supervizant je povabljen, da izbere:  

a. v skladu z dogovorom 

b.  s supervizorjevo izbiro oziroma predlogom 

c.  ali z možnostmi, ki jih ponudi skupina: 

      ↳ na strukturiran način ali spontani način 

7. Globlje razumevanje: a. supervizant nadaljuje – supervizor se odziva 

       b. strukturirana vaja: 

↳ predlagana s strani supervizanta/ supervizorja / člana skupine 

↳ izvedena s strani supervizanta/ supervizorja / člana skupine 

   c. svoboden odziv skupine 

→ Lahko, da je na tej točki za supervizanta, ki je predstavljal, dovolj in je dobil vse, kar je 

želel. Če je tako, sledi povzetek, zaključek in refleksija.  

8. Sestavljanje in povezovanje (»pulling together«): 

a. opažanje paralelnih procesov 

b. povzemanje:  

   ↳supervizor 

   ↳ supervizant, ki predstavlja 

   ↳ skupina 

c. poročanje 

9. Načrt akcije, če je potrebno:a. vaje / igra vlog 

      b. predlogi skupine 

      c. predlogi ali navodila supervizorja 

10. Refleksija: a. skupinski komentarji 

 b. supervizorjevi komentarji 

 c. supervizant, ki je predstavljal komentira 
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Priprava supervizorja na supervizijsko srečanje je zelo pomembna. Primerjamo jo lahko s športi 

z žogo. Supervizor potrebuje priprave, mentalno zbranost in čustveno umirjenost, a kljub temu 

ne ve, s katere strani bo žoga priletela (Schuck & Wood, 2011). 

Predlog organizacije supervizijskega srečanja je oblikovan na podlagi primera A. Kobolt (2002, 

str. 93) in mojih izkušenj.  

Tabela 2: Primer organizacije supervizijskega srečanja (prav tam).  

Faze: 
Čas 

KOLIKO? 

Vsebina 

KAJ? 

Metoda 

KAKO? 

Uvodna faza: 

Ogrevanje 

 

Didaktični del 

do 30 minut 

»Notranje vreme«: počutje članov. 

Refleksija na prejšnje srečanje in 

izpostavitev »posebnosti«.  

Vsa skupina v 

krogu s 

pripomočki: 

fotografije, besede, 

kartice in tako 

dalje. 

Predavanje in/ali 

kratka vaja. 

Od 15 do 30 

minut 

Supervizor pripravi prispevek, ki je 

namenjen širjenju teoretičnega znanja. 

Teme predlagajo člani. 

odmor 10 minut   

Jedrna faza: 

Osrednji del: 

delo na 

gradivu 

Od 60 do 75 

minut 

Delo na supervizijskem gradivu, 

problemu, dilemi … 

Predstavitev poklicnega primera: 

oblikovanje supervizijskega vprašanja, 

brez interpretacije članov, le zrcaljenje. 

Strokovna umestitev ter osvetlitev 

primera: teoretska interpretacija 

primera s strani supervizorja in članov. 

Iskanje profesionalnih intervencij: vsi 

člani aktivno prispevajo, član, ki je 

predstavil primer, je avtonomen pri 

odločitvi, kakšno poklicno ravnanje bo 

izbral 

Predstavitev 

supervizijskega 

gradiva v krogu. 

 

 

 

 

 

Interaktivne 

metode. 

 

Poročanje poteka 

spet v krogu.  

Zaključna 

faza 
Do 30 minut 

Evalvacija, refleksija in dogovori za 

naslednje srečanje. 

Vsa skupina v 

krogu. 

Supervizijska srečanja običajno trajajo od tri do štiri šolske ure ali od 120 do 180 minut, zato 

je potrebno imeti v mislih tudi raven pozornosti, koliko časa je skupina zbrana in kdaj je 

potrebno narediti odmor. Praktično je, da se že na začetku procesa okvirno dogovori, kako bodo 

srečanja potekala, ki jih pa seveda glede na dinamiko v skupini, potrebe posameznikov in drugih 

posebnosti lahko spreminjamo (prav tam). Najpomembnejši element supervizijskega srečanja 

po oceni supervizantov (Glišovič Meglič, 2004) je predstavitev in obravnava konkretnega 

primera, takoj za tem pa sledita dogovor o vsebini srečanja in kratka osvetlitev trenutne 

situacije, zato je pomembno skrbno načrtovanje in prilagajanje.  
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Za dinamiko v skupini, občutek varnosti in pripadnosti je pomembno, da začnemo in 

zaključimo srečanje v krogu z vso skupino. Krog je kot ritual, h kateremu se vračamo in daje 

možnost, da se »udomačimo«, občutek varnosti in razvidnosti (Kobolt, 2002). Rituali: 

zavedanje, da obstaja začetek in konec je pomembno, pomaga nam, da ostanemo prizemljeni. 

Krepitev ritualov omogoča, da se člani med seboj bolje povežejo in da so prisotni tu in sedaj, 

da se naravnajo fizično, psihično in čustveno na to, kar se trenutno dogaja. Gre za fokusiranje 

pozornosti in energije na sedanjost. Tako supervizantje kot supervizor pustijo dogajanje 

zunanjega sveta zunaj in se priklopijo na dogajanje v skupini (»tune in«). Zelo pomembno je, 

da je supervizor prisoten celostno v danem trenutku, da je čuječ, da ne razmišlja o preteklem 

tednu, o nedokončanih poslih, da je prisoten z vsem, kar je tu in sedaj, in da sprejema karkoli 

se pokaže kot aktualno ter da je pripravljen na nepričakovano (Schuck & Wood, 2011). 

4.2. DELO S SKUPINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Supervizor v supervizijski skupini (lastno oblikovanje) 

Slika 1 ponazori dinamiko supervizijske skupine v delovni skupini ali timu: supervizor vstopi 

v skupino, kjer že obstajajo oblikovani medsebojni odnosi, izvirajoči iz prejšnjih delovnih in 

osebnih vezi. V skupini obstajajo utrjene komunikacijske poti, ljubezenske vezi, sorodstvene 

vezi, konflikti, zgodovina, prepovedane teme, tihe teme, različni osebni in poklicni cilji, 

hierarhični odnosi, osebne stiske, rituali…Sredi slike je supervizor s svojim »kovčkom«, ki 

lahko dobesedno in/ali metaforično predstavlja vsa teoretična vodila, prejšnje supervizijske 

izkušnje, pripomočke (flomastri, karte, slike, figurice…), metode in tehnike. Oblaček nad 

njegovo glavo je lahko poln teoretičnega znanja, metod in tehnik ter predvsem vprašanj, ki naj 

bi pripomogle k usmerjanju procesa. Supervizor skrbi predvsem za proces, udeleženci pa 

podajo vsebine, teme, svoje izkušnje, potrebe in želje. Tako je supervizor le del sestavljanke, 

ki ima nalogo, da celotno sestavljanko poveže tako, da udeležence »popelje v skupnem 

helikopterju«, da vidijo celotno sliko, sliko iz drugega zornega kota ali iz helikopterske 

perspektive. 
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4.2.1. VODENJE SKUPINE 

Delo s skupino naj bi potekalo na treh ravneh: raven posameznika, raven procesov v skupini in 

raven namena oziroma naloge skupine. R. Cohn (1981, v Kobolt in Žorga, 2000; v Titley, 2002) 

je to poimenovala tematsko centrirana interakcija – TCI. Avtorica meni, da je iz vidika vodenja 

skupine potrebno poiskati ravnotežje med temi tremi nivoji. Zato je trikotnik, ki povezuje 

vsebino ali temo, posameznika in skupino, enakostranični. Vodja skupine naj bi stremel k temu, 

da bi deloval čim bolj iz središča trikotnika. Enakostranični trikotnik je lahko dober pripomoček 

za samoopazovanje, ko vodimo supervizijski proces. Tako smo pozorni na vse tri aspekte in 

ozavestimo, kje se mi nahajamo v tem trikotniku. Ali smo res na sredini in hkrati v 

»helikopterju«, ki nam omogoča metapogled? Kot vodja skupine delujemo namensko, zato je 

potrebno naše delovanje ozaveščati. Če, recimo, preveč časa posvetimo le enemu posamezniku, 

obstaja nevarnost, da »izgubimo« skupino ali pa ne opravimo naloge, za katero smo se v skupini 

dogovorili in tako tudi ne dosežemo skupnega namena. In obratno. Če preveč časa in pozornosti 

posvečamo le skupini, lahko zanemarimo ali spregledamo posameznika. V primeru, da smo 

preveč usmerjeni le v namen in skupno dogovorjeno nalogo ter ne upoštevamo dogajanj v 

skupini ali doživljanja posameznikov, se nam lahko zgodi, da pride do zastojev, konfliktov, 

odporov ali celo razpada skupine. Poleg naštetega mora biti vodja pozoren tudi na vse vplive 

okolja, v katerem se proces supervizije odvija.  

Elemente, ki naj bi bili v fokusu supervizorjeve pozornosti v skupini, ponazorim s shemo (Slika 

2), kjer je supervizor ponazorjen s helikopterjem v sredini trikotnika, saj iz središča ali z vrha 

piramide v procesu: 

 Usmerja supervizijski proces: predvsem s tem, da je pozoren na namen in cilje supervizije, 

da načrtuje vmesno in zaključno evalvacijo, da pozna odgovor na zakaj in čemu uporablja 

izbrane intervencije, da pozna nabor metod in tehnik oziroma da je njegov »kovček« poln idej 

in pripomočkov za raznolike posege... 

 Je pozoren na supervizanta: kaj se z njim dogaja, kako je le-ta vpet v svoj trikotnik z 

delovno organizacijo in z ljudmi, s katerimi dela, kaj sporoča s svojim delovanjem v skupini… 

 Spremlja supervizijsko skupino, kar pomeni, da je pozoren na dinamiko in razvoj procesov 

v skupini.  

 Razume okolje, duh časa in kontekst, v katerem se supervizija odvija in spremlja vplive 

okolja na dogajanje v skupini. 

Vsi dejavniki se v procesu krožno dopolnjujejo in so sovpleteni ter soodvisni. V shemo (slika 

2) sem dodala še vprašanja, ki jih A. Kobolt predlaga kot pripomoček pri supervizijah delovne 

skupine ali tima (Kobolt in Žorga, 2000) in nekaj vprašanj, ki jih sama uporabljam. 
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Slika 2: Ponazoritev ravni supervizije in supervizorjevih nalog, ki izhajajo iz tega (lastno 

oblikovanje). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervizor kot »helikopter« kroži nad posameznikom, skupino, namenom oziroma nalogo 

znotraj določenega supervizijskega in organizacijskega okolja. Ravnotežje ali harmonijo med 

posameznikom, skupino, nalogo in vpetostjo v okolje je umetnost vzpostaviti in je stalno 

spreminjajoče, kot da bi skušal z dlanjo ujeti vodo.  

R. Cohn (1981, v Titley, 2002) predlaga nekaj vodil, ki pripomorejo k doseganju ravnotežja:  

 »Bodi sam svoj gospodar!«, kar pomeni, da posameznik v skupini prevzema odgovornost 

za lastna ravnanja. 

 Motnje imajo prednost! V procesu skupinskega dela sproti razrešujemo komunikacijske 

zaplete, kajti le odprta in kongruentna komunikacija skupini omogoča uspešno delo in 

zagotavlja primerno skupinsko vzdušje.  

 Komunikacijska priporočila:  

o Govori v prvi osebi ednine, JAZ namesto mi, on, oni. 

o Ko postaviš vprašanje, vključi tudi razlog, zakaj želiš nekaj izvedeti. 

o Govori o lastnih izkušnjah in bodi pozoren na interpretacije. 

o Pozoren bodi na neverbalno komunikacijo, svojo in od drugih. 

o Ena oseba govori naenkrat. 

o Bodi pozoren na svoje misli, čustva in počutje, deli le tiste, ki so pomembne in 

podporne. 

o Stranski ali tihi pogovori imajo prednost, če ne bi bili pomembni, se ne bi 

dogajali.  

Posameznik 

 

Skupina Namen oz. naloga  

Kako se počuti v svoji delovni skupini? 

Kako ocenjuje svoje mesto v timu? 

Kako vidi svojo vlogo in svoj prispevek 

k skupnemu cilju? Kako kot 

posameznikocenjuje svoje delo in kako 

ga ocenjujejo drugi?... 

Kateri skupinski procesi se odvijajo? Kaj 

vidijo kot osnovno usmeritev svojega dela? 

Kaj jih povezuje in kaj razdira? Kje so 

zastoji? Kako in kdaj se pojavljajo? Kakšni 

posegi so potrebni, da jih razrešijo? Katere so 

tihe teme? Kakšne vloge so oblikovali? V 

kateri fazi se nahaja skupina?… 

Kako jasno so definirane njihove naloge in cilji? 

Ali so doseženi cilji, ki so si jih zastavili? Ali so 

ti cilji v skladu s filozofijo ustanove, posameznih 

članov tima in s potrebami uporabnikov? Ali so 

doslej definirane naloge smiselne? Ali bi jih 

kazalo preoblikovati? Kako je to mogoče doseči? 

So problemi vsebinske ali organizacijske narave? 

Kateri so cilji in namen supervizije?... 

Okolje 

Kako so delovna 

organizacija in delavci 

sprejeti s strani okolja? 

Kakšen vpliv ima nanje 

okolje? Pričakovanja, 

zahteve, določila s strani 

okolja?  … 
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 Dodala bom še pravila za oblikovanje povratnih sporočil, saj je asertivna komunikacija ena 

izmed temeljnih veščin supervizorja, od katerega se supervizantje lahko učijo učinkovite 

komunikacije (Kobolt, 2002, str. 89):  

o dajmo ga le takrat, ko ga drugi sliši; 

o naj bo izčrpno in konkretno; 

o zaznave sporoči kot zaznave; 

o čustva sporoči kot čustva; 

o ne analizirajmo drugega; 

o ne usmerimo se le na negativno; 

o če sporočilo daš, bodi pripravljen sprejeti odgovor; 

o upoštevaj, koliko informacij lahko drugi sprejme; 

o nanaša naj se na konkretno vedenje; 

o upoštevaj, da ga sogovornik sprejme le, če ga želi in če je pripravljen na 

izmenjavo s tabo.  

TCI model nam je lahko v pomoč tudi pri razreševanju konfliktov v skupini, saj lahko 

razčlenimo in pogledamo, na kateri ravni se je konflikt zgodil: konflikt pri posamezniku ali med 

posamezniki, konflikt zaradi neopravljene naloge, neprimernega okolja, neprimerne ali 

nezanimive metode dela, proces dela je prehiter ali prepočasen, posameznik je izključen ali 

»ruši« proces dela in dinamiko… 

4.2.2. VELIKOST SKUPINE 

Kako velika je lahko skupina? B. Proctor (2000) meni, da na to vprašanje ni odgovora. 

Optimalno je od štiri do šest članov, to dovoljuje raznolikost in intimnost. Lahko pa si 

pomagamo z vprašanji, kot so: Ali lahko tako supervizor kot supervizantje izpolnijo svojo vlogo 

in odgovornosti znotraj časovnih omejitev in zahtev nalog? Ali bo imel vsak dovolj časa in 

prostora za refleksijo? Ali bo supervizor uporabil skupino kot občinstvo med opravljanjem 

individualne supervizije? … 

Društvo za supervizijo v okviru normativov in standardov predlaga (Normativi in standardi za 

izvajanje kvalitetne supervizije, 2001), da je zgornja meja velikosti skupine šest supervizantov 

in da je zaželeno, da s skupino šestih ali več supervizantov delata dva supervizorja v paru. V 

praksi pa so skupine pogosto večje od šest članov.  

Število članov skupine mora zagotavljati posamezniku razvidnost in prostor. V skupini do šest 

članov pride vsakdo na vrsto, čas in prostor se enakomerno porazdelita (Titley, 2002). V večjih 

skupinah, od 7 do 18 članov, je dinamika drugačna. V povprečju 5 do 6 ljudi govori veliko, 3 

do 4 se vključujejo občasno, ostali redko. V skupinah od 19 do 30 članov pa običajno 3 do 4 

člani prevladujejo in se največkrat oglašajo (prav tam). V supervizijski skupini je pomembno, 

da so vsi člani aktivni, prispevajo in so prisotni v dogajanju, da je vzpostavljeno varno vzdušje, 

ki je pogoj za učinkovito učenje (Kobolt in Žorga, 2000). V manjši skupini je to lažje zagotoviti. 

Vidimo, da so mnenja o tem, koliko članov naj bi imela supervizijska skupina, različna. S. 

Žorga (Kobolt in Žorga, 2000) opozori, da je optimalno število članov v skupini odvisno tudi 

od metode dela, ki jo uporabljamo v supervizijskem procesu, saj supervizor lahko uporablja 

skupino in dinamiko v njej kot sredstvo ali »instrument« in takrat je bolje, da skupina ni 
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premajhna. Okvirno navajajo (prav tam), da supervizijska skupina lahko sestavlja od 3 do 7 ali 

celo 12 članov, nekateri navajajo največ 20 članov. V večjih skupinah (od 7 do 12 članov) ni 

nemogoče izvajati supervizijskega procesa. A. Kobolt (2002) opozori, da se v večjih skupinah 

zadovoljivo dosega edukativne cilje (razvoj spretnosti, razumevanja in sposobnosti 

strokovnjaka; poklicno učenje in profesionalna integracija) ter organizacijsko vezane cilje 

(vizija, strategije, zagotavljanje kvalitete dela, boljše načrtovanje…), zanemarjena pa ostajata 

podporni vidik (biti potrjen in sprejet kot oseba in kot profesionalec, ozaveščanje čustev, 

transferjev, kontratrasferjev, občutek varnosti in razvidnosti, preprečitev sindroma 

»izgorevanja«…) in poglobljena analiza posameznega primera (prav tam). Tako bi bilo 

potrebno na začetku supervizije postaviti realne cilje in prilagoditi strukturo posameznega 

srečanja, oblikovati srečanja tako, da s primernimi metodami in tehnikami ostajajo člani 

skupine čim bolj aktivni (prav tam). J. Švagan (2010) v svoji raziskavi ugotavlja, da velikost 

supervizijske skupine ni nujno povezana z aktivno participacijo supervizantov v skupini in da 

ne drži, da v veliki skupini udeleženci ne pridejo do besede. Zato so zelo pomembne priprave 

in supervizijski dogovor, ki naj bo dogovorjen pred začetkom supervizije. Tudi zato, ker 

moramo vsi čutiti soodgovornost za proces in da je to nekaj našega, kjer vsi aktivno sodelujemo 

in sooblikujemo (Kobolt, v Kobolt in Žorga, 2000).  

Iz izkušenj v vlogi supervizantke se mi v veliki skupini (od 15 do 20 članov) zdi zelo pomembno 

na začetku procesa preveriti pričakovanja supervizantov in takoj razjasniti, katera od njih so 

realna za uresničitev in katera ne. S tem, ko glasno verbaliziramo lastna pričakovanja, lahko že 

na začetku izločimo ali preoblikujemo tista, zaradi katerih bi lahko bili razočarani oziroma so 

v danih pogojih nerealna. Poleg tega menim, da člani prevzamejo večjo odgovornost za 

uresničitev lastnih pričakovanj, če jih že na začetku procesa razjasnimo. To lahko preverjamo 

z vmesno in zaključno evalvacijo. Supervizija velike delovne skupine je zelo zahtevno in 

odgovorno delo, saj je supervizor pod drobnogledom več članov, zato je pomembno poznavanje 

značilnosti procesov in dinamike v velikih skupinah ter supervizorjevo obvladovanje pestrega 

nabora različnih metod dela (Kobolt, 2002).  

4.3. UČENJE IN RAZVOJ POSAMEZNIKA V SUPERVIZIJSKI 

SKUPINI 

Za supervizijo je značilno učenje iz lastnih izkušenj, izrazita aktivna participacija in zavedanje 

lastnih procesov učenja, poudarjanje notranje motivacije in nedirektivni pristop v učenju 

(Kobolt in Žorga, 2000). Zato je pomembno, da supervizor pozna, na kakšen način se 

supervizanti učijo, sprejemajo in procesirajo svet, da na tak način lažje »govori njihov jezik« 

in jim omogoča okolje, v katerem se bodo lažje učili in razvijali(Schuck in Wood, 2011). Nekdo 

potrebuje, da razlaga in razglablja o dilemi, drugi, da izkusi in preizkusi, tretji, da sliši in 

razmišlja, četrti, da nariše in vidi... Včasih lahko supervizante izzovemo, to pomeni, da jih 

povabimo izven cone udobja in pristopimo k njim na drugačen način, kot so ga vajeni. 

Pripravimo priložnosti, ki lahko omogočijo drugačne, nove perspektive. To ni tako preprosto, 

kajti ko delamo s skupino, obstaja velika verjetnost, da ne bomo mogli ustreči vsem 

supervizantom z našim načinom dela, saj ima vsak svoj učni slog. Praktično in učinkovito je, 

da menjavamo metode dela in tako skušamo omogočiti, da lahko vsak član najde nekaj zase. 
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Spodbujamo pa jih tudi tako, da se preizkusijo v drugih, njim nedomačim načinom dela, saj 

tudi tako širijo svoje obzorje (Schuck in Wood, 2011).  

Razvojno-edukativni model supervizije temelji na izkustvenem učenju, upošteva Kolbov cikel 

učenja, v katerem skozi transformacijo (refleksijo, abstraktno konceptualizacijo) in s pomočjo 

praktičnega eksperimentiranja prihajamo do novega ravnanja na poklicnem polju, posledično 

pa do profesionalnega razvoja (Žorga, 2002). Zato bi na tem mestu rada predstavila Kolbov 

cikel malo drugače, kot so ga prilagodili v Priročniku za trenerje mladinskih voditeljev (Kolb, 

1984, v Cepin, Gornik, Fištravec, 2003). Slika 3 sporoča, da ni tako pomembno, kje začnemo 

izkustveno učenje, je pa pomembno, da gremo čez vse štiri korake. Iz slike 3 lahko vidimo, da 

tudi učni stil vplivajo na to, kje se bodo supervizanti najprej lotili učenja in na kakšen način, 

zraven pa so tudi napisani najpogostejši stavki, značilni za določen učni stil: 

1. AKOMODATIVNI UČNI STIL – aktivist: »čutim in delam«, rešuje probleme na intuitiven 

način, »po občutku« oziroma po principu poskusov in napak. Gre za čustveno dojemanje. 

Poudarja konkretno izkušnjo in aktivno preizkušanje idej. Stil se imenuje akomodativen, ker je 

najprimernejši za tiste situacije, v katerih se moraš prilagajati spreminjajočim se 

okoliščinam. 

2. DIVERGENTNI UČNI STIL – opazovalec: »čutim in gledam«, največ se nauči iz 

opazovanja in refleksije. Gre za perceptivno dojemanje. Kombinira konkretne izkušnje in 

razmišljajoče opazovanje. Zna gledati na konkretne situacije z različnih zornih kotov in številne 

odnose povezovati v smiselno celoto. Prilagaja se z opazovanjem in ne z akcijo. Izraz 

»divergentni« označuje, da se dobro znajde v situacijah, v katerih gre za ustvarjanje novih, 

raznolikih idej in povezav in za tehtanje njihovih posledic. 

3. ASIMILATIVNI UČNI STIL – teoretik: »razmišljam in gledam«, njegova odlika je 

induktivno sklepanje, ki vodi do oblikovanja teorije/modela, poudarek da na logično sklepanje 

in sistematično načrtovanje. Gre za simbolično dojemanje. Nagiba se bolj k abstraktnemu 

razmišljanju in premišljenemu opazovanju. Ideje in teorije presoja glede na njihovo logično 

zgradbo in točnost.  

4. KONVERGENTNI UČNI STIL - praktik: »razmišljam in delam«, poudarja praktično 

uporabnost in delovanje. Gre za eksperimentiranje, aktivno preizkušanje. Opira se na 

prevladujoče sposobnosti abstraktnega razmišljanja (konceptualizacije) in aktivnega 

preizkušanja – eksperimentiranja. 

Tako se, na primer, praktik med supervizijskim srečanjem vključi pri aktivnostih, pri 

eksperimentiranju, tam, kjer zazna, da so te zadeve uporabne, to tudi ubesedi: »To je uporabno, 

koristno!« in ga je potrebno spodbuditi, da gre čez vse štiri korake, da to prenese v konkretno 

izkušnjo v svojem življenju, da jo nato reflektira, nadaljuje z abstraktno konceptualizacijo 

(razumsko dojame) in nato ponovno preizkuša nove vzorce vedenja. Tako se krog učenja 

nadaljuje in ponovi naprej po spirali razvoja. Rezultat je tako vedno bolj kvalitetno znanje (prav 

tam). 
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Slika 3: Kolbov (1984) cikel učenja malo drugače: štirje koraki izkustvenega učenja in z njimi 

povezani učni stili (prilagojeno po prav tam, str. 46) 

 

Na supervizijskem srečanju bo po principu izkustvenega učenja v praksi supervizant običajno 

najprej predstavil supervizijsko gradivo (Žorga, v Kobolt in Žorga, 2000). Opisal bo 

konkretno izkušnjo, zgodbo iz delovne prakse, nato bodo sledili refleksija izkušnje oziroma 

ozaveščanje, analiza in razmislek o dejavnikih, ki so vplivali na izkušnjo in na posameznikovo 

ravnanje v njej. Supervizant skuša zavzeti do izkušnje ustrezno razdaljo in jo analizirati z »očmi 

tretje osebe« (prav tam, str. 106). Supervizor bo vodil supervizanta do abstraktne 

konceptualizacije, ko bo supervizant primerjal in iskal zveze med reflektirano izkušnjo in 

preteklimi lastnimi in tujimi izkušnjami ter teoretičnimi znanji in stališči. Gre za proces 

integracije novih spoznanj v obstoječo miselno strukturo ter s tem njeno preoblikovanje. Temu 

bo sledilo praktično eksperimentiranje oziroma načrtovanje novih vzorcev in strategij 

vedenja ter njihovo preizkušanje v praksi.  

Kolb (1981) je mnenja, da je učenje centralna življenjska naloga. Način, kako se učimo, postane 

ena izmed glavnih determinant smeri razvoja posameznika. Izkustveno učenje ni le model, ki 

se ga uporablja znotraj pedagoškega polja, je koncept, ki opisuje proces prilagajanj 

posameznika na socialne in fizične okoliščine. Avtor povezuje izkustveno učenje z rastjo in 

razvojem posameznika, saj skozi vsako fazo izkustvenega učenja krepimo določeno dimenzijo 

osebnega razvoja. Skozi konkretno izkušnjo krepimo afektivno-čustveno kompleksnost, preko 

Akomodativni 

stil 

Divergentni 

stil 

Konvergentni 

stil Asimilativni 

stil 
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refleksivnega opazovanja krepimo perceptualno-zaznavno kompleksnost, z abstraktno 

konceptualizacijo povečujemo simbolično kompleksnost in s praktičnim preizkušanjem 

krepimo vedenjsko kompleksnost. Razvoj na enem področju spodbudi razvoj na ostalih. Tako 

naj bi razvoj potekal od nabiranja ali zbiranja znanj do specializacije in nato integracije razvoja.  

Za supervizorja je pomembno, da pozna teorijo izkustvenega učenja, saj je supervizija proces 

izkustvenega učenja. Že davnega leta 1953 je Nathaniel Cantor opisal devet predpostavk 

učenja, za katere bi lahko rekli, da sodijo med osnovne značilnosti izkustvena učenja (Walter 

in Marks, 1981, v Kobolt in Žorga, 2000, str. 110): 

1. Učenje je odvisno od tega, ali se želimo 

učiti. 

2. Učimo se samo takrat, kadar nas učenje 

zanima, kadar se želimo učiti.  

3. Pomembno je, da sodelujemo pri 

načrtovanju in organiziranju učnega 

programa.  

4. Učenje je odvisno od tega, da odgovorov 

ne vemo vnaprej.  

5. Najbolje se učimo takrat, kadar v zvezi z 

določeno situacijo lahko svobodno 

oblikujemo svoje lastne odgovore.  

6. Vsakdo se uči na sebi lasten način. 

7. Učenje je v veliki meri čustvena izkušnja. 

8. Učenje je integralno, celovito; pri pravem 

učenju ne gre za dodajanje izkušenj, temveč 

za njihovo preoblikovanje.  

9. Učiti se pomeni spreminjati se.  

Po Evropskem pojmovniku supervizije in koučinga (Ajduković idr., 2016, str. 20) je za učni 

proces v superviziji značilno: 

 • Izkustveno učenje. Učenje iz osebnih izkušenj. Izhaja iz praktične izkušnje posameznika in 

jo povezuje z učinki določenega stališča ali pristopa.  

• Refleksivno učenje. Igra pomembno vlogo v ciklu izkustvenega učenja. Koncept refleksije 

pomeni v učenju aktivno vztrajanje, temeljit premislek o kateremkoli prepričanju ali vrsti 

znanja glede na podatke, ki jih podpira in ki vodijo do novih zaključkov. 

 • Da omogoča integracijo strokovnega, osebnega in metodičnega znanja in veščin.  

• Je individualiziran, kar pomeni, da gre za proces, ki temelji na edinstvenem znanju, 

prepričanjih, zmožnostih in učnih stilih supervizanta. 

 • Je dialoški, saj je glavno didaktično sredstvo učenja v superviziji dialog. Supervizor in 

supervizant utrjujeta in izboljšujeta svoj odnos in pogovorno interakcijo, pri čemer supervizor 

spremlja supervizanta s poslušanjem, preverjanjem izrečenega in z dajanjem zelo specifične 

povratne informacije. »Predpogoj za avtentičen dialog je iskrena radovednost in želja po 

medsebojnem razumevanju (Ajduković idr., 2017, str. 26).« 

 • Da gre za učenje z dvojno zanko. Na osnovi refleksije posamezne izkušnje je supervizant 

sposoben spremeniti in prilagoditi svoj prvoten cilj tako, da vanj integrira spoznanje, ki ga je 

refleksija omogočila. 

• Učenje po modelu. Supervizanti izkusijo in doživijo odnos supervizorja in dele tega odnosa 

integrirajo v svoje lastno vedenje. 

Učenje in razvoj kot proces sprememb. Tu bi omenila še paradoksalno teorijo sprememb 

(Beisser, 1970), ki pravi, da se spreminjamo tako, da postanemo to, kar smo, da najprej 

sprejmemo sebe in svoj položaj in ne poskušamo biti to, »kar bi morali biti« ali nekdo oziroma 

nekaj drugega. Pogosto se takrat v posamezniku sprosti veliko energije, napetost, da bi »morali« 
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biti nekaj drugega pa splahni. Odprejo se nove možnosti, osvobodimo se pritiska in dobimo 

občutek izbire. To podpira proces spreminjanja in rasti. Za preizkus te teze si lahko postavimo 

dve praktični trditvi, ki mogoče zvenita enako, ampak občutki in razmišljanje v ozadju so 

različni: »Moram narediti kosilo!« ali »Želim si narediti kosilo!«. Pri prvem stavku običajno 

čutimo veliko več pritiska, utesnjenosti in obveze, pri drugem čutimo več izbire, volje in 

kreativnosti. Podobno je z vsemi našimi prepričanji »morali bi biti taki in taki«. Najprej je 

potrebno videti sebe in se sprejeti take, kot smo, potem se vprašati, kakšen želim biti. Po 

principu, če želimo potovati v New York, je dobro vedeti, kje se nahajamo zdaj, da vidimo, 

kako potem naprej in zakaj si želimo tja. Pot težje načrtujemo, če ne vemo, kje je izhodiščna 

točka, saj pot iz Ljubljane ali Bostona ne bo enaka. Supervizija je proces razvoja in učenja v 

poklicu (Kobolt in Žorga, 2000), ki omogoča, da se spoznamo, srečamo s samim seboj in z 

drugimi, da vidimo, kje se nahajamo in kam smo namenjeni. Tako je supervizija lahko dobra 

izhodiščna točka potovanja po profesionalnem in osebnem razvoju.  

4.4. METODE IN TEHNIKE 

Termin »METODA« (SSKJ) je opredeljena kot oblika načrtnega, premišljenega dejanja, 

ravnanja ali mišljenja za dosego kakega cilja. Metoda je način, kako nekaj, kar smo načelno, 

generalizirano in teoretsko zastavili, udejanjimo, izpeljemo, realiziramo. Izraz »TEHNIKA« 

(SSKJ) lahko razumemo kot urejen, ustaljen način, postopek opravljanja kakega dela, 

dejavnosti. 

V sinergetiki se uporablja izraz hevristika, ki po starogrško (εὑρίσκω: heurísko) pomeni najti, 

spoznati, odkriti, ugotoviti, izvedeti in predstavlja iz izkušenj pridobljene načine in metode 

reševanja problemov (www.wikipedija.com). Schiepek in sodelavci (2005) razlagajo, da izraz 

»hevristike« uporabljamo zato, ker ima pred izrazoma »tehnike« ali »tehnološka pravila« dve 

prednosti: prvič z njim ne mislimo le na postopke, ki temeljijo na teoriji, temveč tudi tiste, ki 

temeljijo na izkušnjah, in drugič na področju kompleksnih sistemov je bolje, da smo do 

avtomatizmov »če–potem« skeptično zadržani. Hevristike razvijamo tako, da prenašamo 

dele modelov oziroma dele teorij ali pa da svoje izkušnje iz prakse kodificiramo oziroma 

uzakonimo. To so konkretni postopki, ki se jih naučimo v usposabljanjih za terapevte, 

supervizorje, svetovalce … in ki jih oblikujemo iz lastne prakse. Po številu so skoraj brezmejne, 

njihov razpon in stopnja posplošljivosti pa sta različni. Generična načela in teorija so 

inštrumenti za razumevanje in oblikovanje, ki naj bi nam omogočali, da imamo kot udeleženi 

soigralci na proces tudi oblikujoč vpliv, da dobimo pregled in da lahko po potrebi proces 

analiziramo in ga »relativno razumno« utemeljimo (prav tam). Hevristike nam povedo, kako 

prenašamo oziroma udejanjamo generična načela in teorijo v praksi.  

V Evropskem pojmovniku supervizije in koučinga (Ajduković idr., 2016, str. 17) je metoda 

opredeljena kot specifične tehnike, ki pospešujejo proces za supervizante in kliente, da bi 

izboljšali interakcijo med osebami, njihovim delom in organizacijo. Kot ključne metode dela 

navajajo (prav tam): 

1. Ustvarjanje stabilnega delovnega odnosa. 

2. Sklepanje dogovorov.  

3. Dialog. 

4. Evalvacija procesa. 

5. Širjenje teoretičnega znanja. 
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6. Povratna informacija: odgovor na 

vprašanje, kakšen vtis naredi moje vedenje 

na drugo osebo: Kaj vidim? Kaj čutim? 

Kako to vpliva name? 

7. Osredotočanje na problem. 

8. Merjenje učinkov. 

9. Metakomunikacija: Komunikacija o 

različnih vidikih komunikacije kot, na 

primer, vsebina, odnos, pozivi ter verbalno 

in neverbalno izražanje samorazkrivanja. 

10. Refleksija. 

11. Metarefleksija 

12. Moderiranje procesa: Uporaba vseh 

metod z namenom, da bi strukturirali proces 

in dosegli dogovorjene cilje.  

13. Uporaba empatije. 

14. Skupinski proces: Supervizor lahko 

uporabi skupinski proces, da odkrije in 

osvetli »paralelni proces«, ko supervizijski 

odnos »tukaj in zdaj« zrcali odnos med 

supervizanti in njihovimi klienti.  

15. Uporaba hipotez: Komuniciramo lahko 

le z izmenjevanjem domnev, kar je bistvena 

sestavina reflektiranja.  

B. Proctor (2000, str. 76.) opisuje supervizorjevo delo kot »obrt«, ki zahteva specifične veščine, 

ki so sicer razvidne, a niso vedno določljive ali opredeljive. Ena izmed specifičnih veščin 

supervizorja je oblikovanje in uporaba metod in tehnik v procesu ali, kot pravi A. Kobolt 

(osebna komunikacija, 2014), so metode v superviziji kot »sol in poper v jedi«. Tako so 

metode pomembne sestavine supervizije, saj kot začimbe dodajo, pospešijo, popestrijo ali pa 

spodbudijo okus. Lahko imajo tudi nasproten učinek, tako kot pri hrani. Ali premalo ali preveč 

začimb lahko poslabša in uniči jed, tako kot lahko enako rečemo za preveč ali premalo metod 

in tehnik v superviziji. Katero, koliko, kdaj, zakaj in predvsem »čemu prav to začimbo«– 

metodo izbrati in uravnotežiti, je prava umetnost, ki je odvisna od supervizorja, konteksta, 

supervizanta in skupine ter dinamike v njej.  

Terapevt in supervizor Yalom (2017) poudarja, da imajo metode in tehnike drugačen pomen za 

začetnike kot za izkušene strokovnjake. To primerja z učenjem igranja klavirja, kjer 

potrebujemo na začetku veliko več tehnike in vaje, vendar če želimo ustvarjati glasbo, moramo 

preseči tehnike in pridobiti zaupanje v lastne spontane gibe. 

Katero metodo uporabiti in kdaj jo uporabiti? 

A. Kobolt, (2004, str. 34) odgovori, da je izbira metod odvisna: 

1. Od tematskega okvirja, ki ga s supervizijo zasledujemo. Zasledovani cilji vplivajo na 

uporabo metod. Didaktična, podporno-suportivna ali organizacijska usmerjenost vplivajo na to, 

čemu bomo dajali poudarke in na kakšen način.  

2. Od procesa in odnosov, ki so se v njem oblikovali, kar pomeni, da razvojne stopnje, v 

katerih se skupina nahaja, vplivajo na uporabo metod. Nekatere metode uporabljamo na 

začetku, ko se skupina šele oblikuje (spoznavanje s fotografijami, raziskovanje pričakovanj s 

pomočjo ladjic in svetilnika…), nato v dinamični fazi, ko pride do konfliktov, uporabimo spet 

druge metode (bomba in ščit, SWOT analiza, »kot«, 4 stoli…). Enako velja za stopnjo, ko se 

vzpostavijo pravila – stopnja normiranja (6 klobukov, incident metoda…) in za delovno stopnjo 

ter zaključevanje, ko se evalvira supervizijski proces (kreativne tehnike: risanje, galerija 

srečanj…).  



33 

3. Od konteksta, v katerem se supervizija odvija. Niso vse metode primerne za vse skupine, 

razlika je, ali imamo skupino vzgojiteljic ali pa skupino paznikov iz zapora.  

4. Od supervizorjeve ocene trenutnega dogajanja. Supervizor naj moderira proces tako, da 

omogoča dogajanje, ki privede do drugačnih rešitev in pogledov.  

Zakaj različne metode in tehnike uporabiti v supervizijskem procesu? Več je razlogov, lahko 

pa rečemo, da z uporabo različnih metod, tehnik in sredstev omogočimo raznolikost ekspresije 

posameznih doživljajev in tako vnašamo v proces bogastvo in neprecenljiv vir novih vidikov, 

razumevanj in spoznanj (prav tam). 

4.4.1. REFLEKSIJA – TEMELJNA METODA V SUPERVIZIJI 

Supervizija kot poklicna refleksija (Kobolt in Žorga, 2000; Ajduković idr., 2016) zajema 

opazovanje in artikuliranje svoje izkušnje, občutkov, misli in prepričanj. Zahteva vpogled v 

socialne vzorce, ki jih ljudje soustvarjajmo v komunikaciji. Omogoča, da ozavestimo svoj vpliv 

v različnih situacijah. Razmišljajmo lahko o vsebini, procesu in o načinu reflektiranja 

(metarefleksija). Poleg metakognitivne komponente razmišljanje o lastnem procesu 

mišljenja refleksija vključuje tudi čustveno komponento premislek o osebnem čustvenem 

stanju in vedenjsko komponento analizo vedenja, odločitev in posledic svojih dejanj v 

določenem kontekstu. Tako prihajamo do lastnih zaključkov o spremembah, ki so potrebne za 

doseganje želenih izidov v prihodnosti. Zaradi tega refleksija ne vodi do hitrih rešitev. Zahteva 

sposobnost vzdržati napetost brez poskusov, da se jo odstrani s takojšnjo akcijo (Ajduković idr., 

2016). 

V procesu refleksije se lahko soočimo z lastnimi razumevanji in s subjektivnimi teorijami in jih 

ponovno kritično prevetrimo. Refleksija nam omogoča, da si zopet dovolimo izkusiti 

negotovost in edinstvenost situacij, da jih ponovno osmislimo in tako najdemo v svojem delu 

nov izziv in možnost za strokovni razvoj (Žorga, v Kobolt in Žorga, 2000). Osnovna delovna 

metoda v supervizijskem procesu je samorefleksija delovnih izkušenj (prav tam). Refleksija se 

kot sestavni del procesa izkustvenega učenja se dogaja na samem supervizijskem srečanju in 

med srečanji, ko supervizanti refleksijo napišejo. Ta je drugačna od tiste na samem srečanju. 

Za L. Cajvert (2001) je pisanje način, da supervizant oblikuje in doseže lastni notranji kreativni 

prostor, kjer se preizprašuje, in tako veča zavedanje dogajanja znotraj sebe in na supervizijskih 

srečanjih. Pisanje je način, da za trenutek »odloži« svoje misli in čustva, se od njih distancira, 

ampak so ta istočasno dosegljiva (prav tam). 

Dodatna vrednost pisnih refleksij je, da s pisanjem refleksij omogočamo sekundarno učenje 

(Schuck in Wood, 2011). Pisanje pomaga poglobiti razumevanje o tem, kaj se je dogajalo in 

kaj se je zgodilo v procesu. Refleksija ni enaka kot opis situacije. Je presežek tega, kako je 

udeleženec doživel situacijo, katera vprašanja se mu porajajo, kaj se ga je dotaknilo, zakaj ravno 

to in prav takrat. Gre za pogled iz različnih perspektiv in samoprevpraševanje. Končni stadij 

refleksivnega pisanja je takrat, ko razvijemo notranjega supervizorja tako, da lahko nase 

in na situacijo pogledamo odmaknjeno in nevtralno. Da se lahko poglobimo v svoja temeljna 

prepričanja in vidimo situacijo iz metapozicije, ločeno od nas samih. Supervizorki C. Schuck 

in J. Wood priporočata (prav tam) branje refleksij, saj tako lahko vidimo ponavljajoče se vzorce 
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in nove povezave. Tako tudi lažje vidimo svoje slepe pege, stvari, ki jih na nas opazijo ljudje, 

s katerimi smo v stiku, sami jih pa ne in so zato lahko vir osebnega razvoja. Pomembno je tudi, 

da v refleksijah uravnotežimo pisanje o praznovanju svojih uspehov in o učenju iz napak. V 

pomoč so lahko naslednja navodila: ozavesti, kaj si se naučil in praznuj to; raziskuj svoje težave 

ali napake in skušaj ugotoviti, zakaj so se zgodile; opazi svoja čustva in razišči, kako so vplivala 

na situacijo; poglej, če so bila kakšna negativna prepričanja in jih razišči, preizprašuj; oblikuj 

akcijski načrt za prihodnje; odloči se kakšne vire boš mogoče potreboval (prav tam). Tem 

navodilom lahko dodamo konkretna vprašanja kot pripomoček za pisanje refleksij (prilagojeno 

po Žorga, v Kobolt in Žorga, 2000, str. 286): Kaj se je zgodilo na tem srečanju? Kako sem sam 

doživljal dogajanje? Kako sem ravnal na srečanju in ali bi lahko ravnal drugače? Kaj je bilo 

zame še posebej zanimivo in pomembno? Kateri so bili trenutki učenja? Kaj sem na srečanju 

spoznal novega? Kaj sem se naučil, kako sem se tega naučil in kaj je sprožilo proces učenja? 

Kaj od naučenega nameravam uporabiti in kako? Česa nisem razumel in o čem bi se želel 

pogovoriti? Kaj je ostalo odprtega? Kaj se me je dotaknilo in zakaj? Ali obstaja kakšna 

povezava med mojim delovanjem in čustvovanjem na superviziji in situacijami v preteklosti ali 

situacijami v poklicnem delovanju? Kaj sem skušala na srečanju doseči? Kakšne so bile 

posledice mojega prispevka zame in za ostale? Kakšna čustva sem doživljal na samem srečanju 

in kakšna sedaj, ko gledam nanje s časovno distanco? Kaj mislim o metodi dela (katere stvari 

so mi bile všeč in katere ne, katere se mi zdijo uporabne tudi zame in zakaj)? Kot lahko vidimo, 

je znotraj procesa refleksije ključno postavljanje vprašanj, preizpraševanje samega sebe, 

raziskovanje, ozaveščanje, razumevanje, sprejemanje in spreminjanje. Vprašanja nam 

pomagajo, da se fokusiramo, in usmerjajo našo pozornost. Kamor pa gre pozornost, tam tudi 

energija sledi. 

Priporočljivo je redno pisanje refleksij, da si dovoliš vzeti čas zase v tem hitrem svetu in imeti 

redne zmenke s svojim dnevnikom refleksij (Schuck in Wood, 2011). Prav tako refleksije med 

srečanji ustvarjajo simbolni most, ojačajo proces učenja, so v pomoč supervizantom, ki 

so bili odsotni, vzdržujejo proces, omogočajo supervizorju, da poveže srečanja med sabo, 

in ohranjajo kontinuiteto... Na začetku vsakega srečanja je namenjen čas prav povratnim 

sporočilom na refleksije, kjer udeleženci lahko razčistijo različno dojemanje konceptov, 

dogajanja in tako dalje, se pogovorijo o odprtih zadevah, si podajo povratna sporočila na 

napisano, kako so doživeli napisano in kaj so pridobili zase (Žorga, v Kobolt in Žorga, 2000). 

S. Žorga (prav tam) meni, da se supervizanti največ naučijo prav skozi pisanje refleksij in ne 

na samem supervizijskem srečanju, saj če refleksije resno pišejo, so primorani poglobiti se v 

zadeve, ki so se odprle na srečanju, in jih raziskati. Tako prihaja do novih spoznanj ter uvidov, 

do katerih na srečanju ni prišlo. Pisanje na takšen način poglablja razumevanje tako samega 

procesa kot učinkov. 

4.4.2. KREATIVNE METODE IN TEHNIKE 

“Povej mi in pozabil bom. Pokaži mi in mogoče si bom zapomnil. 

 Vključi me in bom razumel.” (Konfucij, 450 p.n.š.) 

Supervizorji ugotavljajo, da ima kreativnost enak blagodejni učinek na odrasle, kot ga ima igra 

na otroke, pomaga jim, da se učijo in se razvijajo (Schuck in Wood, 2011). To je univerzalna 

sposobnostne glede na spol in starost ali umetniški talent (prav tam). Gre za sposobnost biti 

spontan in uporabljati domišljijo. Supervizor Lahad (2000) skuša v svojih supervizijah zgraditi 
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most med kreativnostjo, domišljijo in logiko preko kreativnih metod in tehnik oziroma 

vzpostaviti dialog med levo hemisfero možganov, ki je odgovorna za misli ter logično 

povezovanje, in desno hemisfero, kjer domujejo domišljija, ustvarjalnost in kjer se skladiščijo 

naše izkušnje. S povezovanjem obeh hemisfer ljudje delujemo bolj celostno. Avtor (prav tam) 

poudarja, da kreativne metode ne nadomestijo teoretičnega razumevanja in refleksije, a 

omogočajo drugačen pogled in poglobijo razumevanje. Kreativni supervizor poskrbi za 

ravnotežje med temi dejavniki in uporablja kreativne metode z namenom, da doseže dele, ki jih 

ostale metode ne dosežejo (Proctor, 2000, str. 17). B. Proctor (prav tam) razume kreativne 

metode kot tiste, ki so več kot le govorjenje in ki nam omogočajo, da hitreje vstopamo v čas in 

prostor, povečamo zavedanje zunanjega in notranjega dogajanja in hkrati omogočajo dostop do 

nezavednega. Lahko jih razumemo tudi kot katalizator, saj se miselne in verbalne blokade preko 

kreativnega izražanja lažje razblinijo. 

Ko supervizant v superviziji kreativno ustvarja (risanje, uporaba figuric, kock, peska, metafor, 

fantazij, vizualizacij…), pomeni, da se mora supervizor odmakniti, stopiti v ozadje in zaupati 

procesu, ter supervizantu dovoliti, da sam raziskuje in oblikuje svoj lasten odgovor (Schuck in 

Wood, 2011). Povratno sporočilo na supervizantovo kreativno delo poda supervizor previdno 

in suportivno, predvsem pa naj to vsebuje integriteto, spoštovanje, avtentičnost in iskrenost. 

Skušajmo se tudi izogibati interpretaciji in diagnostiki. Z uporabo kreativnih metod in tehnik 

spodbujamo supervizanta, da začasno zapusti logično in zavedno razmišljanje in dostopi do 

intuitivne, domišljijske – imaginativne in neverbalne inteligence. Kreativne metode 

poglabljajo naučeno (prav tam).  

Več supervizorjev (Schuck in Wood, 2011; Borštnar, 2016; Lahad, 2000; …) poudarja, da 

kreativne metode in tehnike ne nadomeščajo teoretičnega razumevanja, besed, aktivnega 

poslušanja, empatije, refleksije, postavljanja vprašanj… Omogočajo pa raznolikost pogledov, 

da se lažje premaknemo naprej in drugam, ko se proces ustavi, ko zaidemo ali obtičimo. 

Pomagajo sprožiti proces opisovanja, spoznavanja, odkrivanja in nato razumevanja. 

Omogočajo miselni odmik od starih vzorcev ter prostor, kjer intenzivnost izkušnje ni 

obremenjena s starimi navadami in načini delovanja. Usmerjajo supervizanta v samega sebe 

in s tem ne izpostavlja supervizorja kot tistega, ki ve… Predvsem spodbujajo eksternalizacijo 

doživljanj, prepričanj in tacitnega znanja ter tako omogočajo meta pogled oziroma odmik 

od situacije in videnje iz druge perspektive. 

 Kaj lahko supervizor shranjuje v svojem »supervizijskem kovčku«? 

Slika 4: Supervizijski kovček (osebni arhiv) 
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Izraz kovček je lahko metafora za supervizorjev nabor metod in tehnik oziroma hevristik za 

vodenje supervizijskega procesa. Supervizor si pri tem lahko oblikuje lasten kovček s 

pripomočki, ki jih najpogosteje uporablja. Je kot potujoča kreativna pisarna v malem. Vsebino 

kovčka lahko sestavljajo, na primer, običajen pisarniški material, kot so škarje, lepila, flomastri, 

barvice, kemiki, spenjač, bucike, sponke, različni listki (samolepljivi, različnih oblik, barv, 

trdot), različne nalepke (enobarvne, emotikoni, krogci različnih barv…)… Piščalka, peščena 

ura, plastelin, prstne lutke, različne figurice, vrv, fotoaparat, različna očala, glina, kolaž, 

razglednice, fotografije, izrezki iz časopisov, baloni in kartice z emotikoni, z besedami, z 

močnimi vprašanji, z vlogami, z arhetipi … 

5. SUPERVIZORJEVE VLOGE 

Supervizor ni osrednja oseba v supervizijskem procesu, je pa pomembna. Če supervizor zna 

motivirati za poseg v novo in spodbuditi supervizante k preizkušanju drugačnih profesionalnih 

ravnanj, se lahko v skupini ustvari primerna klima: vzdušje, komunikacija in refleksivnost, brez 

katerih ne bi bilo mogoče dosegati supervizijskih ciljev (Kobolt, 2004). S. Žorga (2007) 

poudari, da bi na splošno lahko rekli, da je ključno supervizorjevo delo s supervizantom, 

torej sodelovanje, in ne delo za supervizanta. Supervizor prehaja med različnimi vlogami: 

moderator, učitelj, trener, »zrcalo«, model, ocenjevalec, mentor, mediator, evalvator, 

kolega, svetovalec, terapevt, pogajalec, konzultant, vodič, razbremenjevalec, izpraševalec, 

poslušalec… Je fleksibilen v svojem vedenju, se prilagaja glede na potrebe, okoliščine, 

dogajanje in lastno zaznavo, kaj je najbolj primerno v določenem kontekstu ter glede na 

določeno skupino in posameznike (Žorga, 2000, 2007). Vloga se spreminja glede na potrebe 

supervizantov, ki soodvisne od tega, do kod je ta prišel v karieri, kaj se mu dogaja, kakšno 

predznanje ima za delo... Vloga supervizorja je odvisna predvsem od tega, kako opredelimo 

cilje in funkcije supervizije. Učinkovito je, da supervizor zmore kombinirati in integrirati vse 

tri funkcije supervizije: administrativno, podporno in edukativno (Proctor, 2000). 

Potek supervizije je v veliki meri odvisen od supervizorja, ki vodi ta proces. Če supervizor 

izhaja iz terapevtskih vrst, bo v supervizijskem procesu več terapevtskih elementov. Drugi bodo 

morda vnašali več didaktično-konceptualnih vidikov, če so se že prej ukvarjali z razvijanjem 

določenega koncepta ali metode in so uspešni praktiki na supervizantovem področju (Glišovič 

Meglič, 2004). T. Rupnik Vec (2005b) ugotavlja, da se supervizorji med seboj razlikujejo 

predvsem v poudarkih in izboru metod oziroma v pripisu pomena in v intervencijah, saj so le-

te odvisne od konceptualnih izhodišč supervizorjev in njihovih svetovalnih in terapevtskih 

praks. Vendar načelno vsi supervizorji upoštevajo vse elemente in vidike dogajanja, zato so 

splošni cilji in učinki supervizije podobni. Čeprav imajo supervizorji na začetku različna 

izhodišča in izhajajo iz različnega osnovnega znanja, izvajajo postopoma v okviru supervizije 

izkušeni strokovnjaki pravzaprav zelo podobne stvari. Pokazalo se je, da je pomembno, da je 

supervizor strokovnjak za supervizijo in da ima za strokovnega delavca sprejemljiv 

vrednostni sistem (Žorga, v Kobolt in Žorga, 2000). 

Supervizorja lahko razumemo tudi kot nadzornika kvalitete dela. V očeh supervizantov je 

»veliki brat«, varuh, ki bdi nad njimi oziroma njihovim ravnanjem (Glišovič Meglič, 2004). Zdi 

se, kot da strokovni delavci ne zmorejo teže svoje odgovornosti, zato jo simbolično prelagajo 
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na supervizorja. Lahko je učitelj, ko gre za področje, na katerem je supervizor strokovnjak ali 

trener, ko skuša, na primer, supervizante naučiti asertivne komunikacije. Lahko je mediator, 

ko se obravnava spore med supervizanti. Lahko je kouč, ko spodbuja supervizanta k 

postavljanju ciljev in oblikovanju načrta. Najpogosteje ga supervizantje doživljajo kot 

konzultanta, svetovalca in učitelja (prav tam). Ravno tako ga doživljajo kot vodjo, kar tudi 

je, vendar odgovornost za supervizijski proces in njegovo vsebino nosijo tudi sami. Predvsem 

je supervizor vodja supervizijskega procesa in supervizijske skupine. Raziskave (prav tam) 

so pokazale, da način vodenja supervizije ima pomemben pomen. Supervizanti, ki so bili z 

načinom vodenja supervizijske skupine zadovoljni, so tudi vzdušje na supervizijskih srečanjih 

označili kot pozitivno in so bili zadovoljni z učinki supervizijske skupine. Tisti, ki z vodenjem 

supervizijske skupine niso bili zadovoljni, niso doživljali vzdušja na supervizijskih srečanjih 

kot pozitivnega, niti niso zaznali pomembnih učinkov procesa supervizije v svojem osebnem 

in strokovnem življenju (prav tam). Zato je pomembno, da ima kot vodja skupine jasno sliko, 

kaj želi, da bi skupina dosegla na skupinski ravni nalog in ravni življenja (Proctor, 2000). To je 

temelj. Pri svojem delu je fleksibilen, saj če želi izkoristiti skupinske vire, je potrebno, da 

se zna prilagajati znotraj tega, da hkrati vodi, sledi in drži okvir. To pomeni, da gladko 

in primerno prehaja med aktivnim vodenjem, mirno asertivnostjo in zavzetim 

sprejemanjem. Da prehaja iz aktivnega vodenja, ki je namerno, kjer pokaže, kaj in kako, kjer 

postavi strukturo in jo upravlja, kjer intervenira, da spravi zadeve v akcijo do asertivnega 

vodenja, kjer se pogaja, dogovarja, upravlja dogovorjeni čas in meje, drži okvir, je prisoten in 

reče ne, vse do sprejemanja ali usklajevanja, kjer je kot vodja odprt za razpoloženje skupine in 

stanje »flow« (ko zgleda, da stvari učinkovito tečejo kar same od sebe). Da sledi iniciativi, je 

občutljiv na časovno komponento, posluša in se prepusti dogajanju … Pomembno je vedeti, 

kdaj poslušati, kdaj delovati, kdaj slediti, kdaj voditi in kdaj se umakniti (prav tam).  

Supervizor omogoča in zagotavlja dovolj dober supervizijski proces tako, da skrbi za 

posameznikove potrebe po učenju in razvoju ter istočasno vodi skupino v smeri, da se razvije 

empatično spoštovanje in odprtost (prav tam). Odgovoren je, da omogoči optimalne možnosti 

za učenje in da spremlja učni proces in profesionalni razvoj supervizantov (Žorga, v 

Kobolt in Žorga, 2000). To omogoča tako, da preoblikuje predstavljeno supervizantovo zgodbo 

na način, da se supervizant ob njej lahko uči o sebi in svojem poklicnem ravnanju. S tem 

omogoči ustrezno predelavo izkušnje. Vodi supervizanta v njegovem učnem procesu, ne 

vsiljuje svojih rešitev in spoznanj, ampak mu pokaže način, s katerim lahko razmišlja o 

problemu, ki ga je izpostavil (prav tam). Lahko bi rekli, da je strokovno odgovoren za to, da 

supervizant razvija in izboljšuje svojo poklicno kompetentnost (prav tam, str. 294),da omogoča 

supervizantu, da ta maksimalno izkoristi supervizijo na način, da bo to v najboljšem interesu 

njegovega klienta ali uporabnika (Proctor, 2000). 

Naloga supervizorja je, da oblikuje prostor v katerem se supervizant preizprašuje, korigira, 

postavlja vprašanja in predvsem problematizira dane okvire, trditve in resnice (Cajvert, 2001). 

Pomaga supervizantu, da ozavesti svoje znanje, ga naredi eksplicitnega ter da skupaj s čustvi 

in izkušnjami integrira v eno celoto. L. Cajvert (prav tam) pravi, da je med drugimi 

supervizorjeva naloga tudi ta, da rodi misli, ki jih nosi supervizant (str. 67), tako da ga spodbuja 

k samospoznavanju in samorefleksiji ter mu tako pomaga, da svoje znanje pretvori v eksplicitno 

obliko. Več avtorjev (prav tam; Shohet, 2008; Reed, 2008) supervizorjem svetuje, naj 



38 

zavzamejo pozicijo »nevedenja«, naj vstopijo v supervizijski prostor brez spomina, brez želje 

po točno določenemu rezultatu, naj ne sklepajo in predvidevajo prehitro, naj si upajo skočiti v 

neznano ali v varno negotovost, naj bodo radovedni in naj spodbujajo radovednost pri drugih, 

naj sprašujejo in naj imajo njihova vprašanja vedno namen… Supervizorka J. Reed (2008) 

pravi, da se supervizor odzove na potrebe supervizanta. Da je prisoten za njegove potrebe, ga 

podpira, tisto, kar supervizant čuti, umesti v večjo sliko in mu tako omogoča, da vidi celoto. To 

strne v štiri ključne prvine supervizorjevega dela: odzivnost, prisotnost, podpora in povezava 

(response, presence, support, making conections). Če se na kar koli, kar je pred nami, 

odzovemo, smo z osebo pred nami v celoti prisotni. Supervizanta podpiramo in preizprašujemo 

tako, da ta lahko lažje dela povezave in vidi širšo sliko. Vloga supervizorja ni vloga eksperta, 

ki uči, pač pa je njegova vloga v tem, da pomaga supervizantu, da sam skozi dialog artikulira 

svoje znanje, resurse in sposobnosti (prav tam; Cajvert, 2001; Schuck in Wood, 2011). Ravno 

zato ponujanje nasvetov ni učinkovito, razen v primerih, ko gre za etično dilemo (Schuck in 

Wood, 2011).  

Supervizor je supervizantu model, saj lahko na enak način pomaga svojemu klientu. Zato je 

dobrodošlo, če ima dobro razvitega »notranjega supervizorja« – notranji dialog, ki ga vodi 

ves čas supervizijskega srečanja s samim seboj: ozavešča čustva, procese, vprašanja, ki se 

porajajo na osnovi dogajanja ali materiala na samem srečanju. Vse to pomaga, da se bolje 

odloči, katera intervencija bi bila najbolj adekvatna. To pravzaprav pomeni, da je istočasno 

noter in izven dogajanja, da je aktiven in pasiven, da je dovzeten in opazuje… Preko opazovanja 

supervizorja lahko tudi udeleženci razvijejo svojega notranjega supervizorja ali notranji 

kreativni prostor v svojem profesionalnem delu, kjer si sami postavljajo vprašanja na podoben 

način, kot je to počel supervizor. Lahko bi rekli, da na tak način supervizor uporabi samega 

sebe kot instrument v superviziji (Cajvert, 2001). 

5.1. LASTNOSTI DOVOLJ DOBREGA SUPERVIZORJA 

 »Ne bojte se popolnosti – nikoli je ne boste dosegli.« (Salvador Dali) 

Tu govorimo o dovolj dobrem supervizorju. Popoln supervizor je le mit. Stremljenje k 

popolnosti pa je frustrirajoče, saj je ta nedosegljiva. Dovolj dober supervizor ima vizijo, 

kakšen strokovnjak želi biti, in je reflektirajoči praktik, saj mu konstantna refleksija 

omogoča spoznavanje samega sebe in drugih, učenje, razvoj, spremembe. Ravno tako se 

zaveda, da je delo na sebi nedokončani in stalno razvijajoči se proces (Žorga, 2007). V raziskavi 

o superviziji na CSD-jih (Glišovič Meglič, 2004) je po mnenju supervizantov za supervizorja 

najpomembnejše, da ima ustrezno izobrazbo in dovolj izkušenj ter da jim daje potrebno 

podporo. Supervizijske veščine, ki se jim zdijo v procesu supervizije najpomembnejše, so 

podpora in sprejemanje, opazovanje in poslušanje ter usmerjenost v psihološko dogajanje med 

udeleženci v supervizijskem procesu.  

B. Proctor (2000) navaja naslednje lastnosti dovolj dobrega supervizorja: empatičnost, 

iskrenost, spoštljivost, radovednost, spontanost, avtentičnost. Je spontan, kar je drugačno 

od impulzivnosti. Je neposreden in iskren glede nalog in procesa. Je prizemljen, je v stiku s 

samim seboj in samozavedajoč, kar pomeni, da je v ravnotežju in je stabilen. Ceni 
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supervizante, njihovo delo in njihove uporabnike, kliente (prav tam). Ima znanje in izkušnje v 

vodenju, v usmerjanju v učenje, v usposabljanju za praktično delo in za dajanja potrebne 

podpore. Pozna različne stile dela, je asertiven, je sposoben istočasno uporabiti znanje in 

izkušnje lastne stroke, je fleksibilen in odprt (Žorga, v Kobolt in Žorga, 2000)... Veliko 

lastnosti bi lahko še naštevali, vendar je še ena taka, ki se pojavlja pri različnih avtorjih (Schuck 

& Wood, 2011; Zagrafou, 2008), to je »biti čuječ«. Biti buden, oprezen, pazljiv, skrben. 

Zavedati se lastnega doživljanja s sprejemanjem, z odprtostjo in radovednostjo, kar pomeni biti 

prisoten v danem trenutku s tem, kar je, kar se dogaja v nas in okrog nas, ne da bi se skušali 

temu izogniti ali to spremeniti. To pomeni najprej ozavestiti, nato razumeti, sprejeti to, kar je, 

in šele nato lahko dojamemo, kaj bi lahko spremenili. 

5.2. NALOGE SUPERVIZORJA V SKUPINSKI SUPERVIZIJI 

A. Kobolt (2004) supervizorjem poda nekaj konkretnih usmeritev. Supervizor naj izmenjuje 

komunikacijo, govori razumljivo, naj bo pozoren na supervizantov tempo, naj individualizira 

proces refleksije, naj bo pozoren na odpore, naj vključi kognitivno, emocionalno in vedenjsko 

raven, naj se ne prenagli s poskusom reševanja problemov in z dajanjem nasvetov, naj se 

zaveda, da je moderator, da se v superviziji tudi sam uči in da so vprašanja le ena izmed 

metod. Zato naj metode kombinira s kreativnimi metodami in tehnikami. Če ne ve, kaj bi rekel, 

naj molči. Konfrontira lahko le toliko, kolikor podpira. Če želi spremembo, naj jo spodbudi. 

Pozoren naj bo na verbalno in neverbalno komunikacijo in njuno neskladje. Pozoren naj bo tudi 

na metafore. Preverja naj, ali supervizanti sledijo dogajanju in podobno. Glede oblikovanja 

supervizijskega procesa postavi avtorica (Kobolt, 2004, str. 37) nekaj osnovnih napotkov, ki 

delujejo kot gradniki procesa:  

● Oblikujte osebni kontakt. 

● Definirajte cilje. 

● Razvijte »delovno ozračje«. 

● Opredelite plan, načrt sodelovanja. 

● Mislite pravočasno na faze in pripravite vmesne evalvacije. 

● Skupaj evalvirajte proces. 

● Pripravite zaključek. 

B. Proctor (2000, str. 76) večkrat uporabi pojem obrt ali umetnost supervizorja. Supervizijsko 

delo s skupino je obrt in, tako kot vsaka obrt, potrebuje določena znanja in veščine, ki pa niso 

vselej lahko definirajoče. Ko je začela raziskovati, zakaj se je odločila za določene intervencije 

in kako sama deluje, je bila malce prestrašena, saj so se naloge supervizorja pokazale tako 

kompleksne. Spraševala se je namreč, ali bi bilo bolje, da ostane to polje neizrečeno. Avtorica 

skuša zajeti, katere naloge, odgovornosti, vloge in kompetence potrebuje supervizor, da je 

dovolj dober. Oblikovala je model, ki naj bi bil jasen in dovolj preprost, da lahko deluje kot 

zemljevid, ki se ga lahko dopolnjuje skozi čas in v različnih kontekstih, seveda z adekvatno 

prilagoditvijo (prav tam). 
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Tabela 3: Supervizorjeve naloge (Proctor, 2000, str. 47). 

Vodenje supervizijskega procesa: 

 Dogovarja se glede delovnega načrta s skupino. 

 Vzdržuje časovno strukturo.  

 Poskrbi, da ima vsak član priložnost, da predstavi svoj primer. 

 Vzdržuje okvir in fokus dela – naloga, proces, posameznik, skupina. 

 Preko sebe kot modela uči člane veščine odzivanja, osredotočenosti in podajanja 

povratnih sporočil.  

 Uvaja kreativne metode, da bi poglobil razumevanje.  

 Pregleda in ponovno dogovarja skupinski delovni načrt in posameznikovo učenje. 

 Prepozna, spoštuje in uporablja različne pristope, kompetence in stile dela. 

Vzpostavljanje, vzdrževanje in popravljanje skupinskega zavezništva ali alianse: 

 Postavi strukture, ki pomagajo članom, da se med seboj spoznavajo.  

 Pokaže empatijo, spoštovanje in avtentičnost.  

 Gradi klimo sodelovanja.  

 Pomaga članom raziskati napetosti in konflikte med vrednotami, komunikacijskimi stili, 

teoretičnimi predpostavkami. 

 Prepozna, kdaj se mora skupina soočiti z določenimi zadevami, dovoljuje pravico do boja.  

 Omogoča popravilo zlomov v komunikaciji in preprečuje neučinkovito – »strupeno« 

komunikacijo.  

 Olajša odhod članov iz skupine in prihod novih članov.  

Podpiranje in spodbujanje supervizantov: 

 Da sami prevzamejo odgovornost in skrb za svoj razvoj in učenje. 

 Da prepoznajo, katero gradivo naj prinesejo na supervizijo, kaj naj izpostavijo. 

 Da znajo predstaviti supervizijsko gradivo na čim bolj učinkovit način, da se bodo iz njega 

lahko učili.  

 Da oblikujejo jasna povratna sporočila.  

 Da so odprti za povratna sporočila drugih in da znajo razlikovati, kaj od tega je za njih 

uporabno. 

 Da cenijo svoje lastne moči in svoj stil dela.  

 Da se zavedajo priučenega stila in vloge, ki ga imajo v skupini, in razvijajo prilagodljivost.  

 Da razvijajo sposobnost opazovanja in soočanja z vprašanji moči, s primerjavami in 

tekmovanji.  

 Da razvijajo deljeno sposobnost za igrivost in kreativnost. 
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5.3. KOMPETENCE SUPERVIZORJA ZA VODENJE UČINKOVITE SUPERVIZIJE 

Težko je zajeti celoten spekter kompetenc, ki naj bi jih supervizor imel, razvijal in treniral. Na 

tem mestu jih bom izpostavila le nekaj, ki pa vsebujejo veliko spretnosti, veščin, znanj, 

zmožnosti in vedenj oziroma delovanj.  

1. Asertivna komunikacija (Kobolt, v Kobolt in Žorga, 2000) pomeni, da spoštuješ in 

zastopaš sebe, vendar pri tem spoštuješ tudi druge, izhajaš iz pozicije »Jaz sem vredu – ti si 

vredu«. Komunikacija kot jedrna kvaliteta pomeni zavesten in refleksiven pristop k tej 

izmenjavi. Pri delu s skupino prilagajaš lastni komunikacijski stil potrebam in ranljivostim 

supervizantov z namenom, da se podpre udeležence v njihovem učenju in uporabi dialoga kot 

orodja za soustvarjanje posledic, relevantnih za profesionalno vedenje (Ajduković idr., 2017) . 

2. Vzpostavljanje soustvarjalnega delovnega odnosa: odnos iz pozicije odrasli – odrasli, 

kjer so vsi udeleženci enakovredni. V superviziji gre za razgovor med strokovnjaki in praktiki. 

Supervizor je strokovnjak iz supervizije, supervizant pa strokovnjak svojega poklicnega polja 

(Schuck & Wood, 2011; Cajvert, 2001). Gre za oblikovanje odnosa na jasnem sporazumu in 

oblikovanje delovnega zavezništva ter razjasnjevanje ciljev, omejitev in odgovornosti vseh 

vpletenih. Potrebno je redno vrednotenje osebnega stika s supervizantom in zagotavljanje 

varnega okolja s sprejemanjem napak in ranljivosti kot priložnosti za učenje (Ajduković idr., 

2017). 

3. Določanje strateških prioritet (Proctor, 2000). Postavljanje prioritet: supervizor 

potrebuje lasten sistem razumevanja supervizije, kaj je prioriteta v določenem trenutku glede 

na kriterije, in kateri cilj zasleduje. Pri tem si lahko pomaga s tremi gradniki supervizije in 

vprašanjem »Čemu dati prednost?«: 

 Naloga supervizije: omogočiti učinkovito supervizijo za vsakega posameznega člana in 

pomagati članom, da sosupervizirajo učinkovito. 

 Skupina: oblikovati, vzdrževati in tudi korigirati, če je potrebno, skupino kot celoto. 

Pozoren biti na razvoj skupine, predvsem na razvojne faze, kjer se skupina nahaja. Ali je v fazi 

oblikovanja, spoznavanja ali viharjenja idej, ali se normira, mogoče je v delovni fazi, ali pa je 

pripravljena na zaključevanje, praznovanje in slovo. Skupina ni le skupek svojih članov, je tudi 

sama po sebi samozadostna in samoregulativna. Pomembno je zavedanje, da je kot kompleksen 

sistem s svojo identiteto.  

 Skrb za vsakega člana kot posameznika in njihov profesionalni ter osebni razvoj.  

4. Samozavedanje in hitro samopregledovanje (self-scaning): zaupati lastnemu 

instinktu, v prvi stopnji se zavedati notranjega sveta oziroma tega, kaj se mi dogaja na zaznavni 

ravni, samogovor, kaj si govorim, nezavedno gibanje... Nato prilagajanje svojega delovanja 

temu, ker »tako čutim, da je prav« (prav tam). Če je supervizor v stiku s svojim notranjim 

dogajanjem, lahko opazi, kdaj se pojavijo neobičajni odzivi, čustva, misli med procesom. To 

velikokrat izhaja iz materiala, ki je obravnavan, in to lahko iznese, verbalizira ter pomaga pri 

obravnavi gradiva. To pa seveda lahko uporabljamo, če rezonira s supervizantom, če menimo, 

da mu bo pomagalo pri boljšem razumevanju uporabnika ali/in situacije (Schuck &Wood, 

2011) . 

5. Zavedanje in opazovanje neverbalne komunikacije, tako svoje kot od udeležencev. 

Nekatere stvari bodo ostale neozaveščene, ampak priporočljivo je, da je pozoren na neverbalna 
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sporočila, ki so poslana, ki jih razbere in jih ozavesti, skuša razumeti in uporabiti tako, da 

oblikuje najbolj optimalno delovno okolje za vse (prav tam). 

6. Moderiranje procesa in vodenje skupine. Fleksibilna sposobnost za prehajanje med 

aktivnim vodenjem, sprejemanjem in sledenjem (Proctor, 2000). Supervizor strukturira 

supervizijski proces, načrtuje v skladu s fazami supervizijskega procesa, evalvira proces vmes 

in na koncu, načrtuje in pripravlja zaključek in slovo, smiselno uporablja metode za 

strukturiranje procesa, ki vodijo k doseganju dogovorjenih ciljev (Ajduković idr., 2017)… 

7. Upravljanje z napetostmi, razdvojenostmi in konflikti: predvidevanje in ukvarjanje 

z napetostmi in konflikti, prepoznavanje stopnjevanja eskalacije konflikta in ravnanje v skladu 

z njim, ukvarjanje z razlikami v dialogu, obvladovanje ovir, nestrinjanj in nasprotij z občutkom, 

če je mogoče na način soočenja, vzdrževanje odnosa z vsemi udeleženci skozi vse faze konflikta 

(Ajduković idr., 2017)… 

8. Soustvarjanje delovne klime, ki je empatična, spoštljiva, avtentična in namenska 

(Kobolt, 2004). 

9. Veščine vodenja svetovalnega pogovora oziroma svetovalno terapevtske 

komunikacijske tehnike. Supervizor vzdržuje mejo med svetovanjem, terapijo in supervizijo. 

10. Eklektičen pristop dela, kar pomeni, da supervizor oblikuje svoj stil del, kjer uporablja 

različne pripomočke, metode in tehnike oziroma hevristike, ki se jih je priučil in ki jih je sam 

oblikoval ter jih skozi prakso spreminja in izpopolnjuje.  

11. Refleksivnost, samorefleksija ali/in metasupervizija: supervizor naj ves čas (pred, 

med in po tem) reflektira sebe, svoj način delovanja, dogajanje in vse, kar se ga »dotakne«, naj 

opazuje učinke lastnih dejanj in se odloča, če in kako naj jih prilagodi. Gre za preizpraševanje 

opažanj in pridobivanje vpogleda na osnovi tega (Ajduković idr., 2017). Tudi supervizor 

potrebuje kreativni prostor, kjer sam izraža svoje misli, čustva, ravnanja iz vodenja supervizije 

– supervizija supervizije ali metasupervizija, ki mu omogoča pogled iznad, nad ali onkraj. To 

lahko počne sam in/ali v intervizijski skupini ali supervizijski skupini. Le-to mu omogoča lasten 

razvoj, predelavo dilem, ozaveščanje šibkih in močnih področij, prostor za učenje, samo 

spoznavanje in tako dalje (Žorga, 2007; Cajvert, 2001). L. Cajvert (2001) meni, da bi to moralo 

biti samoumevno oziroma obvezno za vse supervizorje. 

5.3. ZNANJA, KI POMAGAJO PRI VODENJU SKUPINSKE SUPERVIZIJE 

»Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja.« Albert Einstein 

Znanje je ravno tako kot kompetence zelo težko zajeti in naštevati, saj bolj, kot se širi naše polje znanja, 

bolj se zavedamo, da se sorazmerno širi tudi polje neznanja. Tu naj naštejem oziroma dodam le nekaj 

znanj, na katera se supervizorji naslanjajo pri svojem delu. 

1. Paralelni procesi: nezavedni zrcalni procesi (dinamika, odnos do, značilnosti), ki se 

dogajajo v superviziji in odslikavajo dogajanje med supervizantom in njegovim klientom, 

uporabnikom in se ponovijo v odnosu do supervizorja. Supervizant prenese neko dinamiko, 

odnos ali način, ki se odvija v njegovem odnosu s klientom, v odnos s supervizorjem ali ostalimi 

supervizanti. To je priložnost, da to izpostavimo in tako lahko poglobimo razumevanje gradiva, 

ki ga obravnavamo. Lahko se zgodi tudi obratno. Lahko, da supervizant prenese določeno 

dinamiko ali način iz odnosa s supervizorjem v odnos in dogajanje s klientom (Schuck & Jane, 
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2011; Cajvert, 2001). To je pogosto nezavedni proces, saj deluje bolj po principu »Jaz bom 

naredil tebi, kar je bilo narejeno meni, in bomo videli, kako ti je všeč.« ali pa kot poskus, da 

razreši določen problem tako, da ga ponovno uprizori v drugem odnosu. Vloga supervizorja je, 

da imenuje proces, ga naslovi in tako omogoči, da postane zavedni proces, iz katerega se lahko 

učimo, raziskujemo. Da je pozoren tudi na nezavedne vsebine in da ne »pade« v vzorec ter tako 

uprizarja paralelni proces in omogoča supervizantu, da ponavlja določen nefunkcionalni 

vzorec. Paralelni procesi se pokažejo skozi vedenje, neverbalno komunikacijo, uporabo besed 

in fraz. Supervizor gleda na proces »tu in sedaj«, ki se kaže kot zrcalo procesa »tam in takrat« 

(prav tam). Poznavanje transferja: zgodi se, ko nekaj v trenutnem odnosu supervizant – 

supervizor sproži resonanco z nečem iz nekega drugega odnosa v preteklosti. Nato se 

supervizant odzove tako, kot bi se v preteklosti v preteklem odnosu. Kontratransfer: zgodi se, 

ko se supervizor odzove na supervizanta tako, kot se je v preteklosti v nekem drugem odnosu 

(prav tam). Nemogoče se je izogniti paralelnim procesom in ni niti zaželeno, saj nam pomagajo, 

da spoznamo tisto neizrečeno ter da bolje razumemo notranji svet supervizanta, njegovih 

uporabnikov in supervizorja (Cajvert, 2001). 

2. Karpmanov dramski trikotnik (1968) (Proctor, 2000): tudi v supervizijskem procesu nam 

pride prav to znanje o klasičnem dramskem trikotniku: 1. žrtev: »Nisem kriv.«, »Ubogi jaz.«, 

2. preganjalec: »On je kriv.«, »Za vse si ti kriv.«, 3. rešitelj: »Jaz moram.«, »Naj ti pomagam.«. 

Supervizanti se lahko doživljajo v eni izmed vlog, ki se lahko tudi izmenjujejo, in nas privlačijo, 

da bi tudi mi vstopili v eno izmed njih. V takih situacijah je vodilo, da kot supervizor ne smemo 

»pasti« v vloge žrtve, rešitelja ali preganjalca in da ne vstopamo v dramski trikotnik, v vloge in 

dramo in tako onemogočamo utrjevanje vlog in reuprizarjanje (Schuck & Wood, 2011). Kako 

pa naj ostanemo izven trikotnika? Pri supervizantu v vlogi preganjalca je učinkovito naslavljati 

moč, pri rešitelju njegovo odzivnost in pri žrtvi njegovo ranljivost. Konkretno to pomeni 

prepoznati svojo ranljivost in biti odgovoren za to, da se branim, primerno poskrbim zase, in 

prepoznati ranljivost supervizantov, tako osebno kot ranljivost vloge v skupini in širši kulturi. 

Pomeni tudi ozavestiti, da ima supervizor dobro razvito osebno moč, ki je nanj prenesena tudi 

iz vloge kot vodja skupine. Prav tako imajo supervizanti dobro razvito svojo osebno moč, ali 

pa imajo v njej še potenciala, da se moč razvije, moč iz vloge učečega se, poleg tega pa še 

sistematično moč, da se nad supervizorjem pritožijo. Zato jev zvezi z odgovornostmi, ki 

izhajajo iz vloge ter imajo svoj obseg in meje, potrebno biti jasen in preverjati, da imamo 

skupno razumevanje odgovornosti (Proctor, 2000). Uporabno je, če supervizor ostane v vlogi 

»leveller«, ustrezno ravnanje, kongruentni komunikacijski stil po Virgini Satir (1988, v Schuck 

in Wood, 2011) pomeni vstopati v interakcijo asertivno, da si osredotočen, centriran, stabilen, 

iskren, brez projekcij in predpostavk, si emocionalno uravnotežen, stabilen, v komunikaciji si 

kongruenten, usmerjen v rešitev in pozitivno naravnan. Ker omenjenega ni tako lahko storiti, 

je pomembno biti v stiku s svojim notranjim dogajanjem, doživljanjem. Ozavestiti je treba, kaj 

se dogaja znotraj, in nato preseči slednje in vstopiti v vlogo »levellerja« – ozemljevalca 

kongruentnega. Realitetni terapevti (povzeto po Lojk B., Izobraževanje iz teorije izbire in 

realitetne terapije, 2010) predlagajo, da k vlogi žrtve pristopimo kot sodelavci. Oseba v vlogi 

žrtve zasleduje potrebo po pripadnosti in moči ter odklanja odgovornost. Zanjo sta značilna 

občutek nemoči in žalost. Ta oseba verjame, da je njegovo vedenje odgovor na okoliščine in 

vedenja drugih. K supervizantu v vlogi rešitelja pristopimo kot svetovalci. Oseba v vlogi 

rešitelja zasleduje potrebo po moči in pripadnosti, prevzema odgovornost nase, verjame, da je 
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njegova dolžnost doseči, da se drugi vede tako, kot on hoče. K supervizantu v vlogi preganjalca 

pa pristopimo kot negospodovalen vodja. Oseba v vlogi preganjalca zasleduje potrebo po moči 

in svobodi, prelaga odgovornost na druge in verjame, da lahko doseže, da se drugi vedejo tako, 

kot on hoče. 

3. Skupinska dinamika: vloge v skupini, faze razvoja skupinskega življenja...  

4. Učni stili: pri superviziji gre za učni proces, kjer je potrebna pozornost tudi na individualnih 

razlikah med supervizanti (Schuck & Wood, 2011).  

5. Znanje o stresu, izgorelosti in teorijah o sekundarnih travmah: ko ob delu s posamezniki, 

ki imajo travme, tudi strokovni delavec doživlja podobne simptome (Ajduković idr., 2017). 

6. Znanje o teorijah vodenja in upravljanja. 

7. Obvladovanje različnih teorij v socialni psihologiji, o odnosnih teorijah in modelih 

intervencij, kontekstih in dimenzijah moči. 

8. Znanje o specifičnih težavah in omejitvah v supervizijskem procesu. 

9. Osnovno poznavanje poklicne vloge supervizanta, njegovih profesionalnih standardov ter 

posledic le-teh. 

10. Poznavanje možnosti in omejitev za osebnostni razvoj v okviru supervizije pomeni 

ocenjevanje, če so supervizantove potrebe sploh lahko pokrite s supervizij in napotitev 

supervizanta na drugega strokovnjaka, če je to potrebno.  

11. Osnovno znanje o definicijah spremembe v teorijah učenja in teorijah razvoja 

organizacij. 

12. Znanje o teorijah in tradicijah komunikacije, vplivu supervizorjevega neverbalnega in 

verbalnega stila komunikacije na vsak supervizijski odnos, vprašanjih moči v komunikacijskih 

procesih, funkciji, značilnostih in ovirah učinkovite komunikacije v organizacijah, dialogu kot 

načinu soustvarjanja pomenov v komunikaciji… 

13. Znanje o teorijah konfliktov, upravljanju z njimi in s tem povezanimi komunikacijskimi 

vzorci. 

14. Znanje o različnih metodah in tehnikah in teorijah interveniranja (prav tam). 

Kot lahko vidimo, je vloga supervizorja večplastna in kompleksna. Težko je določiti, kaj vse 

naj bi supervizor znal, zmogel, delal in bil. Prav tako je zelo subjektivna ocena vsakega 

udeleženca posebej o tem, kaj je bolj pomembno oziroma spodbudno: znanje ali veščine ali 

lastnosti ali kaj povsem četrtega. V raziskavi »Pomembni dogodki v superviziji: Izkušnje in 

pogledi supervizantov« so anketirali 37 supervizantov. M. Žvelc (2015) glede supervizorjeve 

aktivnosti ugotavlja sledeče pomembne spodbudne dogodke:  

1. Intervencije, usmerjene na supervizanta in supervizijski odnos. Supervizantom je zelo 

pomembno, da jih supervizor podpira, pohvali, potrdi, da dobro delajo oziroma razmišljajo 

ter da jih spodbudi. Številnim je tudi pomembno, da supervizor raziskuje in razloži njihovo 

doživljanje. Tudi to, da sprejema in normalizira njihova doživljanja, povezana s terapijo. 

Nekaj supervizantov je izpostavilo pomembnost, da je supervizor podelil z njimi svoje 

doživljanje ali izkušnje. Ravno tako se pokaže pomen empatičnega, uglašenega, prisotnega 

odziva supervizorja.  

2. Intervencije, usmerjene na konceptualizacijo primera, so zelo pomembne. To se 

nanaša na intervencije, kjer supervizor razloži dinamiko klienta (para, družine), preokviri 
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in razširi supervizantov pogled ali pa značilnosti klienta in terapevtski proces poveže s 

teorijo.  

3. Intervencije, usmerjene na nadaljnje delo. Zelo pogosto je supervizantom pomembno, 

da jih supervizor usmeri, kako naj naprej vodijo terapijo ter /ali jim da konkretne napotke, 

kaj naj storijo. Pogost je tudi odgovor, da je pomembno, da jim predlaga, kako naj ravnajo 

s svojimi občutji oziroma kako naj spremenijo svoj način »prisotnosti« v terapiji.  

Supervizorka Zagrafou Lia (2008) ugotavlja, da pri spodbujanju sprememb pri 

supervizantih odigra večjo vlogo kvaliteta njene prisotnosti kot njene intervencije. Ko je 

čuječa, budna – »alert«, odprta, prisotna in zavzeta, supervizanti čutijo manj anksioznosti in so 

bolj pripravljeni raziskovati alternativne poglede in možnosti. Pravi, da je pomembno iskreno 

zanimanje za nepoznano ali še ne popolnoma znano in da v delo vstopamo s takšno 

naravnanostjo. Po njenem je vloga supervizorja, da omogoči supervizantu, da ozavesti svoje 

kompetence, jim v procesu spreminjanja asistira tako, da jim pomaga, da prevprašujejo svoj 

vrednosti sitem, preverjajo svoja prepričanja, pričakovanja in področja zanimanja.  

5.4. OMEJITVE SUPERVIZORJEVE VLOGE 

Naštela sem veliko nalog, kompetenc, znanj, odnosa do in lastnosti supervizorja, ki vsebujejo 

tudi pasti oziroma omejitve. V poglavju o ovirah v superviziji je zajetih več ovir, ki prihajajo s 

strani supervizorja. Na tem mestu bom tako naštela le nekaj bolj izstopajočih omejitev ali pasti, 

v katere se lahko supervizor ujame: 

 Poučevanje in dajanje nasvetov. 

 Prehajanje na polje svetovanja in/ali terapije. 

 Neupoštevanje dogovorov: zamujanje, odpovedovanje, prenašanje informacij izven 

skupine, nepripravljenost na srečanje… 

 Neenakovredna obravnava članov in nepristranskost ter težave z zavzemanjem pozicije 

nevtralnega.  

 Slaba skrb za svoj profesionalni razvoj: ni vključen v proces metasupervizije in se ne 

nadaljnje izobražuje… 

 Prevelika potreba po pomembnosti in nadzoru.  

Profesionalna identiteta predpostavlja, da supervizor kaže profesionalni odnos do profesionalne 

samopodobe in skrbi za konstanten razvoj le-te (Ajduković idr., 2017). Pri vzdrževanju 

profesionalne identitete je med drugim ključna etika, ki je postulat supervizorjevega 

delovanja in ki nam pomaga izogniti se pastem ali oviram. Moralna načela, iz katerih 

supervizor izhaja in v skladu s katerimi ravna, so (Eiselt, 2011, str. 2):  

 avtonomnost, 

 pravičnost, 

 dobronamernost, 

 neškodljivost in 

 zvestoba. 

To pomeni, da se supervizor odloča in ravna skladno s svojimi vrednotami, hkrati pa ne pozabi 

na pravice drugih. Ob vsaki intervenciji razmisli o lastnostih in stanju supervizanta, kateremu 

je intervencija namenjena. Drži se načela »predvsem nikomur ne škodim«, spodbuja 
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supervizanta, naj ob vsaki refleksiji svojega ravnanja in pri načrtovanju nadaljnjega ravnanja 

razmišlja o neškodovanju klientu, je lojalen, zanesljiv in spoštuje obveze (prav tam). 

6. SUPERVIZANT 

Ugotovitve raziskave o superviziji na CSD-jih (Glišovič Meglič, 2004) kažejo, da kot najbolj 

pomembne supervizanti navajajo naslednje značilnosti svoje pozicije – vloge: da supervizorju 

popolnoma zaupajo, da prevzamejo odgovornost za lastno učenje in vsebino 

supervizijskega procesa, da preverjajo svoje poglede ob pogledih supervizorja in ostalih 

članov skupine, da so s pomočjo supervizorja usmerjeni v iskanje novih možnosti in načinov 

reševanja problemov.  

A. Kobolt (2004, str. 36) navede nekatere cilje, ki jih supervizanti zasledujejo v procesu 

supervizije:  

 naučiti se ločevati osebno od 

profesionalnega, 

 preverjati komunikacijsko razumevanje;  

 doseči večjo skladnost pri obravnavi 

določenih poklicnih problemov, 

 razmisliti o svojih reakcijah na poklicne 

dogodke, 

 kako individualno obravnavati potrebe 

posameznega uporabnika, kako zaščititi 

svoje meje, 

 učiti se od drugih udeležencev skupine, 

 predelati in razmisliti o konfliktih med 

različnimi poklicnimi vlogami.  

Vsem tem ciljem bi lahko dodali še vrsto drugih, kot so: čustvena razbremenitev, učenje 

asertivne komunikacije, reševanje sporov med sodelavci, razvijanje kolektiva, boljši 

medsebojni odnosi, evalvacija dela, razvoj profesionalne identitete ... 

Za čim boljši izkoristek supervizije je potrebno, da supervizanti razvijejo določene sposobnosti, 

kot so (Žorga, v Kobolt in Žorga, 2000, str. 293): razumljivo opisovanje delovnih izkušenj, 

postavljanje vprašanj v zvezi s svojim delom, kritično opazovanje lastnega poklicnega 

delovanja, zmožnost reflektiranja svojega delovanja, poimenovanje uvidov, do katerih 

pridejo, prenos spoznanj v nadaljnje delo… 

M. Žvelc(2015) ugotavlja, da so za supervizante pomembni in spodbudni naslednji dogodki: 

1. Spoznanja in uvidi: 

a) Uvide v vzorce lastnega doživljanja in reagiranja v odnosih, razumevanje lastnega 

doživljanja in odzivanja v terapiji v povezavi s klientovim procesom, ki se nanašajo na 

transferne–kontratransferne vsebine. 

b) Spoznanja, ki se nanašajo na razumevanje dinamike klienta (para, družine). 

c) Spoznanja, kako voditi terapijo naprej. 

2. Sprememba v doživljanju: Za supervizante je pomembno, da se počutijo spoštovane, 

razumljene in da jih supervizor podpira. Supervizanti pogosto navedejo, da jim je bilo v 

superviziji najbolj pomembno, da so prišli v stik z določenim čustvom in da sov povezavi s 

klientom spremenili ali poglobili svoje doživljanje. 

3. Pridobivanje, utrjevanje veščin se nanaša na izvajanje in vajo tehnik in metod znotraj 

supervizijskega srečanja. 
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Poleg navedenih dogodkov v superviziji so supervizanti kot pomembno izpostavili še 

raziskovanje in razumevanje osebnih tem ter spremembe v doživljanju v odnosu do sebe ali 

klientov med procesom supervizijske seanse. Supervizanti cenijo na tak način pridobljeno 

objektivno znanje - na primer konceptualizacija primera, kako intervenirati kot tudi subjektivno 

znanje - na primer razumevanje sebe, kontratransferja, učenje iz lastnih napak (prav tam). 

Iz teorije in izkušenj lahko sklepam, da je odgovornost za učenje predvsem na supervizantu. 

Supervizor omogoča okoliščine, supervizant pa v svoj prid te okoliščine ali izkoristi ali ne. 

Izkušnje kažejo, da osebna zavzetost, iskrenost, prostovoljno sodelovanje, spoštovanje 

dogovorov, zaupanje v proces in supervizorja, pogum za vstopanje v svoj notranji svet in 

razkrivanje povečujejo učinkovitost supervizije. Ko se supervizanti niso pripravljeni 

odpirati, deliti svoje izkušnje ali ko želijo biti le opazovalci, se bodo manj učili in razvijali, saj 

niso aktivni udeleženci, ampak bolj pasivni opazovalci. Bolj kot se supervizantje vključijo in 

angažirajo v sam proces, več je možnosti za pozitivne rezultate supervizije. Podobno je pri 

plesu, ko je potrebno, da nekdo vodi, drugi pa mora temu vodenju slediti, čeprav si vodenje 

lahko izmenično izmenjujeta in tako ujameta svoj ritem. Tako kot se supervizor v procesu 

nastajanja konstanto razvija, se tudi supervizant v svoji vlogi uči in se razvija. 

7. SUPERVIZIJSKA SKUPINA 

B. Proctor (2000) zagovarja, da skupina ponuja različne možnosti učenja, saj se supervizanti 

naučijo odpreti svoje delo javnosti, drugim in tako pridobijo ter sprejemajo poglede drugih na 

lastno delo. Skupaj imajo priložnost razmišljati in reflektirati, se soočati s pozitivnimi in z 

negativnimi povratnimi informacijami drugih članov in strokovnjakov, izločati, kaj je za 

njih uporabnega in relevantnega ter kaj ne. Na tak način se posameznik lahko uči zaupati 

svoji presoji in biti hkrati odprt za mnenja drugih. Prednost dela v skupini je tudi ta, da je 

skupina najbolj učinkovito prizorišče za podajanje in prejemanje povratnih sporočil o 

komunikacijskih veščinah: »Menim, da sem empatičen, ali me tako zaznavajo tudi drugi? Ali 

je moja neverbalna komunikacija usklajena z verbalno? Kako delujem na druge? ...«. Poleg 

tega se člani v skupini učijo veščin vodenja skupine in tega, kaj pomeni biti njen član, ter se s 

tem urijo tudi v veščinah timskega dela. Večina članov se lahko nauči, kakšno vlogo zasedajo 

v skupini, koliko so prilagodljivi, kdaj in kje se podrejajo in kdaj usmerjajo, vodijo, prevzamejo 

iniciativo… Skupina omogoča uporabo kreativnih pristopov in interaktivnih intervencij. Dovolj 

dobra supervizijska skupina lahko izkoristi svoje razlike in različnosti v prid izboljšave 

prakse. Konec koncev je supervizija v skupini tudi bolj ekonomična kot individualna 

supervizija, saj za organizacijo predstavlja manjši finančni vložek (prav tam).  

Tipi skupinske supervizije (Proctor, 2000):  

Tip 1: Avtoritarna skupina: supervizor je odgovoren, da vodi skupino in da supervizira 

vsakega supervizanta posebej, ostali člani so občinstvo. To je supervizija v skupini.  

Tip 2: Participativna skupinska supervizija: to je supervizija s skupino. Supervizor 

supervizira vsakega člana posebej in vključuje ostale člane kot sosupervizorje, kolikor je 

potrebno in primerno. 
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Tip 3: Kooperativna skupinska supervizija: supervizija s strani skupine. Člani so aktivni 

sosupervizorji. Supervizor še vedno prevzame krovno odgovornost za supervizijsko delo in 

dobrobit skupine, ampak ima manj aktivno vodstveno vlogo. Člani so veliko bolj aktivni kot 

sosupervizorji.  

Tip 4: Vrstniška skupinska supervizija: gre za intervizijo, kjer ni enega stalnega 

supervizorja, ampak se ta izmenjuje med člani. Vsi člani imajo, enako kot supervizorji in 

supervizanti, enake odgovornosti in vloge.  

Supervizijska skupina je več kot seštevek njenih delov in lahko kot lastna entiteta potencialno 

deluje kot supervizor. Supervizor v supervizijski skupini ni edina in ultimativna avtoriteta 

v skupini (prav tam). Supervizorjeva odgovornost je tudi ta, da spodbuja skupino, da se 

aktivno vključuje v lastni razvoj, vzdrževanje in tudi v popravilo, če je to potrebno. 

Supervizor »upravlja« tudi z odzivi supervizantov, saj so slednji lahko tudi sosupervizorji. 

Supervizor tu načrtuje aktivnosti, kjer se supervizanti učijo primernega odzivanja, uravnava, 

koliko bo prostega teka ali dogajanja in koliko bo strukturiranega dogajanja, ter skuša to 

uravnotežiti in časovno umestiti (prav tam). Skupina deluje kot katalizator – pospeševalnik, 

pobudnik in usmerjevalnik za razvoj udeležencev. 

M. Žvelc (2015) v raziskavi ugotavlja, da pomembne dogodke za supervizanta soustvarjajo tudi 

drugi udeleženci supervizijske skupine. Supervizanti se učijo iz primerov, ki jih predstavijo 

drugi člani skupine, ter iz vprašanj in komentarjev članov skupine. Supervizantom je 

pomembno, da se v skupini počutijo varne, kjer lahko brez strahu in sramu podelijo svoje 

dileme. V skupinski superviziji so člani drug drugemu zrcalo ter bogat vir izmenjave 

izkušenj in znanja. 

8. SUPERVIZIJSKI ODNOS ALI DELOVNA ALIANSA 

»Na koncu dneva si ljudje ne bodo zapomnili, kaj ste rekli ali naredili, zapomnili si bodo, kako so se 

zaradi tega ob vas počutili.« (Maya Angelou) 

Je formalen, profesionalen in deloven odnos. »Supervizor dela preko odnosa, supervizant pa se 

v tem odnosu uči (Žorga, v Kobolt in Žorga 2000, str. 181).« Dogovarjanje med supervizantom 

in supervizorjem omogoča, da zavzeto sodelujeta pri izgradnji supervizijskega odnosa. V to 

dogovarjanje je vključeno: odkrito razčiščevanje vzajemnih pričakovanj, pravil, ciljev, vlog, 

odgovornosti... Vse omenjeno veča stopnjo zaupnosti. Supervizijski odnos je dinamična prvina 

v superviziji, njegova struktura in značaj pa vplivata na vse druge prvine supervizije in obratno. 

Je osrednjega pomena za uspešnost supervizije. Temelj učinkovitega supervizijskega odnosa 

sta medsebojno zaupanje in spoštovanje posameznikovega znanja in izkušenj (prav tam). 

Delovni odnos soustvarjanja pomeni tudi, da skrbno in spoštljivo raziskujemo življenjski svet 

supervizanta in ga kot največjega poznavalca svojih izkušenj povabimo k opredelitvi problema 

iz njegove perspektive (Šugman Bohinc, 2013).  

J. Wilmot (2008) govori o aliansi, da je pomembno dobro odnosno zavezništvo, ki ga označuje 

predanost med supervizantom in supervizorjem. To ne pomeni navezanosti, ampak 

zavezništvo za doseganje ciljev oziroma omogočanje optimalnih pogojev za učenje in 

profesionalni razvoj. Poudari (prav tam), daje za dobro delovno zavezništvo zelo pomembna 
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naravnanost »tu in sedaj«: biti popolnoma prisoten s supervizantom in z njegovo zgodbo. 

Hawson (2008) piše, da je supervizijski odnos lahko: 

 edukativen: omogoča forum za raziskovanje in širše »branje«, 

 suportiven: omogoča uho ali roko v procesu odkrivanja, 

 spodbujevalec rasti: povečuje, utrjuje vire, močne točke, 

 izzivajoč: spodbuja, da izstopimo iz cone udobja, 

 kolegialen: je odnos med enakima, čeprav ima eden več virov oziroma specifičnega 

znanja kot drugi.  

Supervizorka J. Wilmot (2008) zagovarja dolgoročne procese, saj pravi, da je v odnosu s 

skupino, ki je trajal dolga leta, izkusila to, da je lahko opazovala brez ocenjevanja, da je bila 

odprta za to, kar je, in da ni gledala na stvari tako, kot bi »morale« biti. Ni bila obrambna, bila 

pa je neobsojajoča, ljubljena in je ljubila. Poudarja, da je v odnosu treba vztrajati in ne 

pobegniti, ko »zaškripa«, da je treba iti čez probleme, jih predelati in se iz njih učiti ter ne 

skakati iz odnosa v odnos. 

Nikoli ne moremo zagotovo vedeti, kaj pri naših supervizantih deluje (prav tam). Če jih 

vprašamo, kaj je delovalo, smo večkrat presenečeni, saj omenijo nekatere stvari, ki nam ne 

pridejo na misel, niti se jih ne spomnimo, ali pa povedo celo nekaj, kar mislimo, da je bila naša 

napaka ali ovira oziroma kaj podobnega. Zanesljivo ne vemo, kaj pri drugemu deluje, vemo pa, 

kakšen je bil naš namen in kaj smo temu želeli omogočiti. Tistega, kar je drugi vzel, pobral, 

našel v naših intervencijah, ne vemo zagotovo. To je razlika med namenom in vplivom. 

Supervizor ve, kaj je njegov namen, supervizant pa doživi vpliv. Včasih sta ta namen in 

vpliv enaka, včasih pa ne. Ko pride do neujemanja, je tako za supervizanta kot supervizorja to 

odlična priložnost za učenje in razvoj. Yaloom (2017) predstavi primer obravnave klientke, v 

katerem sodeluje kot opazovalec, njegov kolega pa izvaja terapijo. Yaloom se sprašuje, kako 

bi bili opisi iste terapevtske ure različni, če bi ga vsi trije udeleženci opisali. Spoznanje, da je 

realnost iluzija, je zanj skrb vzbujajoče in v takšnih trenutkih hrepeni po razsodniku. Pravi, da 

je v najboljše primeru realnost demokratizacija zaznavanja, ki temelji na konsenzu udeležencev. 

Zato ne vemo zagotovo, kaj je delovalo v superviziji ali terapiji, kaj je bilo za supervizanta 

odločilno, pomembno, kdaj je prišlo do uvidov in kako je on vse to doživel. Na podlagi lastnih 

zaznav imamo le nekakšno svojo hipotezo, ki jo pri supervizantu lahko le preverjamo. 

Yalom (prav tam) poudarja, da je odnos tisti, ki zdravi, in da se je za dober delovni odnos treba 

truditi skozi pozitivno in brezpogojno spoštovanje, pristno angažiranostjo, empatično 

razumevanje in sprejemanje brez obsojanja. Pomembno je, da sta terapevt in klient dobra 

zaveznika. Študentom predava, da je dobro biti osredotočen na proces, saj slednji pomeni, kako 

se vsebina izraža, kajti način izražanja nam veliko pove o odnosu med udeleženimi 

posamezniki. Dober odnos je nujen, toda ni zadosten. To ni zamenjava za življenje in 

pomembne odnose v življenju, temveč dober odnos zagotavlja varen kraj, kjer se lahko 

udeleženci odkrijejo, in jim omogoča, da doživijo izkušnjo sprejetosti in razumljenosti. To z 

drugimi besedami pomeni, da dober odnos ni življenje, ampak generalka za življenje. Ni cilj, 

ampak sredstvo za dosego cilja (prav tam). Tudi drugi supervizorji (Ajduković idr., 2017; 

Wilmot, 2008) trdijo, da je osnovni in bistveni dejavnik za uspešen supervizijski proces dober 

delovni odnos. Spodbujajoč odnos je nujen pogoj za učinkovito supervizijo, ni pa zadosten. 
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Učinkovit supervizor integrira na osebo in na nalogo usmerjeno vedenje (Wilmot, 2008). Ni 

dovolj, da se dobro razumemo in nam je v skupni družbi prijetno, saj nismo izključno zato 

vključeni v supervizijski proces. Potrebno je poskrbeti tudi za druge funkcije supervizije in 

cilje, ki izhajajo iz njih. Dober delovni odnos je podlaga, na kateri lahko gradimo učni 

proces. 

ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA 

Zelo rada uporabljam metafore, zato pri predstavitvi supervizije potencialnim supervizantom 

to predstavim kot svetilnik, ki stoji v razburkanemu morju v vseh vremenskih razmerah in 

usmerja na poti profesionalnega razvoja. Tudi supervizijska skupina je kot svetilnik, vsak član 

ti odseva, nastavi zrcalo na nekaj drugega, na nekaj, kar sam prej nisi videl. Ti si pa tisti, ki 

izbereš, katero pot boš ubral. Ko veš, zakaj je nekaj problem, najdeš tudi odgovor, kako ta 

problem rešiti. 

Med študijem literature in predavanji ter lastnim vodenjem supervizijskih procesov sem si 

oblikovala sliko supervizorja, ki sem jo poimenovala supervizorjeva piramida (lastno 

oblikovanje, 2014). 

Slika 5: Grafičen prikaz supervizorjevega delovanja: »SUPERVIZORJEVA PIRAMIDA«. 

 

SUPERVIZOR iz vrha deluje nad tremi enako pomembnimi dejavniki supervizije: 

usmerja supervizijski proces, je pozoren na supervizanta in na supervizijsko skupino. 

/projekt /sodelavci 

okolje, 

duh časa,  

kontekst 
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Posredno supervizor vpliva tudi na supervizantov trikotnik, v katerem sta vključena še 

delovna organizacija, sodelavci in uporabnik oziroma klient, s katerim supervizant dela ali 

projekt, na katerem dela, saj je model supervizantu in vse, kar se le-ta nauči v superviziji, lahko 

prenese v svoje delovno okolje in tako izboljša kvaliteto svojega dela.  

Pri superviziji skupine ali tima je treba biti pozoren na skupno zgodovino članov in na 

skupinsko dinamiko ter skupino uporabiti za oblikovanje optimalnih pogojev za učenje.  

Supervizor skrbi za supervizijski proces predvsem s tem, da je pozoren na namen in cilje 

supervizije in da pozna odgovor na vprašanje »Zakaj in čemu uporablja izbrane intervencije?« 

ter seveda, da pozna nabor metod in tehnik, kako bo delal, da bo soustvaril spodbudno okolje 

za profesionalni razvoj.  

Supervizor usklajuje ali upravlja vse tri aspekte. Poleg tega je pozoren nase, je v stiku s samim 

seboj in svojim notranjim doživljanjem in opazuje vplive iz okolja, razume duh časa ter 

kontekst, v katerem se supervizija odvija. To je njegova piramida, kjer deluje iz centra ali vrha 

in ima pregled nad vsemi petimi aspekti: nad procesom, supervizantom, skupino, okoljem in 

sabo.  

Pri delu naj bo do supervizantov topel in mehak ter do problema oziroma supervizijskega 

gradiva hladen in odločen. Pripravi naj se na srečanja, si oblikuje zemljevid dogajanja, vendar 

naj si osvesti, da je zemljevid sicer odličen pripomoček, ni pa enak pokrajini. Za dogajanje naj 

bo odprt in fleksibilen, predvsem pa prisoten »tu in sedaj«, v svojem dogajanju in okrog njega, 

in naj bo čuječ.  

Supervizant naj bo pripravljen učiti se, odpirati, raziskovati, stopati tudi izven cone 

udobja in naj se aktivno angažira. Kajti kamor usmerimo pozornost, tja potuje energija. Zato 

naj ozavešča svoj notranji svet in išče odgovore na svoja vprašanja. In naj bo dober skrbnik 

svojih pričakovanj.  

Tako supervizor kot supervizant naj zaupata: 

 drug drugemu, da delata najbolje, kar znata in zmoreta v danem trenutku, 

 samemu sebi in lastni moči za samopomoč, za odkrivanje lastnih resursov, 

 ter predvsem supervizijskem procesu, da bo omogočil profesionalni razvoj.  

Supervizor in supervizant skupaj preko vzajemnega spoštovanja in priznanja tvorita 

supervizijski odnos. V tem odnosu je supervizor strokovnjak iz supervizije, supervizant pa 

strokovnjak na svojem delovnem področju. Tako omogočata resnična srečanja s samim seboj 

in z drugimi. Možina (2009, str. 339) za terapevtski odnos zapiše: »Takrat se zagledata v očeh 

drug drugega in se uzreta skozi oči drugega brez mask kot osebi, kot človeka na istem čolnu, 

kot sopotnika v veliki avanturi nepredvidljivega bivanja.« Supervizijski proces lahko 

gledamo kot srečanje in sopotništvo, kjer je avantura plodna, če so udeleženi odprti za 

nepričakovano, novo, tveganje, pogum, kairos. Tako je vsako srečanje in vsak proces 

unikatno soustvarjeno potovanje.  
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EMPIRIČNI DEL  

»Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati.« Albert 

Einstein 

ORIS KONTEKSTA RAZISKOVANJA 

Nadaljujem »vožnjo s kolesom« in iz teorije prehajam na praktičen del, kjer bom raziskovala 

soustvarjanje supervizijskega procesa.  

Supervizorji se razvijajo in skozi razvoj integrirajo svoje znanje in izkušnje v lasten 

supervizorski stil dela (Žorga, v Kobolt in Žorga, 2000), ki je za posameznika v določenih 

segmentih zelo specifičen, v drugih pa posplošljiv. Supervizijo želim prikazati kot samostojni 

poklic, čeprav se ga bolj dojema kot »tretji« poklic (prav tam), saj jo izvajajo strokovnjaki 

različnih profilov in šol (psihologi, socialni pedagogi, socialni delavci, terapevti …), ki imajo 

visokošolsko izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje, svoje znanje pa so nadgradili še z 

usposabljanjem iz supervizije. 

Velikokrat sem se spraševala, kaj bolj vpliva na učinkovitost supervizije. Ali so to metode in 

tehnike, odnos, pripravljenost supervizantov, strokovnost supervizorja ali čisto nekaj drugega. 

Raziskave dejavnikov, ki vplivajo na izide terapevtskih procesov, kažejo (Lambert idr., 2001, 

v Šugman Bohinc, 2011), da metode in tehnike prispevajo le 5 odstotkov k uspešnosti 

terapevtskih procesov. 40 odstotkov zavzamejo zunaj terapevtski dejavniki, torej klientovo 

življenje. 35 odstotkov predstavljajo skupni odnosni dejavniki, kamor prištevamo: zaupnost v 

psihoterapevtskem odnosu, kakovost delovnega odnosa, procesne dejavnike, dejavnike upanja 

in pričakovanja, da bo terapija pomagala – učinek placeba, klientovo zavedanje, da je v 

programu zdravljenja, in njegovo zaupanje v uporabljene tehnike. 20 odstotkov pa so, tako 

imenovani, dejavniki terapevta: terapevtova toplina, empatija, sprejemanje in spoštovanje 

klienta, odsotnost dajanja sodb, opogumljanje klienta za tveganje, terapevtova kongruentnost, 

upanje in zaupanje v to, kar dela … 

Če bi te odstotke razporeditev vpliva dejavnikov prenesli na supervizijski proces, bi sklepali, 

da ima supervizor neposreden vpliv na 5 odstotkov dejavnikov – uporabljenih metod in tehnik, 

na 20 odstotkov dejavnikov, ki izvirajo iz njegove osebnosti in odnosa, in morebiten posredni 

vpliv na skupne odnosne dejavnike. Tako razumevanje anticipira zavedanje, da je 

supervizorjeva odgovornost za učinkovitost supervizije precejšnja in nezanemarljiva. Moje 

dosedanje izkušnje kažejo, da imajo metode in tehnike več kot 5 odstotkov vpliva na uspešnost 

supervizijskega procesa, saj preko metod in tehnik prenašamo teorijo, načela, principe v prakso, 

pomagamo supervizantom do novih pogledov, uvidov, omogočamo okoliščine za učenje in tako 

naprej. 

Niti generična načela in principi, torej teorija, niti hevristika, metode in tehnike, ne določajo 

poteka terapevtskega – v našem primeru supervizijskega – procesa v celoti in v konkretnih 

značilnostih (Schiepek idr., 2005). Koncepti in metode niso instrumenti (Šugman Bohinc, 

2013), ki bi jih kot zdravniki ali avtomehaniki potegnili iz svoje delovne torbe in vedno znova 

uporabili. V našem primeru smo supervizorji sami instrumenti. Vsakdo namreč na svoj način 

razume koncepte in koristi metode. Tako se razumevanje strokovnih pojmov in raba postopkov 
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soustvarja, razvija ter bolj ali manj spreminja z vsakim posameznim primerom (prav tam). 

Generična načela naj bi omogočala razumevanje, gotovost in svobodo pri oblikovanju procesa, 

ne pa nadomeščala izkušenj in intuicije (Schiepek idr., 2005). Poleg teoretičnih načel in metod 

ostaja odprto polje za vpliv izkušenj in intuicijo, neotipljive dejavnike, ki jih je težko natančno 

definirati, so pa prisotni in vplivajo na procese v superviziji. 

Kahneman (2016) definira strokovno intuicijo kot situacijo, ko nekaj veš, ne veš pa, kako to 

veš in od kod prihaja. Razlaga, da gre pri intuiciji pravzaprav za prepoznanje. Situacija, ko nas 

nek namig spomni na nekaj že znanega, in skozi vse te podatke dobimo odgovor. Skrito – 

tacitno znanje je eno od najbolj pomembnih značilnosti znanja za uspešnost v praksi. Vključuje 

samoregulacijo oziroma znanje, kako upravljati s seboj, znanje, kako upravljati z drugimi 

ljudmi, in znanje o načrtovanju poklicne kariere. Nanaša se na praktični »know how«, ki 

običajno ni odkrito izražen in ga je težko proučevati ali učiti. To znanje je subjektivno, 

kompleksno, hevristično, inovativno in se povečuje z izkušnjami, seveda če je posameznik 

pripravljen iz izkušenj se učiti (Tancig, 2006). Gre za proceduralno znanja – znanje o postopkih, 

ki odgovarja na vprašanje »kako«, ki je bolj prikrito, ga težje izrazimo, čeprav ga zlahka 

uporabimo. Je pa zelo pomembno, ker je vmesni člen med kognicijo in akcijo. Na drugi strani 

je deklerativno znanje – znanje o dejstvih, ki odgovarja na vprašanje »kaj«. To znanje je 

eksplicitno in ga lažje izrazimo (prav tam). Tako predvidevam, da se tudi v superviziji bolj 

zavedamo, kaj počnemo, kot, kako to počnemo. Moje raziskovalno polje je predvsem na tem 

delu, ki se ga manj zavedamo in je bolj kompleksno, težje izrazljivo ter prav zato bolj privlačno, 

celo »čarobno«.  

1. PROBLEM IN CILJI RAZISKOVANJA 

Supervizija je dialog med dvema strokovnjakoma (Cajvert, 2001): med supervizorjem, 

strokovnjakom s področja vodenja supervizije, in supervizantom, strokovnjakom na svojem 

delovnem področju. Supervizor in udeleženci supervizijske skupine – supervizantje 

soustvarjajo dogodke, ki so pomembni za supervizantovo delo, učenje in razvoj v 

supervizijskem procesu. Gre za sokreacijo. Raziskovala bom perspektive in izkušnje obojih – 

subjektivna doživljanja supervizorjev in supervizantov. Zanima me, kaj se je v vključenih 

supervizijskih procesih dogajalo, kako se je proces razvijal, kako so ga udeleženi soustvarjali, 

kaj ga je spodbujalo in kaj oviralo glede na mnenje vključenih. Usmerjena bom v proces ter 

njegove značilnosti in bom izhajala iz odprtih raziskovalnih vprašanj. 

Cilj raziskovanja je v treh namensko izbranih procesih, ki jih vodijo izkušene supervizorke 

raziskati, v čem so bili specifični in v katerih delih skupni oziroma podobni. Na osnovi teorije 

in empirično zbranega materiala želim izbrane supervizijske procese analizirati iz treh ravni 

(Kobolt, 2004): raven teorije in temeljnih principov, raven metod in tehnik ter raven 

konkretnega dogajanja. Ugotoviti želim, kateri so temeljni principi, ki jih zasledujejo 

supervizorji in supervizanti pri soustvarjanju supervizijskega procesa, katere hevristike oziroma 

metode, tehnike uporabljajo, oziroma na kakšen način udejanjajo temeljne principe ter kaj 

konkretno se v supervizijskem procesu dogaja z vidika supervizorjev in supervizantov.  
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Cilj je oblikovati sintezo ključnih parametrov, ki so bili v analiziranih procesih bodisi 

spodbudni bodisi oviralni za soustvarjanje učinkovitega supervizijskega procesa oziroma 

kreativnega supervizijskega polja, ki je temeljni teoretični koncept mojega raziskovanja. 

Kreativno supervizijsko polje uporabljam kot sinonim za učinkovito supervizijo, ki nastaja 

takrat, ko je supervizija polje, kjer se supervizantje in supervizor učijo, spoznavajo, razvijajo 

ter tako profesionalno in osebno rastejo. Polje, znotraj katerega je vse povezano z vsem ostalim, 

deluje kot nekakšna nevidna mreža izmenjave informacij in součinkovanja (prilagojeno po 

Gabor, 2008). Učinek supervizijskega srečanja je večji kot seštevek intervencij, znanja in 

izkušenj posameznih udeležencev, saj gre za skupinski proces in medsebojno vzajemno 

sovplivanje. Razumem ga kot stanje, priložnost ali ugoden čas v supervizijskem procesu, ko se 

ustvari polje, ki spodbuja kreativnost, ustvarjanje novih ali/in drugačnih povezav, 

samospoznavanje, učenje, raziskovanje, uvide … Metaforično ga lahko vidimo kot mehurček 

okrog skupine, ki spodbuja, opogumlja, varuje člane, da profesionalno rastejo … Lahko rečemo 

tudi, da gre za sinhroniciteto, ki se pri posamezniku izrazi kot povečana pozornost na 

posameznem področju ali kot »aha-efekt« pri povezovanju obstoječih znanj ali čas, ko 

aktiviramo speči oziroma nezavedni del naših virov (prilagojeno po prav tam). Zdi se, da tako 

kar naenkrat postanemo bolj osredotočeni, pozorni, povezani s seboj in učinkoviti ter lahko 

tvorno prispevamo k skupnemu razvoju. 

2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na cilj raziskovanja iščem odgovore na naslednja vprašanja: 

RV1: Kateri so ključni dejavniki za soustvarjanje učinkovitega supervizijskega procesa 

po izkušnjah izbranih supervizork? 

RV2: Kateri so ključni dejavniki za soustvarjanje učinkovitega supervizijskega procesa 

po izkušnjah vključenih supervizantov? 

RV3: Kako po mnenju vključenih supervizorjev in supervizantov nastaja kreativno 

supervizijsko polje? 

3. RAZISKOVALNI PRISTOPI 

Uporabila sem kvalitativni raziskovalni pristop in deskriptivno raziskovalno metodo. 

Preučevala sem subjektivno doživljanje posameznikov in ugotavljala pomen, ki ga izbrani 

udeleženci – supervizorke in supervizantje pripisujejo raziskovalnemu objektu – soustvarjanju 

supervizijskega procesa. Kvalitativno raziskovanje se usmerja k analiziranju konkretnih 

primerov v njihovi časovni in prostorski specifičnosti in izhaja iz izrazov – pripovedi ter 

dejavnosti ljudi v njihovem lokalnem kontekstu (Vogrinc, 2008). 

3.1. VZOREC 

Vzorec je namenski: sestavlja ga 18 udeleženk in en udeleženec. V raziskovanje sem vključila 

tri izkušene supervizorke, ki izhajajo iz razvojno-edukativnega modela supervizije in tri njihove 

supervizijske skupine. Iz skupin se je odzvalo 15 supervizantk in en supervizant. Zato bom v 
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nadaljevanju uporabljala žensko samostalniško obliko za opisovanje odgovorov članic, 

udeleženk oziroma supervizantk. Dve supervizorki sta vključili po eno svojo supervizijsko 

skupino. Ena je povabila članice svojih dveh skupin in so se skupinskega intervjuja istočasno 

udeležile članice iz obeh skupin. Vse supervizorke imajo več kot 20-letne izkušnje z vodenjem. 

Supervizantke so študentke socialne pedagogike, učiteljice razrednega pouka in predmetne 

stopnje, vzgojiteljice v prvem razredu, svetovalne delavke oziroma učiteljice dodatne strokovne 

pomoči na osnovni šoli. Večina sodelujočih je bila prvič vključena v supervizijski proces.  

4.3. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Podatke za odgovore na raziskovalna vprašanja sem pridobila s pomočjo namenskega 

vzorčenja. Za metodo zbiranja podatkov sem pripravila dva delno strukturirana intervjuja, za 

supervizorke in za skupine. Delno strukturirani intervju sem izvedla s tremi izkušenimi 

supervizorkami in članicami njihovih skupin konec maja in v začetku junija letos. Supervizorke 

sem prosila za posredovanje njihovih teoretskih in izkustvenih vsebin s polja vodenja 

supervizije, s fokusnimi skupinami članic njihovih skupin pa doživljanja in izkušnje iz 

procesov, ki jih soustvarjajo. S fokusnimi skupinami sem supervizantke želela spodbuditi k 

poglobljenemu razmišljanju o izkušnjah s supervizijskim procesom. Prednost takšnih 

pogovorov je tudi v tem, da pridobimo mnoštvo perspektiv udeleženih, njihovih informacij, 

dojemanj in interakcij.  

Najprej sem k sodelovanju povabila supervizorke in jih prosila, da so povabilo k sodelovanju 

prenesle svojim supervizijskim skupinam. Nato sem kontaktirala njihove supervizijske skupine 

in se dogovorila za čas in kraj srečanja. Supervizorke sem individualno intervjuvala v njihovih 

prostorih. S skupinami sem se v dveh primerih sestala v njihovih prostorih, v enem primeru pa 

v svojem delovnem okolju. Vsem udeleženkam/-cu sem se predstavila, razložila namen 

raziskave in jih prosila za dovoljenje za zvočno snemanje. Na koncu pogovorov sem jim 

obljubila, da bodo seznanjeni z rezultati raziskave. Vseh šest pogovorov sem najprej posnela s 

telefonom, nato pretipkala, na koncu pa je sledila še vsebinska analiza.  

4.4. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Pridobljene podatke sem kvalitativno vsebinsko analizirala. Pristop izvajamo z namenom 

rekonstrukcije sveta raziskovanih oseb: kako doživljajo, razumejo sebe in svet, kakšne so 

posameznikove subjektivne teorije. Pri postopku analize gradiva s kategoriziranjem in 

klasificiranjem enot gradiva oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo in oblikujemo 

teoretične modele in pojasnitve (Mesec, 1998). Na ta način sem 60 strani gradiva – prepisa 

intervjujev najprej prebrala in označila vsebinsko pomembne dele. Nato sem tem delom 

besedila pripisovala kode prvega reda, vsebinsko sorodne kode pa sem združila v kode nadredne 

druge stopnje, ki sem jih združevala v podsklope. Podsklopi so širše pomenske enote, ki sodijo 

v skupen sklop in kažejo različne vidike soustvarjanja supervizijskega procesa in kreativnega 

supervizijskega polja. Tako sem prišla do temeljnih pojmov, ki sem jih skušala povezati, 

osmisliti in postaviti v kontekst. Pri analiziranju sem uporabila deduktivni in induktivni pristop. 

Pri prvem pristopu se pogleda na besedilo »od zgoraj navzdol«, kar pomeni skozi vnaprej 

določene kategorije. Pri drugem pristopu pogledamo »od spodaj navzgor«, kjer skozi branje 

besedila šele odkrivamo pomembne kategorije (Vogrinc, 2008). Tako sem nekaj kategorij že 
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vnaprej določila in jih nato iskala v besedilu, nekaj kategorij pa se je »ponudilo« skozi branje 

besedila.  

Z analizo podatkov sem stremela k glavnemu cilju kvalitativnega raziskovanja, to je, da končam 

analizo podatkov z oblikovanjem utemeljene teorije, ki se bere kot pripoved o pojavu, ki je 

predmet proučevanja (prav tam). To ni splošna teorija, saj ugotovitve ni mogoče posploševati 

brez dodatnih opredelitev. Gre za teorijo, ki je kontekstualno vezana in je krajšega dosega, ki 

velja le v določenih okoljih oziroma pod določenimi pogoji (prav tam). 

Tabela 4: Predstavitev tematskih sklopov in podsklopov. 

SKLOP PODSKLOP KOMPONENTE 

I. 

SOUSTVARJANJE 

SUPERVIZIJSKEGA 

PROCESA IZ 

VIDIKA: 

a. SUPERVIZORK 

b. SUPERVIZANTK 

Soustvarjanje  
vzajemno sodelovanje, soodgovornost, 

sokreacija … 

Vloge deležnikov 
supervizorja, supervizanta, supervizijske 

skupine, organizacije … 

Spodbudni dejavniki 

na strani supervizorja, supervizanta, 

supervizijske skupine, supervizijskega 

procesa, zunanji dejavniki … 

Ovire 

na strani supervizorja, supervizanta, 

supervizijske skupine, supervizijskega 

procesa, zunanji dejavniki … 

II. 

KREATIVNO 

SUPERVIZIJSKO 

POLJE (KSP) 

KSP– kreativno 

supervizijsko polje 

kreativni prostor, kreativni proces, sinergija 

… 

Učinkovitost procesa 
učinkovit supervizijski proces, učinkovito 

supervizijsko srečanje …  

Učinek ali pridobitve 

supervizijskega 

procesa 

učinki, rezultati, pridobitve, »aha momenti« 

ali uvidi ... 

4. PREDSTAVITEV RAZISKOVANIH PROCESOV 

Opomba: Zaradi ohranitve avtentičnosti besedila dobesedni zapisi izjav sodelujočih niso 

jezikovno pregledani in popravljeni. 

4.1. Supervizijski proces 1 

Sestavljajo: 

 Supervizorka, ki jo bom imenovala Supervizorka 1 (SUP1): z 20-letnimi izkušnjami iz 

supervizije, končano specializacijo iz razvojno edukativnega modela supervizije, 

univerzitetno izobrazbo kot diplomirana pedagoginja in z opravljenimi več kot 40 

skupinskimi supervizijami. 

Intervju sva opravili 24. maja letos v popoldanskem času, pri njej doma, trajal je uro in pol 

in je potekal v sproščenem vzdušju.  

 Prva fokusna skupina, ki jih bom imenovala Supervizantke 1 (SUT1) ali Supervizijska 

skupina 1 (SK1) je sestavljena iz članov dveh supervizijskih skupin: sodelovalo je 7 članov, 

1 moški in 6 žensk. Člani so študentje socialne pedagogike, ki so supervizijo obravnavali 

v okviru izbirnega predmeta Supervizija.  
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Intervju smo opravili 22. maja letos. Razgovor je potekal v opoldanskem času v knjižnici 

v moji delovni organizaciji. Razgovor je trajal dobro uro, udeleženci so dobro sodelovali, 

dajali so si prostor, bili so previdni, tako da niso prekinjali drug drugega, in vsi odgovarjali.  

Kontekst: Njihov proces je vključeval pet srečanj v šolskem letu 2016/2017 in je bil za 

supervizantke prvi supervizijski proces. Potekal je na Pedagoški fakulteti.  

Supervizijski proces:  

SUP1 je proces opisala kot »mentorsko supervizijo« zaradi neizkušenosti in mladosti 

supervizantk ter zaradi njihovih konkretnih, praktičnih in tehničnih vprašanj: »Kako naj 

naredim v taki situaciji, sem prav ravnala?, A bi morala drugače?, Kako si lahko pomagam?.« 

»Skupina se mi je zdela tako zelo negotova, boječa v probanju česarkoli v praksi in v 

spraševanju recimo zadev, kot: a lahko objamem otroka?« Supervizorka je to razumela in jim 

skušala omogočati čim več okoliščin, kjer so si lahko širili svoje znanje. V skupini je zaznavala 

veliko negotovost in to povezala s tem, da jih večina pri opravljanju študijske prakse ni imela 

lastnega mentorja. Ravno zato so se ji zdeli kot »eni osamevčki«. 

SUT1 so opisali supervizijski proces najprej kot »raziskovalni«. »Vse je bilo novo, vse, kar 

smo doživljali, kar smo počeli, procesi, postopki … Tudi prvo srečanje je bilo striktno 

strukturirano, da dobimo vtis nekega procesa (SUT1/F).« Potem so ga opisali kot »zgoščen in 

aktiven, veliko informacij, znanja, (SUT1/E) …«. Na koncu pa še kot »zelo poučen, tudi če nisi 

izpostavil svojega primera, si dobil od drugega. Nisi hotel spati. Čeprav si si na začetku rekel, 

ah, sej je to izbirni predmet, bomo že nekaj… Po moje bom največ od tega predmeta odnesla. 

Ker si aktiven, sodeluješ, razmišljaš (SUT1/D).«… »Karkoli se ti že dogaja v življenju, sem 

dala na stran in sem se posvetila tistemu, kar smo govorile (SUT1/C).« 

Opis supervizorke in njenega načina dela:  

SUP1 je svoj način dela opisala kot tipične značilnosti razvojno-edukativnega modela, kjer je 

struktura jasna: »Od pogleda notranjega vremena, do pogleda na refleksije, primera, analize, 

evalvacije srečanja. To je širok okvir, znotraj katerega potem v bistvu izbiram, jaz bom rekla 

niti ne toliko metode, ampak meni so pomembna vprašanja. Kako z vprašanji vodim skozi 

proces lastnega razmišljanja supervizriranega, da pravzaprav prihaja do nekih uvidov. In zdaj 

ob tem, če mi pridejo prav, in običajno mi, uporabljam neka sredstva, neke pripomočke … Ker 

se mi zdi, da preko nekega tretjega elementa, ne samo pogovora, lahko supervizirani vidi svoj 

primer drugače, kot če samo o njemu govori … Mi je bistvo in glavno pogovor. In sicer tako 

kot je Sokratov način pogovora … kjer prihajaš od tega, da poveš svoj primer, do tega, kako 

bi lahko izkušnjo, ki jo dobiš, uporabil v praksi, kjer je seveda možno. Včasih to ni. So veliki 

kompleksni problemi in je zadosti, da začneš odpirati in vidiš, dobiš uvid v to, kako v kakšni 

situaciji ravnaš.« 

SUT1 so supervizorko opisali kot močno osebo, direktno in podpirajočo istočasno. »…zelo 

direktna, jaz sem jo tako doživela in meni je bilo dobro, da je imela dost jasna stališča, jasna 

mnenja in meni se je zdelo to neka opora, da zna ponuditi in dati. Res je veliko sebe dala, svoje 

izkušnje svoja znanja (SUT1/E).« Doživeli so jo, da jim želi omogočiti »spoznavanje samega 

sebe, ko te je vodila preko določenih vprašanj, ker se je včasih zgodilo, da je dala skupino na 

»aut«, če je bil tak primer, da si lahko spoznal nove stvari (SUT1/B)«. Zagotavljala je varnost. 
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»Poleg tega je bila kot en velik opomnik, kaj je v tem primeru pomembno, kaj si moramo dati 

dopovedati, npr. da pri avtoriteti moramo vedno reagirati, to je bilo zame aha moment, en 

največji opomnik (SUT1/B).«»Opozorila na ene stvari, katere mi same nismo opazile. Je 

predstavila, da smo še predebatirale (SUT1/C)«. Opisali so jo tudi kot »fiksno točko, asertivno. 

Zdi se mi, včasih prideš z nekim svojim primerom in imaš predstave, kak se je nekaj zgodilo in 

to sam sebi v svoji glavi govoriš, …, sposobnost supervizorja, da enostavno vidi čez to in tako 

dolgo na ta direkten način v narekovajih napada neko točko, dokler sam sebi ne priznaš, da 

mogoče ni bilo tak (SUT1/F).« Ravno tako jim je bil spodbuden njen način vodenja: »Jaz sem 

dostikrat malo zatavala, ona me je z vprašanji vrnila, me usmerila, mi postavila podvprašanja, 

da sem res odgovorila na bistvo (SUT1/C)«. Cenili so: »da se je sproti odzivala na naša 

doživljanja na to, kar mi potrebujemo, ker je ona nam tudi sama povedala, da ona ni imela 

vnaprej načrte, kako naj bi potekalo. Pa čeprav se je vedelo, katero gradivo se bo obdelovalo 

(SUT1/Č).« in »Njen trud za to, da se vsi dobro počutimo tekom procesa in na koncu, da je 

preverila, če se je vse zaključilo, če še kdo kaj rabi (SUT1/D)«.  

Metafore, ki so jih navedle za ponazoritev supervizijskega procesa:  

SUP1: 

- Reka: »Ima več pomenov, to da nekako lepo smuti teče, da ni kakšnih, seveda so špičke, 

ampak da ni pretiranih špic. Drugo je pomen reke, da kar je bilo, odnaša in prinaša nekaj 

novega. V smislu sidharte. Nikoli ni vedno ista. Nikoli ne stopiš v isto reko. Tako tudi človek 

nikoli ne stopi v istega sebe.« 

- Spomladanski vrt, cvetoče drevje: »Zato ker vsi cvetimo in kar čebelice prihajajo na nas.« 

- Most: »Se mi zdi dostikrat to povezovanje čustev in misli, razuma. Dostikrat pride pri 

superviziji prav to povezovanje enega in drugega, vključno z mano in sem se tega navadila. 

In se mi zdi, da dostikrat ljudje prevečkrat to dvoje ločimo oziroma da je eno odvisno od 

drugega in obratno. Ta most, da imaš skoz pretočen, da si ga dovoliš imeti pretočnega.« 

SUT1: 

- Drevo: »Stabilnost v smislu korenin kot pri drevesu in potem neka nova spoznanja 

(SUT1/Č).« 

- Rešilni jopič: »meni se je zdelo, da karkoli se mi zgodi v praksi, da bom to lahko vzela kot 

primer in skušala rešiti, kot opora (SUT1/C).« 

- Oaza: »Če si malo izgubljen in ne veš kaj bi, pa prideš do nečesa novega, voda, se osvežiš 

in najdeš moči za naprej (SUT1/D).« 

- »Globok vdih in izdih, vse do pet in ne samo do trebuha, ko si ful napet v svojem primeru 

in vdihneš in dobiš en kup idej in izdihneš in čutiš olajšanje (SUT1/B).« 

- Varno okolje: »Da imaš neki prostor kamor lahko greš, pa poveš, kaj se ti je zgodlo, kako 

si sam reagiral, kako si sam razmišljal, pa se potem s temi idejami lahko tam poigraš, se 

celotna skupina poigra in sestavite nekaj, kar ima smisel. Prej pa samo je nekaj razmetano. 

Varno okolje, zato ker lahko tam zmečeš not, pa lahko jočeš, pa lahko se malo dereš, vse 

lahko narediš, ampak je OK (SUT1/F).« 

4.2. Supervizijski proces 2 

Sestavljajo: 

 Supervizorka, ki jo bom imenovala Supervizorka 2 (SUP2): z 20-letnimi izkušnjami iz 

supervizije, končano specializacijo iz razvojno edukativnega modela supervizije, z 

opravljenimi več kot 40 skupinskimi supervizijami oziroma sodelovanjem z več kot 300 

supervizanti, z doktoratom iz socialne pedagogike.  
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Intervju sva opravili 30. maja letos v opoldanskem času, v njenem delovnem okolju, trajal 

je dobro uro. 

 Druga fokusna skupina, ki jo bom imenovala Supervizantke 2 (SUT2) ali Supervizijska 

skupina 2 (SK2) sestavljajo: 6 (od 9) članic supervizijske skupine na osnovni šoli, kjer 

članice delajo kot učiteljice razrednega pouka, svetovalne delavke, učiteljice dodatne 

strokovne pomoči ali vzgojiteljice.  

Intervju smo opravili 1. Junija letos na njihovi osnovni šoli, v kabinetu, trajal je dobro uro, 

udeleženke so bile zelo zgovorne, živahne, govorile so hitro in tudi ena čez drugo, vzdušje 

je bilo zelo sproščeno in veliko smo se smejale.  

Kontekst: Njihov proces je trajal v obsegu 10 srečanj v šolskem letu 2016/2017. Prvotno so 

bili dogovorjeni za 8 srečanj, nato so zaradi potreb dodali še 2 srečanji. Potekal je na njihovi 

osnovni šoli. Večina supervizantk je s supervizijo imela že predhodne izkušnje. 

Opis supervizijskega procesa: 

SUP2 je opisala proces kot zelo učinkovit. To je presodila na podlagi tega, » da so se učitelji 

sami odločali za udeležbo, da so izključno hodili na lastno pobudo in da so pisali refleksije. 

Res je, da so te refleksije bile bolj opisne, ampak že ta pripravljenost … In pa ta pripravljenost 

za resnično delo na sebi, to se je izkazalo v tej skupini. Zelo, zelo.« Skupino je opisala kot 

živahno in delovno in dobro se je počutila med njimi. Ker je bila skupina večja, šlo je za 9 

udeležencev, a je po njenem mnenju optimalno število 6, so se dogovorili za podaljšanje procesa 

iz 8 srečanj na 10, da bi vsak član imel dovolj prostora in časa za svoje gradivo, saj se takrat po 

mnenju SUP2 največ naučijo.  

SUT2 so opisale supervizijski proces z naslednjimi metaforami:  

- Pomlad: »Ker komaj čakaš, da pride, pa je včasih ful lepo, včasih ni, včasih dež. Prinese 

pa neko svežino, nek nov razvoj (SUT2/J).« 

- Varnost: »Varno je bilo, vse (SUT2/I).« 

- Valovanje (SUT2/I). 

- Reka: »Reka, ker se mi zdi, da se nekaj kotali, pol pa je mal, pa mal, pa mal, pa več, pa 

valovi (SUT2/H).« 

- Mozaik: »Mozaik pa se mi zdi zaradi tega, ker imaš koščke, ker nekaj sestavljaš iz koščkov. 

Nekaj kar ni enkrat pa je dobro za vedno (SUT2/H).« 

- Hrup: »Ker ko pomislim na supervizijo mi je čustvo v ospredju, jaz sem čustveno zelo 

vpletena vedno in v meni se dogaja in potem je tup tup tupp tututut, na koncu pa se po 

navadi umiri. Nevihta(SUT2/G).« 

- Sonce: »Ker je bilo vir ugodja, vir toplote, vedno je tole neka toplota, dober občutek, 

energija. Predvsem energija (SUT2/L).« 

Opis supervizorke in njenega načina dela:  

SUP2 izhaja iz razvojno-edukativnega modela in poudari ključne značilnosti slednjega. Tako 

na prvem srečanju predstavi sebe in svoj način dela, na kratko predstavi cilje. Skuša vzpostaviti 

varno vzdušje: »… malo jih skušam motivirat, da bi se vključili. Prvo srečanje rečem, da je 

opcijsko.« Poudari pomembnost sestavljanja dogovora sodelovanja. Pove jim: »Da je udeležba 

prostovoljna, da pričakujem sodelovanje, aktivno, da prihajajo točno, osnovne stvari, da ne 

nosijo telefonov, da imajo ugasnjene telefone. Da če se zmenimo za refleksije, da se vsi tega 

držijo. Da vsi aktivno sodelujejo, da ne morejo reči: jaz pa nimam nobenega problema.« Od 

sebe pričakuje: »Da odpiram prostor za razpravo, da opozarjam na slepe pege, da skrbim za 
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dobro komunikacijo…« Dela bolj na kognitivnem nivoju, manj praktičnem, čeprav uporablja 

tudi pripomočke, kot so kocke, karte, razglednice, igro vlog, ampak manj kreativnih 

ustvarjalnih tehnik, saj sebe ocenjuje, da ni tak tip. Ključna metoda dela je zanjo dialog. 

SUT2 so opisali supervizorko kot dosledno, taktno, podpirajočo, opogumljajočo, da je tudi 

»držala vajeti v svojih rokah (SUT2/I)«, se je prilagajala, ni silila v njih …Všeč jim je bila kot 

oseba in dobro so se z njo ujeli in se ob njej prijetno počutili.  

4.3. Supervizijski proces 3 

Sestavljajo: 

 Supervizorka, ki jo bom imenovala Supervizorka 3 (SUP3): z 20-letnimi izkušnjami iz 

supervizije, končano specializacijo iz razvojno-edukativnega modela supervizije, z 

opravljenimi več kot 30 skupinskimi supervizijami. 

Intervju sva opravili 9. junija letos v dopoldanskem času, v njenem delovnem okolju, trajal 

je dobro uro. 

 Tretja fokusna skupina, ki jo bom imenovala Supervizantke 3 (SUT3) oziroma 

Supervizijska skupina 3 (SK3) sestavljajo: 3 (od 5) članice supervizijske skupine na 

osnovni šoli, kjer delajo kot vzgojiteljica in druga učiteljica v prvem razredu, učiteljica 

matematike in tehnike ter učiteljica angleščine in nemščine. Zaradi zdravstvenih težav se 

drugi 2 članici nista mogli udeležiti skupinskega intervjuja.  

Intervju smo opravili 31. maja letos v popoldanskem času na njihovi osnovni šoli, v 

učilnici, trajal je eno uro. Udeleženke so bile zgovorne in sodelovalne. 

Kontekst: Njihov proces je trajal 8 srečanj, od januarja do maja 2017, na njihovi osnovni šoli 

in je bil za supervizantke prvi supervizijski proces.  

Opis supervizijskega procesa: 

SUP3 opiše proces kot učinkovit, saj se je skupina dobro povezala in funkcionirala, večina jih 

je napredovala glede svojih ciljev. Nekaj jih je bilo zelo angažiranih in zelo pripravljenih delati 

na sebi. Poudari, da je imela vsaka svoj ritem. Uporabi prispodobo, da so tri galopirale, od tega 

dve malo manj oziroma meni, da nista bili tako zelo vpeti v proces. Ocenjuje, da so se dobro 

medsebojno ujele. 

Metafore, ki so jih navedli za ponazoritev supervizijskega procesa:  

SUP3: 

- Helikopter: »Pogled od zgoraj ali od strani.« 

- Kalejdoskop: »Ko premikaš koščke in organiziraš svoje vidneje.« 

- Potoček misli: »Skratka metafore ne smejo biti preveč statične, mora ta element gibanja, 

proces biti in individualen proces spreminjanja in skupinski proces, oboje, gibanje in 

spreminjanje in teče.« 

- »Prostor za razmišljanje, za raziskovanje novih poti razmišljanja, doživljanja in ravnanja. 

Tu je zelo veliko prostora za ustvarjalnost. Tudi prostor, kjer človek v procesu svoje 

transformacije lahko dobi podporo.« 

SUT3: 

- »Svetla lučka nekje, na poti. Ki je mogoče najprej malo medla in potem vedno svetlejša, če 

si pripravljen neki narediti in tako naprej (SUT3/N).« 

- Okrepčevalnica na poti: »Ne gostilna, ampak ko tečeš in si že ful zmatran, pa žejen, in 

okrepčevalnica, kjer dobiš malo vode, energetskih napitkov, oreškov, malo bananc, malo 
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spodbudnih besed: »bravo, bravo, super dobro ti gre«. Nekako tako in greš naprej 

(SUT3/O).« 

- Eksplozija: »Ker se mi res zdi, da je bil to nek tak BUM, ta tema, odgovornost. Se mi zdi, 

da se nikoli nismo niti v kolektivu o tem pogovarjali, niti sama nisem o tem razmišljala. Se 

mi zdi res, da je to bil nekakšen BUM. Kot blisk, neko razsvetljenje, a ne (SUT3/P).« 

Opis supervizorke in njenega načina dela:  

SUP3 ravno tako izhaja iz razvojno-edukativnega modela supervizije, kjer združuje še teorije, 

modele, pristope, metode ... iz drugih sorodnih polj, saj se ji zdi pomembno, da supervizant na 

določeni točki pogleda nase in na svoje delovanje tudi skozi prizmo teoretskih modelov. Pri 

svojem delu poudari koncept odgovornosti, opaža, da je to rdeča nit njenega delovanja. Že na 

začetku razmeji odgovornost za supervizorja in supervizantov. Zelo pomemben je zanjo začetni 

dogovor: »Kako bomo vstopili v proces in da bomo to soustvarili skupaj, dogovorili ta pravila. 

Jih pilili dokler ne bodo vse OK za vse.« Pri sebi opaža, da se po toliko letih veliko manj ali se 

sploh ne ukvarja s tehnikami, ampak je veliko bolj usmerjena na to, da čuti človeka pred sabo. 

Tehnike, metode, pripomočke uporablja, vendar ji je odnosni vidik pomembnejši. Od sebe 

pričakuje, da bo senzibilna. Pozorna je tako na odnos kot na cilj oziroma rezultate (da se 

supervizanti učijo). Supervizantom želi omogočiti preverjanje prepričanj oziroma najprej 

raziskovanje funkcionalnosti prepričanj, jačanje tistih, ki so funkcionalna, in spremembo tistih, 

ki to niso. V varnem okolju preko uvida do spremembe. Zanjo je cilj, da supervizant v celoti 

zraste skozi dileme, ki jih odpira, se boljše počuti v lastni koži in ima višje samospoštovanje. 

SUT3 so opisali supervizorko kot prijetno, fleksibilno, spodbujajočo, da jih je vodila z 

vprašanji, da so ji lahko zaupali in da so se dobro ujeli z njo … 

5. ANALIZA INTERVJUJEV IN ODGOVORI NA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA  

Analizo intervjujev predstavim ob raziskovalnih vprašanjih z namenom, da bi bila velika 

količina podatkov preglednejša in smiselna in da bi se izognila podvajanju napisanega. 

Predstavitev ima naslednjo strukturo:  

Začela bom s I. sklopom: Soustvarjanje supervizijskega procesa, ki vsebuje 4 podsklope: 1. 

Soustvarjanje supervizijskega procesa, 2. Vloge deležnikov, 3. Spodbudni dejavniki, 4. Ovire. 

Najprej ga bom predstavila iz vidika supervizork, kar pomeni, da so tu vključeni le intervjuji 

supervizork in da sovpada s prvim raziskovalnim vprašanjem. Nato predstavim isti sklop še iz 

vidika supervizantov, kjer so vključeni intervjuji supervizantov in sovpada z drugim 

raziskovalnim vprašanjem. 

Zaključila bom s predstavitvijo II. sklopa: Kreativno supervizijsko polje, ki vsebuje 3 

podsklope: 1. Kreativno supervizijsko polje, 2. Učinkovitost procesa, 3. Učinek ali pridobitve 

supervizijskega procesa. V tem sklopu so skupaj predstavljeni odgovori supervizork in 

supervizantov in sovpada s tretjim supervizijskim vprašanjem. 

Legenda kratic: SUP1 – supervizorka 1, SUT1 – supervizantke 1, SK1 – supervizijska skupina 

1, SUP2 – supervizorka 2, SUT2 – supervizantke 2, SK2 – supervizijska skupina 2, SUP3 – 

supervizorka 3, SUT3 – supervizantke 3, SK3 – supervizijska skupina 3.  
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5.1. I. SKLOP: SOUSTVARJANJE SUPERVIZIJSKEGA PROCESA IZ VIDIKA 

SUPERVIZORK 

RV1: Kateri so ključni dejavniki za soustvarjanje učinkovitega supervizijskega procesa 

po izkušnjah izbranih supervizork? 

V spodnjih tabelah so navedene izjave supervizork in njihove uvrstitve v kode 1. in 2. reda. 

1. Podsklop: Soustvarjanje supervizijskega procesa iz vidika supervizork 

Supervizorke so opisovale soustvarjanje tako v specifičnem supervizijskem procesu kot vtis 

soustvarjanja na splošno v supervizijskih procesih.  

Tabela 5: Odgovori supervizork, kako razumejo soustvarjanje znotraj supervizije.  

SUP Izjave 
Kode 1. 

reda 

Kode 2. 

reda 

SUP1 Kreativni prostor se v bistvu začne takoj, ko stopimo skupaj, ko 

sedemo skupaj ali ko začne skupina sploh funkcionirat. Začne se 

z njihovimi pričakovanji, željami, cilji … Do tega kaj lahko v 

skupino prispevajo, do dogovorov seveda o zaupnosti, 

varnosti… Tukaj je res kreativni prostor skupine, vsi 

enakovredno sodelujemo v tem procesu, ker verjamem v to, da 

edino tak dogovor ali pravila, … velja edino, če so vsi 

enakovredno vključeni v proces in nikakor ne z vrha dol. 

… V končni fazi je moja odgovornost samo eno sedmino, če je 

sedem članska skupina z mano vred. In to tudi rečem njim. Da 

smo vsi soodgovorni in da vsak nosi približno takšen delež, 

kako bomo kreirali skupen prostor, kako se bomo imeli. 

Da sodelujemo vsi pri ustvarjanju klime. Vsak prispeva en svoj 

delež… vzajemno sodelovanje. 

…S tem, da skupaj oblikujemo ta prostor, s čim prihajamo, kaj 

se nam je zgodilo. Jaz tukaj enakovredno sodelujem, nisem od 

zunaj, ker sem supervizorka …Vedno je tukaj absolutna njihova 

prednost, kar se tiče posameznih delov procesa, ampak nikoli jaz 

ne ostajam zunaj kot opazovalec, vedno povem tudi jaz svoje 

mnenje ali pa kaj vidim, opazim. 

… Odvisno, koliko je skupina izkušena. Če je izkušena in da je 

šla nek določen proces skozi, potem se z njimi domenimo, kako 

bi lahko naredili en primer. Ali pa celo supervizirani sam pove, 

kako želi na kakšen način. Kjer skupina šele začenja pa so mladi, 

tam je več na meni. Tam seveda iščem pot. 

Vedno pa se zavedam, da so supervizirani zelo zelo pomembni v 

vsakem delu tega procesa in jih čim večkrat vključujem. Kjer je 

pa zelo občutljiva tema, ko je mogoče zelo kompleksna in zelo 

čustvena, takrat, ne glede na to, koliko je skupina izkušena, se mi 

zdi, da je to stvar med nama dvema… In je skupina ubistvu, ki 

na koncu kreira tisto bogastvo nekih idej, videnj, lastnih 

izkušenj, razmišljanj in tako naprej. 

…Zelo veliko so spraševali in v bistvu aktivno oblikovali ta 

prostor po svoje in jaz sem se jim prilagajala do določene 

mere, to so pač rabli in hkrati dajala povratno informacijo, kaj 

supervizija še je … 

Pri samem primeru se mi pa zdi, da so sooblikovali res tako, 

veliko takega dela sem imela, da so delali v dvojicah, razne ideje 

da so bili čim bolj aktivni. Če že izkušenj nimajo, da so preko 
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-sokreiranje 

-prispevek 
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o načinu dela 
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-skupina kreira 
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-SUP se 

prilagaja 
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lastnega razmišljanja oblikovali neka videnja, pogled na neko 

situacijo, v končni fazi tudi neke rešitve. Oni so bili v bistvu zelo 

vpeti. 

… Sem jaz tudi delo tako organizirala, da so bili oni zelo zelo 

aktivni in zelo veliko so tisti, ki so bili v vlogi supervizanta dobili 

veliko od njih. 

Ponavadi nimam vnaprej začrtane poti, zato ker sledim 

superviziranemu, ne metodi. Iščem pot. 
Če ti poslušaš ljudi, ne da vedno zaideš v iste štose, izhajaš iz 

njih. 

- SUP 

namensko 

deluje 

-SUP spodbuja 

aktivnost 

-SUP se 

odziva na SUT 

-SUP sledi 

SUT 

SUP2 Ponavadi je tako, da povabilo pride od enega člana. Vedno je 

bil nekdo, ki me je poznal, ki je že kdaj imel supervizijo in tej 

ljudje so me tudi povabili, ker so vedeli, kaj lahko pričakujejo in 

tako primerno motivirali svoje sodelavce. 

Na prvem srečanju predstavim sebe in svoj način dela. In to je 

že prvo srečanje od osmih. Kjer predstavim na kratko cilje, 

način dela, sebe malo. Eno tako varno vzdušje poskušam 

vzpostaviti, malo jih skušam motivirat, da bi se vključili. 

Prvo srečanje rečem, da je opcijsko. 

Ključno je to, kar sledi iz temeljnih ciljev superviziji. Gre za 

osebnostno rast, gre za razreševanje svojih strokovnih poklicnih 

dilem, tu naredim kar ločnico, ne gre za reševanje osebnih 

problemov, čeprav se včasih zgodi, da zaidemo tudi na osebno 

polje. 

-povabilo 

-dogovarjanje 

načina dela 

-pomembnost 

prvega 

srečanja 

-

vzpostavljanje 

varne klime 

-SUP motivira 

-razmejitev in 

razjasnitev 

ciljev 

supervizije 

Dogovor o 

sodelovanju 

 

 

 

Vzpostavljan

je varne 

klime 

Postavljanje 

strukture 

Porazdelitev 

odgovornosti 

 To se mi zdi bolj normalno, da pač slediš ljudem. Da rešuješ 

tisto, kar oni prinesejo na plan, pa tudi, če ni morda zelo v 

kontekstu. Res pa je, da je nekajkrat se zgodilo, ko sem začutla, 

da gre za take reči, ki niso stvar supervizije, sem se počutila 

negotovo … Sem rekla: »Lejte, to zdaj ni supervizija, temu lahko 

zdaj rečemo kaj drugega.« Jaz nimam znanja terapevtskega, v tem 

smislu poglobljenega, lahko se o tem pogovarjamo, če to želijo 

oni, tisti, ki to izpostavi, če ti je to dragoceno in če so drugi za to, 

in potem poskušam ta pogovor moderirati. Sicer ne dajem 

nasvetov in se skušam distancirati od tega.  

-SUP sledi 

SUT 

-SUP se 

prilagaja 

-SUT iznese 

-SUP 

moderira 

V osredju je 

SUT. 

SUP. 

omogoča 

soustvarjanje 

SUP3 To se mi zdi zelo pomembno, da poudarim, da razmejim 

odgovornost za supervizorja in supervizantov. 

… da je supervizija tudi prostor, kjer človek v procesu svoje 

transformacije lahko dobi podporo, da je tudi to vrednost 

supervizije ... Pa da je odvisno od posameznika, v kakšni meri 

bo to izkoristil … Da je tukaj zelo veliko prostora za 

ustvarjalnost. Da pa zelo previdno ali pa da zelo pomemben je 

začetni dogovor, kako bomo vstopili v proces in da bomo to 

soustvaril skupaj, dogovorili ta pravila. Jih pilili, dokler ne bodo 

vse ok za vse.  

Zdi se mi, da je to kar centralno, mogoče celo centralni dejavnik, 

da ljudje res optimalno vložijo in odnesejo iz skupine. Ker če, 

soustvarjanje je načeloma to, da angažiraš vse, skratka vsak 

ima priložnost, prav ta SO je najbrž najbolj bistven v celem 

procesu. Ker če bi ga ustvarjal samo SUP, torej dominiral, bi bil 

verjetno izkupiček manjši kot če nekako s senzibilnostjo 

dopušča, pripušča, vabi, s čimer se seveda ne odrekam 

odgovornosti, da stvar teče, to sploh ne, ampak ta moment se mi 

kljub vsemu zdi pomemben, mogoče loviti ravnotežje med enim 

in drugim, torej tem vodenjem v tem klasičnem smislu in 

dopuščanjem, da vstopajo, da je to tista neka umetnost.  

Ja, zelo velika vrednota. Soustvarjanje, SO. Ker če bi me kdo 

vprašal, kaj so moje temeljne vrednote v superviziji, bi rekla prav 
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to skrb za to, da vstopajo enakovredno, da imajo priložnost in 

da so aktivirani. 

Soustvarjanje s tem, da jaz namenim kar nekaj prostora, da one 

vstopajo v proces nekoga ... Jaz vsako novo skupino, prvo 

srečanje, potem nobeno več, uporabim, kaj je že tista metoda, 

incident, prvič zato, ker se mi zdi, da je to tak nežen vstop, aktivira 

vse in ne gre prav v globino ... Potem naslednja srečanja so tako, 

da imam neko idejo, kam bom peljala, kaj bom odpirala. 

Čeprav potem se lahko zgodi kakšno presenečenje, pa je to čisto 

drugače, ampak štartam tako. In tudi naredim nek prostor in slej 

ko prej povabim, da vstopijo, na zelo različne načine. Bodisi, 

da se vživljajo v klienta ali iz njegove perspektive, ko zaslutim, 

da SUT ni razmišljal, kako se klient počuti ali če sam ne zmore 

se v kožo klienta vživet, uporabim skupino, da dobi malo uvidov 

v to. Skratka, soustvarjamo na ta način, da aktiviram tudi 

druge in preko teh pristankov, se pravi, čeprav sem jaz tista, 

ki globalno moderiram, so trenutki, ko imajo izbiro, v tem 

vidim soustvarjanje. In soustvarjanje pravil na začetku, kar je 

blazno pomembno za soustvarjanje. Tudi nudit prostor 

vsakomur.  

-SUP aktivira  

-SUP uporabi 

skupino 

-SUT pristane 

-SUP 

moderira 

-dogovarjanje 

-SUP nudi 

prostor vsem 

 

Spekter soustvarjanja ponazorijo kode 2. reda: soustvarjanje v skupini, dogovor o sodelovanju, 

porazdeljena odgovornost, vzajemno enakovredno sodelovanje, v ospredju je supervizant, 

supervizor je član skupine, skupina sokreira, supervizor omogoča soustvarjanje, postavljanje 

strukture in vzpostavljanje varne klime. 

Supervizorke opisujejo soustvarjanje v supervizijskem procesu kot vrednoto in celo kot 

»centralni dejavnik, da ljudje res optimalno vložijo in odnesejo iz skupine (SUP3)«. 

Soustvarjanje po njihovem mnenju pomeni, da supervizor moderira celoten proces na način, da 

omogoča soustvarjanje s tem, da v ospredje postavi supervizanta in njegove potrebe, mu sledi, 

ga vabi, se mu prilagaja, se odziva nanj, ga vključuje, ga angažira, ga motivira in išče njegov 

pristanek ter skupaj z njim išče pot.  

Supervizor je član skupine, aktivno sodeluje in podeli tudi svoje videnje, mnenje, izkušnje … 

Supervizor je pozoren tudi na skupino, jo uporabi, jo spodbuja, da je aktivna, ji nudi prostor, da 

vsak član dobi priložnost, skrbi za enakovreden položaj članov, jo vključuje in angažira. 

Supervizant sokreira s tem, da je aktiven, sprašuje, iznese, prinese, izpostavi, vstopa, pristane, 

sodeluje, izkoristi priložnost, vloži in odnese.  

Za soustvarjanje je po mnenju supervizork ključen začetni dogovor o sodelovanju in 

dogovarjanje na splošno ter s tem postavljanje strukture. Ravno tako izpostavijo pomen 

porazdelitve odgovornosti in enakovredno vzajemno sodelovanje. Soustvarjanje kot kreativni 

prostor skupine, enakovredno vključevanje, vpetost vseh članov, dogovarjanje, sodelovanje, 

sooblikovanje, soodgovornost, angažiranost vseh članov … 

Izjave, ki to ilustrirajo:  

 »V končni fazi je moja odgovornost samo eno sedmino, če je sedem članska skupina z mano 

v red. In to tudi rečem njim. Da smo vsi soodgovorni in da vsak nosi približno takšen delež, 

kako bomo kreirali skupen prostor, kako se bomo imeli (SUP1).« 

 »To se mi zdi bolj normalno, da pač slediš ljudem. Da rešuješ tisto, kar oni prinesejo na 

plan, pa tudi, če ni morda zelo v kontekstu (SUP2).« 

 »Ja, zelo velika vrednota. Soustvarjanje, SO. Ker če bi me kdo vprašal, kaj so moje temeljne 

vrednote v superviziji, bi rekla prav to, skrb za to, da vstopajo enakovredno, da imajo 

priložnost in da so aktivirani (SUP3).« 
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2. Podsklop: Vloge deležnikov 

Odgovore supervizork o vlogi supervizorja sem razvrstila na štiri komponente: pričakovanja, 

odgovornost, cilji in dovolj dober supervizor.  

Tabela 6: Vloga supervizorja po mnenju supervizork.  

SUP Izjave Kode 1. reda 

SUP1 Pričakovanje od sebe, da bi superviziranega res pripelje nekam z vprašanji 

oziroma da bi se on preko mojih vprašanj pripeljal nekam, odvisno od 

primera, če je bolj konkretni primer, da pride nekam do konkretnih rešitev, če je 

bolj kompleksni primer, pa do nekih notranjih uvidov, bodisi lastnega ravnanja, 

razmišljanja …  
Pričakovanje, da posameznik, bodisi sam supervizant ali skupina, da gre skozi 

nek kreativni proces, ne samo tisti, ki ima primer, da nekaj dobi zase, ampak 

tudi vsa ostala skupina. 

Pričakovanje, da tudi jaz vedno nekaj dobim … da iz vsake skupine tudi jaz 

nekaj poberem, bodisi jaz kot oseba ali kot supervizorka … če sem odprta, potem 

dobim kaj, če sem pa zaprta, pa ne dobim nič.  

Pričakovanje do mene, da poskušam cel proces biti v stiku s sabo in v stiku s 

skupino, se pravi v nekem takem čuječem položaju, stanju, da sem pozorna na 

to, kaj se dogaja v skupini, kje so nastali zastoji, ali je mogoče pala koncentracija, 

skratka isto pri meni tudi kaj se dogaja: ali sem vznemirjena, ali me je strah, ali si 

upam ne upam, kaj me ovira recimo … 

Absolutna odgovornost je moja vodenje procesa od začetka pa do konca. Tle so 

stvari zelo ločene. Proces sam, to je moja stvar, moja odgovornost. Kot sem 

omenila tudi glede samega primera. Se raje vedno sama stokrat prepričam, da je 

ok, kako je s superviziranim, kot da ga spustim odprtega. 

Se mi zdi, da imam absolutno odgovornost za varnost tega superviziranega, v 

takem primeru tudi vodim sama proces, toda na koncu vključim tudi skupino, 

vedno pa povem, zakaj je tako in običajno tudi supervizanti povedo, da »ja, smo 

kar sami videli in nam ni niti bilo do tega, smo se bali, da bi bili pozvani«. 

… Posebej, ko delamo dogovore in ta pričakovanja, tukaj se mi zdi, da je ta 

supervizorjeva vloga, da jim daje prostor. 

Moj cilj je, da vedno proces zaprem, da z najboljšim upanjem in vsem kar delam 

poskušam stvari čim bolj zapret, posebej tam, kjer so zadeve občutljive, kjer se 

dotikamo čustev, da preverim. Če še kaj potrebuje ali karkoli in ravno tako s 

skupino. Ker tudi skupina v tistem momentu gre skozi en tak proces, čustven 

proces. Mogoče ne tako intenziven, ampak vseeno. To je tudi moj pomemben cilj, 

da zapiram stvari, da sem pozorna, če se tudi karkoli v zvezi s tem pojavi v 

refleksijah, da se o tem še naslednjič o tem pogovorimo. 

Mi je to tudi cilj, da ga nekam pripeljem, čeprav nimam nikoli vnaprej začrtane 

poti. Vedno izhajam iz tistega, kar je tam, ki je na drugi strani. 
Mora biti dobro usposobljen na svojem profesionalnem področju, ki ga 

povezuje tudi z drugimi področji, tudi druge sorodne stroke. 

Druga zadeva je ta, da si usposobljen supervizor.  

Dobro je, da je supervizor zgrajena osebnost. Profesionalno in osebnostno 

zrel. Jaz si predstavljam supervizorja kot nekega zelo širokega človeka, ne 

samo na strokovnem področju tudi v osebnem področju, na področju 

razgledanosti … 

Da vključuje supervizrane, ne samo superviziranega, da je pozoren na to, kdaj 

nastopijo blokade, da to zazna, da ne rineš skozi zid, da se znaš umaknit, 

preverit. Pomembno je, če zaznaš, da se je vprašanje spremenilo, če mogoče 

želi kaj drugega in večkrat preverim v procesu, da tudi na koncu preveri, če je 

ok ali bi želel kaj drugega. Spoštljiv odnos do sebe in drugih. Tudi če mogoče 

se lahko zgodi, da nekoga prizadenem, pa ne toliko z vedenjem, ampak s kakšno 

izjavo, da vedno je prostor za pojasnitev, za opravičilo.  

Pričakovanja: 
-omogočiti 

učenje SUT, 

-pripeljati SUT, 

preko vprašanj 

-kreativni proces, 

-skupinsko 

učenje, 

-lastno učenje, 

-biti čuječa. 

 

 

 

 

 

Odgovornost: 
-vodenje procesa, 

-skrb za dobrobit 

SUT, 

-za varnost SUT, 

-daje prostor 

SUT. 

 

 

 

Cilji: 
-zaokroževanje 

oziroma zapiranje 

procesa, 

-pripeljati SUT, 

-izhajati iz potreb 

SUT.  

 

 

Dovolj dober 

SUP: 
-usposobljen na 

svojem področju 

in širše, 

-zrela osebnost, 

-dober moderator 

skup. procesa, 

-vključuje 

supervizante, 

-pozoren na 

ovire, 

-preverja, 

-se zna umakniti, 
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Da se supervizor pokaže tudi samo kot človek. Da je človek in mene ni strah 

reč ne znam, bom pogledala, žal mi je da se to zgodilo, a sem šla tu predaleč 

…  

Se mi zdi zelo posebno ta humor.  

Da so ljudje zelo zadovoljni, če prineseš kakšne materiale, da z njimi ali 

ustvarja ali da ljudje preko njih govorijo. Tu se mi zdi kar pomembna vloga, 

kako znaš tudi pripraviti ljudi da spregovorijo. Eni kar težko brez vsega. In 

opažam vedno bolj, da skozi nek drug, tudi če je neka kroglica, ključi, ljudje 

drugače spregovorijo in več povedo, kot če jih samo povprašaš kako si.  

-spoštljiv odnos, 

-razjasnjuje, 

-človeški, 

-uporablja humor, 

-ima pester nabor 

pripomočkov, 

SUP1 Modrec: »… ne mislim v večvrednostnem smislu, pride mi na misel modrec, 

ampak v tem smislu, da je preprost, da se zaveda svojih omejitev, svojih 

zmožnosti in da nima kompleksa več vrednosti. Da je enak kot supervizirani 

samo pač slučajno je drugače.« 

-modrec, 

-preprost, 

-se zaveda 

svojih omejitev 

in zmožnosti, 

-enak med 

enakimi. 

SUP2 Ja, z leti malo zoriš, ali zelo zoriš. Na začetku tako slediš, bi rekla nekemu 

vzorcu, nekemu modelu, načrtu, kako naj bi supervizija zgledala, nekim 

napotkom, nasvetom. Potem pa sčasoma postajaš malo bolj pogumen in malo 

bolj sproščen in se ne držiš kot pijanec plota, kar piše v knjigah, kako naj bi 

supervizija zgledala.  

Predvsem, da vodi proces, da poskrbi za vzdušje, da ne pride do neustreznih 

vzorcev, da ne pride do različnih obtoževanj, konfliktov, da skrbi, da so vsi 

vključeni, da se vsi počutijo varne, da vsi delajo na svojih primerih. To pa, 

nisem nikoli dovolila, ker je velika skupina, če jih je prvo srečanje spoznavanje, 

na koncu evalvacija, zmanjka za vse čas, sem poskrbela, da imajo vsi prostor, 

da delajo na svojem primeru.  

… pričakujem, da se bom tu učila tudi jaz od vas. 

… odpiram prostor za razpravo, da opozarjam na slepe pege, da skrbim za 

dobro komunikacijo … 

Pričakovanja: 
-sledi SUT, 

-izhaja iz potreb 

SUT. 

Odgovornost: 
-vodi proces, 

-skrbi za vzdušje, 

 konstruktivno 

komunikacijo, 

vključenost vseh, 

varnost, 

-vzajemno učenje, 

-odpira prostor, 

- moderirara. 

SUP2 To vedno vsaka skupina poudari: »Nimamo občutka, da si nekaj nad nami ali da 

nam želiš soliti pamet, da si nek nadzornik.« Ker supervizorja, ko se menimo v 

metaforah, na začetku dostikrat rečejo: »To je nek nadzor.« Pol na koncu, ko 

delamo evalvacijo in uporabim metafore, pride nekaj drugega, bolj učitelj, 

pomočnik, detektiv v tem smislu, da raziskujem problem, ko iščeš, ta skrbi. 

Mentor, sodelavec, detektiv, ki raziskuje, včasih rečejo terapevt.  

-nadzornik, 

-učitelj, 

-pomočnik, 

-detektiv, 

-mentor, 

-sodelavec, 

-terapevt. 

SUP3 Pač pa zelo mi je pomembno čutit človeka … Prav ta odnosni vidik, a ne. Da 

bom skrbela predvsem za to. Pravzaprav je dvojno, sej sem tudi storilnostno 

naravnana. Vendar je ta odnosni moment ključnejši in to je tisto, kar tudi 

pričakujem od sebe, da bom senzibilna do teh razlik … Odnos oz. storilnost, 

cilji. Oboje mi je zelo važno. Tudi to da oni dosegajo cilje, da se učijo. 

Tudi nisem več tako zahtevna do sebe. Tudi razumem, da zdaj dejansko 

prepuščam odgovornost za rezultate njim, ker včasih nisem. Včasih se mi je 

zdelo, da če ni prišel do uvida, da absolutno je moja krivda. Zdej ni res, da bi 

se povsem odrekla … Na koncu vsakega procesa na nek način naredim eno tako 

evalvacijo in razlikujem procese od tistih, ki sem jih dobro vodila od tistih, ki jih 

nisem. Ampak moje pričakovanje je, da ne bom vsega speljala maksimalno in 

s tem sem v redu. Ker je odvisno od marsičesa. Najbrž malo od tematike, malo 

od stanje, malo od nečesa kar se trenutno zgodi v skupini, tako.  

Sej veš, pozoren na odpore seveda, in pol ravnanje z odpori. 

Vsak je odgovoren za svoja čustva, spreminjanje, stališča, akcije, ki jih ima v 

skupini to definitivno. 

SUP je odgovoren za proces. 

Pričakovanja:  
-skrbi za odnos, 

za cilje, da se 

SUT učijo, 

-prepušča 

odgovornost za 

rezultate SUT, 

-pozoren na 

odpore. 

Odgovornost: 
-zavedanje lastne 

odgovornosti, 

-zavedanje 

soodvisnosti in 

sovplivanja, 

-odgovornost za 

svoja čustva, 

prepričanja, 

vedenje …, 

-za proces. 
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Supervizorke včasih težko naredijo ločnico med pričakovanji, cilji in odgovornostjo 

supervizorja, kar tudi meni povzroča težave. Kljub temu pa iz tabele lahko vidimo, da se 

določene zadeve ponavljajo. Od supervizorja pričakujejo, da omogoča supervizantom učenje in 

da izhaja iz potreb supervizantov. Poleg tega so tu še naslednja pričakovanja: da se tudi sam 

uči, da je čuječ, da sledi supervizantu, da skrbi za odnos in cilje, skrbi za konstruktivno 

komunikacijo, prepušča odgovornost za lastni razvoj supervizantom, je pozoren na odpore … 

Pod odgovornosti supervizorja vidijo sogovornice bistveno odgovornost za vodenje procesa, 

torej da dajejo prostor supervizantom, moderirajo proces in skrbijo za dobrobit supervizantov, 

za njihovo varnost, za vzdušje, vključenost vseh članov …  

SUP1 kot cilje izpostavi, da je pomembno, da supervizor poskrbi, da se proces zapre, da 

preverja pri supervizantih, če je ostalo še kaj odprtega, nedorečenega, da jih ne pušča odprte 

oziroma da so dileme nezaključene. To sovpada z njenim ciljem, da supervizanta s pomočjo ali 

brez nje pripelje nekam, saj skuša vedno izhajati iz supervizanta in ne iz vnaprej začrtane poti.  

SUP1 in SUP2 uporabita za vlogo supervizorja tudi metafore. Tako ga predstavijo kot modreca, 

nadzornika, učitelja, pomočnika, detektiva, mentorja, sodelavca in včasih terapevta.  

Po mnenju SUP1 je dovolj dober supervizor predvsem usposobljen, strokovno dobro podkovan, 

razgledan, zrela osebnost, dober moderator skupinskih procesov, človeški, ima spoštljiv odnos 

do sebe in drugih, uporablja humor in ima pester nabor pripomočkov.  

Vlogo supervizorja ilustrirajo naslednje izjave:  

 »Se raje vedno sama stokrat prepričam, da je ok, kako je s superviziranim kot da ga 

spustim odprtega. Se mi zdi, da imam absolutno odgovornost za varnost tega 

superviziranega… (SUP1).« 

 »Predvsem, da vodi proces, da poskrbi za vzdušje, da ne pride do neustreznih vzorcev, 

da ne pride do različnih obtoževanj, konfliktov, da skrbi da so vsi vključeni, da se vsi 

počutijo varne, da vsi delajo na svojih primerih (SUP2).« 

 »Pač pa zelo mi je pomembno čutiti človeka… Prav ta odnosni vidik, a ne. Da bom 

skrbela predvsem za to… Odnos oz. storilnost, cilji. Oboje mi je zelo važno. Tudi to da 

oni dosegajo cilje, da se učijo (SUP3).« 

Tabela 7: Vloga supervizanta po mnenju supervizork. 

SUP Izjave Kode 1. reda 

SUP1 Vedno pa se zavedam, da so supervizirani zelo zelo pomembni v 

vsakem delu tega procesa in jih čim večkrat vključujem.  

Da se drži dogovorov, da spoštuje zaupnost, da prispeva svoja 

videnja, izkušnje, svoje rešitve … Da tudi s svojim izkušnjami ali pa 

znanji, svojimi videnji prispevajo to bogastvo, različne uvide ali pa 

vpogled v supervizantovo gradivo …  

Spoštljiv odnos, da je zainteresiran, da ne žali, da je podporen, da ne 

kritizira. 

Pričakovanja do SUT: 
-da so vključeni, 
-upošteva dogovore, 

-spoštuje zaupnost, 

-prispeva svoj vidik, 

-spoštljiv odnos, 

-podporen, 

-zainteresirani. 

SUP2 Pripravljenost, da se razkrivajo, da delajo na sebi, da so 

dobronamerni, da sodelujejo z drugimi, da podeljujejo, da so iskreni 

pri tem svojem komuniciranju z ostalimi, da tudi kaj od tega kar na 

superviziji spoznajo prenesejo v svojo prakso. Da vsi aktivno 

sodelujejo, da ne morejo reči, jaz pa nimam nobenega problema. 

 

Pričakovanje do SUT: 
-da se razkrivajo, 

-da delajo na sebi, 

-dobronamerni, 

-sodelujejo, 

-so iskreni, 

-prenos v prakso. 
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SUP3 Vsak je odgovoren za svoja čustva, spreminjanje, stališča, akcije, ki 

jih ima v skupini to definitivno. 

SUT je odgovoren pa za svoje učenje in rezultate. Običajno tako 

povem. Potem pa če gremo v globino: kako nekaj doživljaš, kako 

ravnaš, s čim vstopaš v skupino, kakšne odnose ustvarjaš z drugimi, 

to je pač posameznikova odgovornost. 

Odgovornost za:  
svoja čustva, 

spreminjanje, 

prepričanja, vedenje, 

lastno učenje in rezultate. 

Supervizorke vlogo supervizanta vidijo kot zelo pomembno. Od njega pričakujejo, da bo 

aktiven, da se vključujejo, da upoštevajo dogovore, spoštujejo zaupnost, prispevajo svoj vidik, 

da se razkrivajo, da delajo na sebi, da prenesejo naučeno v prakso, da sodelujejo ... Želijo si, da 

bi supervizant bil podporen, iskren, dobronameren, zainteresiran, spoštljiv… Prav tako je 

pomembno, da supervizant prevzame odgovornost za svoje učenje, za doseganje rezultatov 

oziroma ciljev, za svoja doživljanja, mišljenje in vedenje. 

Izjave, ki ilustrirajo vlogo supervizanta: 

 »Da se drži dogovorov, da spoštuje zaupnost, da prispeva svoja videnja, izkušnje, svoje 

rešitve …(SUP1)« 

 »Da vsi aktivno sodelujejo, da ne morejo reči: »Jaz pa nimam nobenega problema« 

(SUP2).« 

 »SUT odgovoren pa za svoje učenje in rezultate (SUP3).« 

Tabela 8: Vloga supervizijske skupine po mnenju supervizork. 

SUP Izjave 
Kode 1. 

reda 

SUP1 Skupina je v bistvu tista, ki na koncu kreira tisto bogastvo nekih idej, videnj, 

lastnih izkušenj, razmišljanj in tako naprej.  

bogastvo idej 

SUP2 Skupina zelo vpliva, je pa treba s skupino malo delat, včasih mogoče nimajo 

znanja ali pa ne vedno in je treba jih malo regulirat in pazit in če to delaš, se zelo 

obrestuje. Prav pri tem zbiranju različnih perspektiv. Razlika, če sva dva ali je 

to šest ljudi. 

različne 

perspektive 

SUP3 /  

 

Pri vlogi skupine sta SUP1 in SUP2 izpostavile predvsem mnoštvo perspektiv, bogastvo idej, 

vendar poudarita, da je potrebno s skupino delati, kar je na strani supervizorja.  

Supervizorke niso omenjale vloge organizacije ali drugih deležnikov, ki bi bili lahko pomembni 

za soustvarjanje supervizijskega procesa. Je pa res, da je bilo iz odgovorov težko razločiti, kdaj 

so opisovale vlogo deležnikov in kdaj so navajale spodbudne dejavnike na strani supervizorja, 

supervizanta, supervizijske skupine ali organizacije. Prav za prav bi lahko vloge deležnikov in 

spodbudne dejavnike na strani deležnikov združili oziroma vse, kar je navedeno pod spodbudne 

dejavnike, lahko šteli pod učinkovito vlogo deležnikov.  

3. Podsklop: Spodbudni dejavniki v supervizijskem procesu 

Supervizorke so navajale spodbudne dejavnike na splošno v supervizijskih procesih in tudi v 

specifičnem supervizijskem procesu. Odgovore sem razčlenila med spodbude na strani 

supervizorja, supervizanta, supervizijske skupine in druge spodbude. 
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Tabela 9: Spodbudni dejavniki na strani supervizorjev v supervizijskem procesu po 

mnenju supervizork. 
Legenda: LS –lastnosti supervizorja, UV – učinkovito vedenje 

SUP Izjave Kode 1. reda 
Kode 

2. reda 

SUP1 Za začetek se mi zdi, da je zelo pomembna ta sproščenost 

supervizorja. Kako pridejo v prvi stik s tabo. Si v krču? Si 

nasmejan ali nisi? Skratka, kako jih povabiš k delu.  

Ta supervizorjeva vloga, da jim daje prostor, na kakšen način, 

mehek, mehki prehodi … Včasih tudi humor, se mi zdi zelo 

prispeva k temu. To je ta mehek del. Občutljivost za 

supervizirane … Hitro videti, kako kdo razmišlja, če ga je 

mogoče kakšna stvar prizadela v skupini.  

Pomembno to znanje supervizorja … znanje iz pedagoško- 

psihološkega področja. Kamor lahko določene stvari vežeš ali 

določeno situacijo, ki se dogaja v skupini pojasniš.  

Da je ena taka kompletna oseba, no. Da ne jemlje stvari 

osebno … 

Zavedanje lastnih prepričanj … stališči, iracionalnih 

prepričanj, kako ravnaš s to različnostjo. Prvič, da je skupina 

različna, ker sama lahko dobi več. In drugič, kako si upaš v 

bistvu ravnati s to različnostjo. Soočat s to različnostjo. 

-pomemben prvi 

stik 

-sproščenost  

-mehak način dela 

- uporablja humor 

-senzibilen do 

SUT. 

-široko znanje 

-zrela osebnost 

-zavedanje lastnih 

prepričanj in 

omejitev 

-soočanje z 

različnostjo, 

ovirami, odpori 

Prvi stik 

 

LS 

UV 

UV 

LS 

LS 

LS 

LS 

LS 

 

 

 

UV 

SUP2 Se mi zdi, da je pomemben tudi ta prvi stik z njimi. Koliko se 

ti odpreš, koliko si iskren. Jaz dostikrat kaj povem tudi iz 

osebnega življenja. Ker me začutijo bolj kot enako vrednega 

člana. To vedno vsaka skupina poudari: »Nimamo občutka, da 

si nekaj nad nami ali da nam želiš soliti pamet.« 

 

-pomemben prvi 

stik 

-iskren 

-odprt 

-podeli osebno 

-enakovreden član  

Prvi stik 

 

LS 

LS 

UV 

LS 

SUP3 Razlika od mene po 20 letih, ne ukvarjam se sploh več s 

tehnikami, sploh. Pač pa zelo mi je pomembno čutit! človeka, 

to je bilo 300 km daleč, ko sem začenjala, zdaj pa je to tisto, kar 

je centralno … Zdaj se v skupinah dobro in suvereno počutim. 

Zelo velikrat poudarim to, da je vsak primer priložnost za 

vsakega, ne samo za tega, ki dela na njem, ampak da se učimo 

tudi iz primerov drugih. In to je tudi zvračanje odgovornosti, ali 

vračanje odgovornosti, da je možno gledati to kot mene se to ne 

tiče ali možnost iskati neke relacije, spreminjati svoje 

predpostavke tudi pri drugih primerih. 

To je vse v sklopu tega vzpostavljanja varne klime. In seveda je 

dejavnik tudi to kaj SUP počne, intervencije so definitivno 

pomemben dejavnik … Sem že rekla, da na eni strani spodbuja, 

intervencije so naravnane in na klimo in na sam proces 

kognitivni, oboje mora štimat. Da poloviš. Da skratka 

interveniraš na način, ki res spodbuja mišljenje v relevantno 

smer, v doseganje enega uvida. 

Včasih se zgodi, da ena smer ne pripelje nikamor, da moraš toliko 

fleksibilen biti, da greš drugam v drugo smer. Zelo se mi zdi 

pomembno, to kadar supervizor vidi različne možne poti, da oni 

(SUT) izbirajo, da iščeš pristanek na eno ali drugo. Da kar v 

največji meri (SUT) res soustvarja svojo pot tudi preko tega. 

-čuti člane 

-sledi SUT. in ne 

tehniki 

-se dobro počuti v 

skupini 

-suveren 

-zvračanje 

odgovornosti za 

učenje na SUT 

-vzpostavlja 

varno klimo 

-namenske 

intervencije 

-spodbuja učenje 

-se prilagaja 

-sledi SUT 

-vodi SUT 

-išče pristanek 

-omogoča SUT, 

da soustvarja 

UV 

UV 

 

LS 

 

LS 

UV 

 

 

UV 

 

UV 

 

UV 

UV 

UV 

UV 

UV 

UV 

Supervizorke poudarijo zavedanja pomena prvega stika, kar ilustrira naslednja trditev: »Za 

začetek se mi zdi, da je zelo pomembna ta sproščenost supervizorja. Kako pridejo v prvi stik s 

tabo. Si v krču? Si nasmejan ali nisi? Skratka, kako jih povabiš k delu (SUP1).«  
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Pod učinkovita vedenja supervizorja, ki delujejo spodbudno, navedejo, da na mehak in 

sproščen način povabi supervizante in jih vključuje v delo, da uporablja humor, da čuti člane, 

da so supervizanti v središču, sledi članom in ne tehnikam, da vzpostavlja varno klimo, da 

podeli izkušnjo tudi iz svojega osebnega življenja, da spodbuja učenje, da se prilagaja, da išče 

pristanke s strani supervizantov, da omogoča supervizantom soustvarjanje procesa … Njegov 

način interveniranja je pomemben, ta pa naj bo predvsem namenski: »Da skratka interveniraš 

na način, ki res spodbuja mišljenje v relevantno smer, v doseganje enega uvida (SUP3).« 

Spodbudno deluje tudi, ko supervizor na supervizante vrača odgovornost za učenje, da ti 

izkoristijo vsako priložnost za svoj razvoj. 

Poleg tega naštejejo lastnosti supervizorja, ki delujejo spodbudno: je zrela osebnost, se zaveda 

lastnih prepričanj in omejitev, ima široko znanje, se sooča z različnostjo, se dobro počuti v 

skupini, je iskren, odprt, sproščen, fleksibilen, suveren in enakovreden član skupine: »Jaz 

dostikrat kaj povem tudi iz osebnega življenja. Ker me začutijo bolj kot enakovrednega člana 

(SUP2).«  

Tabela 10: Spodbudni dejavniki na strani supervizanta v supervizijskem procesu po 

mnenju supervizork. 
Legenda: L – lastnosti, UV – učinkovito vedenje 

SUP Izjave Kode 1. reda Kode 

2. reda 

SUP1 Da tudi s svojim izkušnjami al pa znanji svojimi videnji 

prispevajo to bogastvo, različne uvide ali pa vpogled v 

supervizantovo gradivo. 

So imeli ideje. 

Ja, so bili pogumni. Tudi upali so se vprašat, delit, povedat 

svoje bojazni. 

 To, da vidim na drugi strani nek interes, čeprav nekdo ne 

govori, vidim po učkih, kako se mu svetijo, lahko je malo bolj 

zaprt, se bo kasneje odprl. Ampak vidim, kakšen je interes, kako 

posluša, kako spremlja ko tudi ni v prvem planu. Kako se 

vključuje? Daje prostor drugim ali ga vzame večino zase … 

Tudi to je spodbudni faktor, koliko so pripravljeni upoštevati 

te dogovore, ki jih sprejmemo.  

Humor tudi z njihove strani, takrat, ko je na mestu seveda.  

Da so fleksibilni ljudje, da se prilagajo različnim situacijam, ki 

se zgodijo. Da znajo biti podporni, da znajo poslušat, tako 

verbalno kot neverbalno dat podpro nekomu, ki je v stiski, 

recimo … 

Njihovo znanje gotovo tudi prispeva k temu, kako se bodo 

kakšen stvari postavile, kako nekdo vidi, kako si nekdo razloži s 

pomočjo teorije … 

Tudi prispeva ta senzibilnost posameznikov v skupini. Kok so 

senzibilni, kok so pripravljeni sodelovat. Senzibilni mislim 

drug do drugega, do sebe in do dela samega … 

Res te stvari, ki so tudi v življenju pomembne, kako se kdo 

znajde med ljudmi. 

-prispeva 

različne poglede 

-pogumen 

-pokaže interes 

-pripravljen 

delati 

-daje prostor 

drugim 

-je podporen 

-upošteva 

dogovore 

-uporablja 

humor 

- se prilagaja  

-ima znanje 

-je senzibilen 

-pripravljen 

sodelovati 

-dobre socialne 

veščine 

 

UV 

 

L 

UV 

UV 

 

UV 

 

L 

UV 

 

UV 

 

UV 

L 

L 

UV 

 

UV 

 

SUP2 … To sem ugotovila, da je to ena velika prednost njenega dela, 

ker je tako odprta, je recimo podelila tudi svoje privatno 

življenje z njimi, ni zamerila, ni maščevalna.  

… Zelo direktno tudi z njihove strani, to mi je bilo všeč, da so 

one njej tudi direktno povedale, ne glede na to, da mogoče ni 

bilo za njo prav pozitivno. 

-odprt 

-ne zameri 

-neposredna 

komunikacija 

L 

UV 

UV 

SUP3 Želja po učenju in spreminjanju, to je definitivno. Pa potreba. 

Zdaj da bi lahko prov kej počel? Pa no, tista stoodstotna 
-želja in potreba 

po učenju 

L 
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prisotnost v procesu, to že. Pa seveda odprtost, to mi običajno 

vpletemo v pravila, da kadar je nesiguren, kadar kaj 

potrebuje, da izrazi to svojo potrebo. To skratka, ko zazna, da 

nekaj ni ok, da izrazi. Skratka, da čim bolj iskreno in pristno in 

avtentično vstopa v proces. Da se odpre, da ima, da zmore 

toliko poguma, da se izrazi, da poskrbi zase in za svoje 

potrebe, ampak ne na račun drugih. 

Zelo različen tempo so imele te punce, zdej se spomnim tri, se mi 

zdi, da so galopirale … Ja, zajemale so z veliko žlico, zelo so 

bile »in«, zelo so čutile ta proces ... zelo so bile angažirane, 

pripravljene delati na sebi. To. Supervizantke z velikim S.  

 

-da je prisoten 

fizično in 

psihično 

-odprt 

-skrbi za svoje 

potrebe 

-iskren 

-pristen 

-avtentičen 

-pogumen 

-asertiven 

-angažiran 

-pripravljen 

delati na sebi 

UV 

 

 

L 

UV 

 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

UV 

Odgovore sem razdelila na dve komponenti: lastnosti supervizanta in njegovo učinkovito 

vedenje. Supervizorke opažajo, da spodbudno deluje, če je supervizant pripravljen: delati na 

sebi, prispevati svoje poglede, se učiti, upoštevati dogovore, sodelovati, se prilagajati in če je 

res fizično in psihično prisoten v procesu. Ravno tako je spodbudno, če je zainteresiran, 

pogumen, odprt, pristen, avtentičen, asertiven, angažiran, podporen, senzibilen in ima željo in 

potrebo po učenju, ima znanje, ter dobro razvite socialne veščine, kot da neposredno 

komunicira, ne zameri, posluša, daje prostor drugim, poskrbi za svoje potrebe, uporablja humor 

… SUP1 je tudi izjavila: »Res te stvari, ki so tudi v življenju pomembne, kako se kdo znajde 

med ljudmi.« 

Tabela 11: Spodbudni dejavniki na strani supervizijske skupine v supervizijskem 

procesu po mnenju supervizork. 
Legenda: L – lastnosti, UV – učinkovito vedenje, VZ – vzdušje v skupini 

SUP Izjave Kode 1. reda Kode 

2. reda 

SUP1 Da si je skupina čim bolj različna. Jaz imam blazno rada, da so 

si različni bodisi po letih, po izobrazbi, po gledanju na kakšne 

stvari ... Dobro zdaj ne govorimo o ekstremih, zdaj če bo nekdo 

zagovarjal begunce drugi jih bo podil ven. Ne mislim tega. Da 

imajo različne teoretično podlage, tudi da prihajajo iz 

različnih delovnih okoljih, vsak z nekimi svojimi izkušnjami, 

to se meni zdi fantastično. V bistvu, da se lahko v taki situaciji 

tisti, ki ima več izkušenj pa znanja, uči od tistih, ki nima, in 

obratno pa itak. To se mi zdi zelo pomembna spodbuda meni 

osebno in za skupino. 

V večini primerov pa se mi zdi, da res dobijo te vpoglede iz 

različne perspektive iz različnih področij. Bogastvo je veliko.  

-raznolikost in 

pestrost skupine 

-vzajemno 

učenje 

-raznolikost 

perspektiv 

 

L 

 

UV 

 

L 

 

SUP2 Mislim, da je bilo tudi okolje varno, da so to napetost zaznale. 

Tudi one same so pomagale in reagirale, tako da pravzaprav 

ni bilo treba meni. Enkrat je imela dva telefona na mizi in sta kar 

naprej zvonila …, ampak še preden sem jaz uspela reči, je 

skupina rekla, da to ni fer in ok. 

Ta skupina pa je bila uspešna, ker so to bile ravnateljice, ker so 

imel zelo podobne probleme, prihajale so iz različnih OŠ, 

ampak nivo izobraževanja je bil isti. Vse so bile približno enako 

stare … 

To je bila ena fajn skupina. Čeprav sem bila na začetku 

skeptična, ker teoretiki pravijo, da ne deluje ugodno, če je vodja 

vključen v proces. Smo delali na različnih nivojih … On je 

-varno okolje 

-skupina kot 

pomočnik oz. 

ko-supervizor 

-podobni člani 

-skupne teme 

-prisotnost vodje 

-delo na več 

nivojih 

-skupni cilji 

VZ 

 

UV 

 

 

L 

L 

L 

UV 

L 
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potreboval nekaj fitbekov sodelavcev, ker je želel drugače vodit 

šolo, sodelavci so se med seboj povezali, želeli so neke cilje na 

nivoju šole tudi doseč. 

To je bilo tudi zanimivo, da je ena ravnateljica, ki je bila vdova, 

prinesla to na supervizijo, da želi najti novega partnerja in je to 

izpostavila kot njen primer. Ja, seveda, to je bila njena želja, 

skupina je bila toliko podporna in tako odprta in tako 

sodelovalna, da se je počutila varno, da si je to upala, to so res 

intimne reči.  

-odprta 

-podporna 

-varna 

-sodelovalna 

 

L 

L 

VZ 

L 

 

SUP3 Ja odnos. Pa s tem zaupanje v skupini. Da se počutijo varno, 

potem to je vsekakor dejavnik, ki pripomore k učenju. 

Skupina je zelo fajn zaživela …, fajn funkcionirajo skupaj. 

-odnos 

-zaupanje 

-varnost 

-fajn zaživela 

-dobro 

funkcioniranje 

VZ 

VZ 

VZ 

 

UV 

Odgovore sem združila v kode 2. reda: lastnosti supervizijske skupine, učinkovito vedenje in 

vzdušje v skupini.  

Znotraj supervizijske skupine SUP1 vidi, da deluje spodbudno, če je skupina znotraj sebe 

raznolika, saj to omogoča pestrost, bogastvo idej in vzajemno učenje. SUP2 ima izkušnjo, da 

je bilo spodbudno tudi, ko so bile članice zelo podobne po nekaterih lastnostih in so tako imele 

skupne teme, ki so jih povezovale. Spodbudno je celo delovalo v enem primeru, ko je bil 

prisoten vodja, saj so tako lahko delali na različnih ravneh. Spodbudno deluje, če imajo člani 

skupni cilj in je skupina odprta, podporna, varna oziroma je odnos v skupini dober, kar pomeni, 

da se člani počutijo varno, vlada zaupanje, med seboj dobro sodelujejo in se ujamejo. Skupina 

je kot celota lahko spodbuden dejavnik tudi takrat, ko deluje kot sosupervizor: »Tudi one same 

so pomagale in reagirale, tako da pravzaprav ni bilo treba meni ... Ampak še preden sem jaz 

uspela reči, je skupina rekla, da to ni fer in ok (SUP2).«  

Tabela 12: Drugi spodbudni dejavniki v procesu po mnenju supervizork.  

SUP Izjave Kode 1. 

reda  

Kode 2. reda 

SUP2 Na začetku sem imela tako navado, da sem jim tudi pisni dogovor 

dala. To se mi zdaj ne zdi več potrebno. Dovolj je ustni dogovor.  

Sestavljanje 

dogovora 
Na strani 

supervizijskega 

procesa 

SUP3 Zato ker mislim, da narediš korak naprej v vsaki refleksiji, da 

se bolj intenzivno učiš, zato ker na novo premisliš stvari … 

Imaš čas, da pogledaš še iz drugih perspektiv, skratka, da 

ozavestiš to neozaveščeno. Seveda, če se res poglobiš. 

Absolutno verjamem v vrednost refleksij. 

Jasna pravila.  

-Refleksija: 

poglobi 

učenje, 

-jasna pravila 

Na strani 

supervizijskega 

procesa 

SUP2 Te kolegice in tudi jaz sem se z njimi zelo dobro ujela. Moram 

reči, da smo zelo dobro delale. Da tudi potem, ko smo končale, 

smo se neformalno družile.  

Čutimo in one do mene eno tako bližino, kljub temu da je od tega 

že deset let. Ja, ko se srečamo, si povemo tudi osebne reči. Je 

prijateljsko ozračje. 

-vzajemno 

ujemanje 

-bližina 

-prijateljsko 

ozračje 

Na strani SUP 

in SUT 

Odnos 

SUP1 Organizacije, kako te spusti noter, kako so tekla 

dogovarjanja pred procesom samim, to je pomembno, na 

kakšen način supervizor pride v inštitucijo. 

Prostor seveda je tudi pomemben, gotovo da vpliva. Seveda je 

meni pomembno, da je prostor svetel, zračen.  

-sodelovanje 

delovne 

organizacije 

-prostor 

Zunanji 

dejavniki 
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SUP2 in SUP3 navedejo še nekaj spodbudnih dejavnikov na strani supervizijskega procesa, 

kot so sestavljanje dogovora sodelovanja, jasna pravila in pisanje refleksij, s pomočjo katerih 

poglobiš naučeno. SUP2 izpostavi tudi pomembnost vzajemnega ujemanja vseh vključenih, 

osebno bližino, prijateljsko ozračje, kar bi lahko šteli pod skupne spodbudne dejavnike na 

strani SUP in SUT, saj odnose vzajemno soustvarjamo. 

Pod zunanje dejavnike sem uvrstila odgovore SUP1, kjer navede, da sta pomembna način, kako 

organizacija sprejme supervizorja, in prostor, v katerem supervizija poteka.  

4. Podsklop: Ovire v supervizijskem procesu 

Supervizorke so na splošno govorile o ovirah v supervizijskih procesih in tudi o ovirah v 

raziskovanih procesih. Odgovore sem razvrstila podobno kot pri spodbudah na ovire na strani 

supervizorja, supervizanta, supervizijske skupine in drugo.  

Tabela 13: Ovire na strani supervizorja v supervizijskem procesu po izkušnjah 

supervizork. 
Legenda: NUVO – neučinkovito vodenje, LO – lastni občutki 

SUP Izjave Kode 1. reda 
Kode 

2. reda 

SUP1 Ja, se je zgodilo. Neučinkovito srečanje. Ponavadi sem takrat 

sama sebe spraševala: A sem rekla preveč? A sem rekla ob 

pravem času? A bi morala mal počakat? Je bilo na mestu? 

-rekla preveč, ob ne 

pravem času, 

prehitro 

NUVO 

SUP2 /   

SUP3 Če z nekom ne zmore stika vzpostaviti, sej kdo je odgovoren, 

je itak vprašanje. Ne, običajno je kombinacija ...  

Na začetku sem doživljala dosti, več ovir na svoji strani kot zdej. 

Ampak verjetno ti občutki neadekvatnosti ali neveščosti na 

začetku, vsaj to je bilo pri meni, pa potem malo bolj nesigurno 

vstopanje v skupino. In takrat, če jaz pomislim, je bilo, sem bila 

tudi zelo mlada napram mojim SUT. In verjetno je bilo kakšne 

koščke kakšnega kontratransferja včasih. Na strani SUP 

povezano z mojo veščostjo. Ta nesigurnost, ki ima za posledico 

to, kako ti odnos vzpostavljaš ali pa ne, in to malo prevelika 

okupiranost bolj s tehniko kot s SUT.  

-težko vzpostavi 

stik s SUT 

-občutek 

neadekvatnosti in 

nevšečnosti 

-ne suverenost 

-kontratransferji 

-nesigurnost 

-prevelika 

okupiranost s 

tehniko in ne SUT 

NUVO 

 

LO 

 

LO 

 

LO 

NUVO 

 

Neučinkovit proces? Ja, meni se zdi, da sem konfuzna takrat. 

Da ne vem čisto točno. Svoje stanje bi kot zmedenost opisala, 

kot nisem dobro sledila SUT, nezmožnost mu slediti. To.  

-zmedenost 

-nezmožnost slediti 

SUT 

LO 

NUVO 

Odgovore sem razvrstila na dve komponenti: neučinkovito vodenje in lastni občutki. SUP1 in 

SUP2 pod neučinkovito vodenje kot oviro vidita, če supervizor težko vzpostavi stik s SUT, če 

mu ni zmožen slediti in če mogoče reče preveč, ali ob nepravem času ali prehitro in tako dalje. 

Poleg tega lahko proces zavira tudi supervizorjeva »malo prevelika okupiranost bolj s tehniko 

kot s SUT (SUP3).« 

SUP2 kot oviro izpostavi še lastne občutke neadekvatnosti, nevšečnosti in zmedenosti ter 

nezanesljivosti, saj ti občutki vplivajo na to, kako SUP tvori odnose z drugimi in pojavljanje 

kontratransferjev.  
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Tabela 14: Ovire na strani supervizanta v supervizijskem procesu po izkušnjah 

supervizork. 
Legenda: NUV – neučinkovito vedenje, RK – razdiralna komunikacija, L – lastnosti, NPU – neprostovoljna 

udeležba, LO – lastni občutki 

SUP Izjave Kode 1. reda 
Kode 

2. reda 

SUP1 Zame je ena največjih ovir to, da superivzantje nekak teh 

dogovorov ne spoštujejo. Recimo da si nekdo jemlje ves 

prostor, da ga moraš ustavljati, da moraš drugim dajat. Jaz 

razumem če je to občasno. Ampak če je to stalno stalno. Da mora 

biti kar naprej v ospredju. Jaz včasih rečem kar narcistična 

motnja. Da mora kar naprej o nekih svojih težavah govorit. 

Potem to, da neprestano obtožuje nekoga, da nikoli ne pogleda 

vase, da vedno krivi druge v skupini za kaj. Jaz tega nisem 

imela, ampak to bi imela kot zelo kritični dejavnik. Potem, da ni 

osnovnega spoštovanja med njimi, al je grdo govorjenje, 

kritizerstvo, kritika ja, kritizerstvo ne, posebno, da se žali, da gre 

na osebo. Ne vem, kaj bi naredila. Če bi se to ponavljalo, bi ga 

izključila.  

Nespoštovanje dogovorov, drugih, supervizorja. Ne 

poslušanje, vpadanje v besedo. Vztrajanje za prejmeduš na 

svojem, da ne sliši nekoga, kaj ti govori, ja sej gre za proces in 

si v svojem svetu, ampak pol enkrat le prideš do tega, da odpreš 

senzorje navzven. Da ne izstopiš iz svojega vedenja, da 

enostavno ne vdaš in ne znaš umestit videnj, izkušenj drugih.  

-ne spoštuje 

dogovorov 

-zavzemanje preveč 

časa in prostora 

-ne pogleda vase 

-nespoštovanje 

-krivi druge 

-grdo govori 

-ne posluša  

-kritizira 

-žali 

-vpada v besedo 

-pretirano vztrajanje 

pri svojem 

-nesprejemanje 

drugih mnenj 

NUV 

 

NUV 

 

NUV 

NUV 

RK 

RK 

RK 

RK 

RK 

NUV 

 

NUV 

SUP2 …Ljudje tudi bili napoteni na supervizijo. To so taki ljudje, ki 

so delegirani z vrha. To se je izkazala ovira, ker nekateri 

resnično supervizije niso rabl. So imeli vzporedno tudi veliko 

drugih različnih oblik izobraževanja. Recimo ti terapevti, ki 

delajo z alkoholiki in narkomani, so imeli še vzporedno svoje 

supervizije, klinične. In v resnici ta naša supervizija jim ni 

prinašala nič novega, morali so pa iti, ker je uprava to 

zahtevala. 
Ja, tudi v eni skupini se mi je zgodilo, da sem prosila eno 

kolegico, da izstopi, ker je konstantno rušila, rušila in rušila in 

sem jo na enem 3. srečanju prosila, da izstopi. Ves čas so bila ena 

vprašanja v smislu, kaj se to zdaj gremo, ves čas izraženo 

nezadovoljstvo, ves čas konfrontacija tudi z drugimi člani. 

Tudi druge članice so pred začetkom izražale, da ne morejo delati 

z njo, zakaj sploh prihaja, dej prosim ji kaj reči. Ko sem vidla, da 

ne enostavno ne gre več, ker smo se skoz zapletal, nobene 

dinamike, sem to izpostavila in jo prosila, da zapusti. 

Da niso pripravljeni delati na sebi. Kaj pa vem, ali pa, da je 

profesionalni razvoj zelo v začetni fazi in da ne znajo niti 

izkoristiti te možnosti …Včasih pa tudi previsoka 

pričakovanja, da pričakujejo, da bodo drugi nekaj naredili 

namesto njih, nasvete, rešitve ali pa nerealna pričakovanja. 
Sem imela dilemo, ali je etično, da ravnateljica sodeluje s 

sodelavci v superviziji. Ker jaz ravnateljico poznam dobro, … 

sem bila previdna, ker je oseba, ki je po mojem mnenju, kako bi 

se izrazila, je zelo bistra, strokovno močna, ta vrtec je dvignila na 

res visok nivo … Je pa malo osebnostno … Mogoče malo preveč 

direktna za moje pojme, malo preveč groba, včasih tudi malo 

vulgarna, to mene moti …Včasih se mi je zdelo, da želi prevzeti 

mojo vlogo. 

-neprostovoljna 

udeležba 

-ni potrebe po 

superviziji 

-napoteni s strani 

vodstva 

-vzporedno več 

supervizij ali 

izobraževanj 

-rušenje sup. 

procesa 

-upiranje 

-spodbujanje 

konfliktov 

-niso pripravljeni 

delati na sebi 

-profesionalni 

razvoj na začetku 

-previsoka ali 

nerealna 

pričakovanja 

-prelaganje 

odgovornosti 

- grobost, 

vulgarnost, preveč 

direktna… 

-prevzemanje vloge 

SUP 

NPU 

 

L 

NPU 

 

 

L 

 

NUV 

 

NUV 

NUV 

 

L 

 

L 

 

L 

 

NUV 

 

L 

 

 

NUV 

SUP3 Pa odpori na strani SUT, ki imajo verjetno različne korenine, ali 

so bili napoteni na supervizijo. Ali če je človek ki je sicer bolj, 

-odpori Odpori 

NPU 
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kak bi rekla, z veliko potrebo po potrditvah, potem v skupini, 

takrat poskrbiš, da to dobi, ampak verjetno potrebuje pol daljši 

čas, da pride v fazo, ko si upa raziskovat.  

Nezaupanje v SUP, v SUT… Pa občutek SUP. za potrebe vseh, 

da SUT imajo občutek, da ni slišan, ni viden, da nima dosti 

prostora. 

Prosila sem eno kolegico, da ne prihaja več. Nenehne 

konflikte. Z drugimi in z mano. Tak aktiven upor temu, da je 

ona tam. Jaz sem presodila, da ona ni motivirana za delo na 

sebi in sem to odreflektirala in sem jo prosila naj premisli, kako 

je pripravljena, če je pripravljena še sodelovat. 

-napoteni na 

supervizijo 

-prevelika potreba 

po potrditvi 

-ne zaupa SUP in 

SUT 

-občutek, da ni 

viden 

-vnašanje 

konfliktov 

-nemotiviranost za 

delo na sebi 

L 

L 

 

LO 

 

NUV 

L 

Supervizorke so na strani supervizanta naštele veliko potencialnih ovir. Odgovore sem razdelila 

na komponente: neučinkovito vedenje, razdiralno komunikacijo, ki spada tudi pod neučinkovito 

vedenje, lastnosti supervizantov, lastni občutki, neprostovoljna udeležba in drugo.  

Lahko vidimo, da so največ naštevale ovire, ki spadajo pod neučinkovito vedenje: ne spoštuje 

dogovorov drugih in supervizorja, vnaša konflikte, prevzema vlogo SUP, prelaga odgovornost, 

se upira, spodbuja konflikte, ruši proces, zavzema preveč časa in prostora, ne pogleda vase, 

pretirano vztraja pri svojem … Sem sodi tudi razdiralna komunikacija: krivi druge, grdo govori, 

ne posluša, kritizira, žali, vpada v besedo … Lastnosti supervizanta, ki so lahko ovira: ni 

motiviran za delo na sebi, ne zaupa v SUP in SUT, ima preveliko potrebo po potrditvah, je grob, 

vulgaren, preveč direkten, ima previsoka ali nerealna pričakovanja, profesionalni razvoj je bolj 

na začetku, nima potrebe po superviziji … Ovira je tudi, če se niso prostovoljno udeležili 

procesa, če so bili napoteni in je to obveza. Zanimivo je tudi to, da je ovira, če so vzporedno 

vključeni v več procesov oziroma izobraževanj in se poleg tega morajo udeležiti še supervizije, 

kajti ta ne izhaja iz njihove potrebe po superviziji, ampak je to obveza, določena od zunaj. 

Ravno tako je ovira, ko imajo supervizantje občutek, da niso slišani, videni in da nimajo dosti 

prostora ter doživljajo veliko lastnih odporov do supervizije. 

Ovire ilustrirajo naslednje izjave: 

 »Zame je ena največjih ovir to, da supervizantje nekak teh dogovorov ne spoštujejo… 

Nespoštovanje dogovorov, drugih, supervizorja (SUP1).«  

 »…Ljudje tudi bili napoteni na supervizijo. To so taki ljudje, ki so delegirani z vrha. To 

se je izkazala ovira, ker nekateri resnično supervizije niso rabl (SUP2).« 

 »Prosila sem eno kolegico, da ne prihaja več. Nenehne konflikte. Z drugimi in z mano. 

Tak aktivne upor temu, da je ona tam (SUP3).« 
 

Tabela 15: Ovire na strani supervizijske skupine po izkušnjah supervizork. 
Legenda: L – lastnosti, NUV – neučinkovito vedenje, NPU – neprostovoljna udeležba 

SUP Izjave Kode 1. reda 
Kode 

2. reda 

SUP1 Moja največja ovira je ta, da zelo težko delam s skupinami, se 

moram zelo zelo truditi s skupinami, ki so mlačne, 

nezainteresirane. To potegne za sabo, da v bistvu. Ne vem. Moja 

pričakovanja takrat niso izpolnjena. Oziroma moram svoja 

pričakovanja takrat prilagoditi in tudi preverjati, kakšna so 

njihova. Sej večinoma mi uspe tudi take skupine razmigati. Ampak 

najtežje mi je s takimi skupinami delati.  

Pa mogoče bi mi bilo najtežje, nimam take izkušnje, če bi bil nekdo 

tako različen v teh življenjskih pogledih, ki so kontra mojih, tudi 

-nezainteresiranost 

-neangažiranost 

-prevelike razlike v 

vrednotah 

L 

L 

L 
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težko delali. Da je njegov vrednosti sistem zelo drugačen kot moj, 

pa tudi etični. Nisem imela še take izkušnje, ampak to bi mi bila 

velika ovira.  

 Neučinkovit proces. To je bilo kar nekaj časa nazaj, se moram 

spomniti. Vse je bilo podobno, enakih pogledov, enakih 

razmišljanj, enakih, mislim podobnih primerov.  

-preveč podobnosti L 

SUP2 Ja, velikost skupine se lahko izkaže kot kritični dejavnik. Bodisi da 

je prevelika ali premajhna. Recimo, sem imela skupino, kjer so bili 

samo trije in potem je en manjkal in sta samo dva. Potem moraš 

drugače zapeljat tak proces. Ali pa če je prevelika, recimo 10, 12, 

potem je treba prilagoditi, sem jih razdelila v manjše skupine, 

didaktično prilagodila. 6 se mi zdi optimalna velikost. 

Pa nadzor. V eni skupini se je zgodilo, da je ravnateljica poslala 

enega učitelja ali se dogovorila, da ji je prenašal, kaj je kdo govoril 

… In ravnateljica je ustrezno s tem uvajala sankcije. To se mi je 

edinkrat zgodilo. Da sem enostavno prekinila proces. Zdaj pa je 

supervizije konec, to pomeni direktna izdaja, mene in vseh vas, to 

je popolnoma nesprejemljivo, take igre se jaz ne grem in s tem 

trenutkom zaključujem proces. 

-premajhna ali 

prevelika skupina 

-nadzor 

-nezaupanje 

-izdaja 

L 

L 

L 

NUV 

Neučinkovit proces? … Velika skupina 10 do 12 jih, zelo dolgo 

sem delala z njimi in niso v resnici želeli izpostavljati svojih 

problemov, so rekli: »Nimam nič takega.« Ne sicer vsi, ampak dosti 

je bilo takih. Zdaj. Je treba razumeti, to gre za drugačno kulturo, 

kot v šoli, zelo restriktivna kultura, zelo hierarhično 

organizirana. Iz varnostnega vidika, ker so bili sodelavci v skupini, 

so morali zelo pazit, kaj govorijo. In je bilo težko prodret do 

bistva njihovih težav. Umikali so se tako, da so rekli: »Dej nam ti 

kaj odpredavaj, ali naredi kakšno delavnico, danes nimam nekega 

primera, dej nam kaj odpredavi o čuječnosti …« ali kaj takega in jaz 

sem malo nasedla. 

-velika skupina 

-niso se 

izpostavljali 

-restriktivna kultura 

-so se umikali 

-so se izogibali 

-so pazili kaj 

govorijo 

 

L 

NUV 

 

L 

NUV 

NUV 

NUV 

SUP3 Tisto je bilo kar hudo. Dinamika je bila zelo zelo zapletena, takrat 

sem imela en tim, šolski tim. To je bila skupina, v kateri so se ljudje 

med sabo poznali in so v skupino prišli s popolnoma skrhanimi 

medosebnimi odnosi in ravnateljica jih je poslala. 

-zapletena 

dinamika 

-slabi odnosi 

-poslani so bili 

L 

L 

NPU 

Na strani supervizijske skupine lahko opazimo, da supervizorke kot ovire navajajo sledeče 

lastnosti skupine: slabi odnosi, zapletena dinamika, restriktivna kultura, prevelika ali premajhna 

skupina (manj kot 3 in več kot 7, optimalna velikost 6 članov), prisoten nadzor v skupini, 

nezaupanje, preveč podobni člani, prevelike razlike v vrednotah med člani, nezainteresiranost, 

neangažiranost. Tudi tu se pokaže ovira, če je skupina napotena na supervizijo in pobuda za 

supervizijo ni prišla iz skupine, ampak od zunaj. Neučinkovita vedenja, ki so lahko ovira, so 

tudi takrat, ko se člani ne želijo izpostavljati, odpirati, ko pazijo kaj govorijo, ker jih je strah, 

kakšne bodo posledice, ko se umikajo in izogibajo in ko kršijo temeljne dogovore, kot je izdaja 

zaupanja v skupini.  

Za ponazoritev lahko uporabimo naslednje izjave: 

 »Neučinkovit proces … Vse je bilo podobno, enakih pogledov, enakih razmišljanj, 

enakih, mislim podobnih primerov (SUP1).« 

 »Iz varnostnega vidika, ker so bili sodelavci v skupini, so morali zelo pazit, kaj govorijo. 

In je bilo težko prodret do bistva njihovih težav (SUP2).« 

 »Dinamika je bila zelo zelo zapletena … To je bila skupina, v kateri so se ljudje med 

sabo poznali in so v skupino prišli s popolnoma skrhanimi medosebnimi odnosi, poslala 

jih je ravnateljica (SUP3).« 
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Tabela 16: Ovire v procesu in na strani supervizantov po izkušnjah supervizork. 

SUP izjave 
Kode. 1 

reda 

SUP1 No, šibka točka so bile refleksije, ne pisanje, ampak potem pogovarjanje o njih. 

Niso vedeli, kaj s temi refleksijami, kako se učiti iz teh refleksij. Tu so bili. Na 

koncu so zapopadli, v čem je štos. 

Šibka točka 

refleksije 

SUP2 Sej pravim, zadnjih nekaj let se dogaja, da niso pripravljeni pisati refleksij, 

pravijo, da imajo že tako preveč birokracije, res je, da tudi jaz ne zelo vztrajam, 

če ne želijo, če je prevelik odpor, jih potem ne silim. 

Niso 

pripravljeni 

pisati refleksij 

SUP3 Refleksije, to jim je bilo odveč. To so mi večkrat rekle, oh, spet je toliko dela. 

Ampak to so bile bolj ena ali dve. 

Refleksije so 

jim odveč 

Pisanje refleksij vse tri supervizorke spodbujajo in verjamejo v njihovo vrednost. Vendar pa 

opažajo, da se pri supervizantih pri pisanju refleksij pojavljajo odpori, da jim je to šibka točka, 

da jim je to zoprno ali breme in da se ne poglobijo preveč v pisanje ter da bolj opisujejo 

dogajanje kot preizpraševanje svojega doživljanja, razmišljanja, akcij, uvidov, vprašanj, 

izzivov… Supervizantje imajo včasih težave, kako komentirati refleksije drugih, da potrebujejo 

čas, da se naučijo izkoristiti refleksije kot uporaben učni pripomoček, ki poglablja znanje, 

proces spreminjanja oziroma učenja. 

Izhajajoč iz supervizijskega procesa, sem pisanje refleksij umestila kot oviro, saj je to sestavni 

del edukativno-razvojnega modela supervizije. Ravno tako je to ovira na strani supervizantov, 

ker jih ali pišejo ali ne in ker čutijo do tega odpore. 

  



78 

5.2. I. SKLOP: SOUSTVARJANJE SUPERVIZIJSKEGA PROCESA IZ VIDIKA 

SUPERVIZANTK 

RV2: Kateri so ključni dejavniki za soustvarjanje učinkovitega supervizijskega procesa 

po izkušnjah vključenih supervizantov? 

V spodnjih tabelah so navedene izjave supervizantk v fokusnih skupinah in njihove uvrstitve 

v kode 1. in 2. reda. Izjave vsebujejo oznako fokusne skupine (SK1, SK2, SK3) in oznako 

supervizantke(SUT/A, B, C … O). Še enkrat naj opomnim, da uporabljam žensko obliko 

samostalnika supervizantka, saj je v vzorcu sodeloval le en moški.  

1. Podsklop: Soustvarjanje supervizijskega procesa iz vidika supervizantk 

Tabela 17: Supervizantke o soustvarjanju procesa. 

SK Izjave 
Kode 1. 

reda 

Kode 2. 

reda 

SK1 F: Raziskovalno, ker je bil naš prvi proces, smo prvič prišli tja in 

nismo vedeli, kako bo potekalo, kako to gre. Tudi prvo srečanje 

je bilo striktno strukturirano, da dobimo vtis nekega procesa. 

D: Konkretno se mi zdi, da smo tako začeli, da smo napisali svoja 

pričakovanja, kaj lahko mi ponudimo, pa kaj rabimo od skupine 

in se je nek temelj vzpostavil, da smo lahko tekom procesa to 

pogledali. 

Č: Meni je bilo ful všeč, da se je ona sproti odzivala na naša 

doživljanja na to, kar mi potrebujemo, ker je ona nam tudi 

sama povedala, da ona ni imela vnaprej načrte, kako naj bi 

potekalo. Pa čeprav se je vedelo, katero gradivo se bo 

obdelovalo. 

C: Sem dostikrat malo zatavala, ona me je z vprašanji vrnila, 

me usmerila, mi postavila podvprašanja, da sem res odgovorila 

na bistvo. 

D: Že ko smo začeli, je bilo aktivno s pravili, pa aktivno 

obravnavo primera, nisi hotel spati. 

Č: Jaz sem pred prvim srečanjem pričakoval, da dejansko bomo 

dobili odgovore na svoje vprašanje. Dejansko pa je supervizija 

tako sestavljena, da je supervizorka vodila, da si sam prišel do 

odgovorov, preko vprašanj in pogledov drugih. 

-proces 

raziskovalen 

-strukturirano 

-daš – dam 

-ponudim - 

vzamem  

-odzivanje 

SUP na SUT 

 

-SUP usmerja 

-SUT sledi 

-aktivno 

sodelovanje 

SUT 

-pričakovanja, 

da dobiš 

odgovore 

-SUP vodi 

-SUT sam 

pride do 

odgovora 

Soustvarjanje 

Postavljanje 

strukture 

Vzajemno 

sodelovanje 

 

SUT je v 

ospredju 

SUP 

omogoča 

soustvarjanje 

 

 

Soustvarjanje 

in 

pričakovanja 

SK2 H: … ena stvar je bila že ta, da smo pisali refleksije in smo vsi 

pisali. Meni se je to zdelo zmeraj super, ker je ona prišla s tistimi 

refleksijami in je imela vedno nekaj podčrtan. Pa sem rekla, 

pa poglej, ona si je vzela čas, da je prebrala, nekaj je razmišljala 

o tem, če ne druzga. To se mi je zdelo, da je načrt neki in da 

razmišlja o tem … Ampak meni se je zdelo to zelo zelo skrbno 

načrtovano, ni bilo to nekaj adhoch ali kar nekaj iz lufta. 

G: če sem prav razumela vprašanje, se mi pojavi med očmi ena 

taka vaga obojestranski. Jaz sem imela občutek, da je SUP2 

zelo vedla, kaj dela, in hkrati smo imeli mi. Nikoli se mi ni 

zdelo, da ona nas zdaj tu šopa, mi pa sam, kar reče, lahko rečemo 

(kaže z rokami vago, poudarja, da ni bilo le enostransko, ne na 

eno ne na drugo stran). In ali pa mi bomo kar govorili in ona nič. 

Tako nekak smo vlekli drug drugega (uravnava z rokami), da 

smo tukaj gor bili nekako skupaj (uravnani roki) in sem jo 

zelo partnersko doživljala. 

J: Čeprav smo kar govorili, hihihi (vsi) 

H: ja, ona najmanj, ja (hihihihi) 

-vsi se držijo 

dogovora 

-SUP. se 

pripravi 

-vzajemno 

delovanje 

-vzajemen 

vpliv 

-vlečemo drug 

drugega 

-partnerski 

odnos 

-namensko 

delovanje 

SUP. 

-SUP vodi in 

se prepusti 

Soustvarjanje 

 

 

 

Omogočanje 

soustvarjanja 
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G: Ja, ampak se je čutilo, da je tako ona to želela, to je razlika. 

Jaz sem čutil, da ima ona nas ful pod kontrolo. In to je važno. 

K: Sej je imela. 

J: Meni se je tudi zdelo, da je prišla z neko idejo, kaj želi, 

ampak je potem tudi pustila nam, da smo to nekako izpeljali. 

Tudi je ona rekla, želite pisati refleksije, ni nujno. Pa smo mi rekli, 

kako ni nujno, hočemo pisati. Je prepustila nam. Hkrati pa je 

vodila, se je čutilo, da vodi. Se mi zdi, da smo kar soustvarjali 

fejst. 

-čuti se, da 

SUP ima 

kontrolo 

-čuti se, da 

SUP vodi 

-SUP prepušča 

SUT 

-SUP pusti 

SK3 P: Vsaka je nekaj doprinesla s tem, ko je predstavila svoj 

problem, iz tega smo se vse nekaj naučile.  

O: S pomočjo vprašanj, ki jih je ona postavljala in ostale, da 

same pridemo do nekega uvida, do neke rešitve, da 

razmišljamo o tem.  

N:- Smo si vzele tisto, kar je bilo za nas najbolj primerno, 

pisano nam na kožo.  

P: Ja, meni se zdi, da SUT3 ni imela vnaprej pripravljene 

zadeve, ampak da je videla v tistem trenutku, da mi pač to 

rabimo, karte. Nas je pač spoznala skozi par srečanj in je videla, 

da to je to, kar smo mi rabile. 

-vsak 

doprinese 

-postavljajo 

vprašanja vsi 

-SUP vodi 

-SUP se 

prilagaja 

potrebam SUT 

-SUT vzame, 

kar potrebuje 

Soustvarjanje 

Za SK1 je bil to prvi supervizijski proces. Opisujejo, da je soustvarjanje potekalo tako, da so 

na začetku postavili jasno strukturo, dogovore, pravila, pričakovanja, kaj lahko kdo ponudi in 

kaj potrebujejo, in da so ves čas aktivno sodelovali. Opišejo, da jih je SUP3 usmerjala, vodila, 

jim tudi sledila tako, da se je nanje in na to, kar potrebujejo odzivala sproti. Občutek so imeli, 

da SUP3 ni imela vnaprej začrtanega načrta, kako bo potekalo. 

SK2 opisujejo, da so zelo soustvarjale, da so imele prostor, da povedo, kako bi delale, da so se 

dogovarjali, da so vsi sodelovali, da so vlekli en drugega. Čutile so, da je SUP2 vedela, kaj 

počne, da je skrbno načrtovala, »da ni bilo kar nekaj iz lufta (SUT2/H)«, ampak, da jim je 

dopuščala, prepuščala, da so se dogovorile, kako bodo kaj izpeljale. Doživljale so jo 

partnersko.  

SK3 opišejo soustvarjanje kot doprinos vsakega člana s svojim aktivnim sodelovanjem, 

postavljanjem vprašanj, izpostavljanjem problemov in vzajemnem učenju. SUP vodi, SUT si 

pa vzame tisto, kar potrebuje. Občutek so imele, da SUP3 ni imela vnaprej začrtanega načrta, 

ampak se je odzivala na potrebe SUT3.  

Soustvarjanje ilustrirajo naslednje izjave supervizantk:  

 »Jaz sem pred prvim srečanjem pričakoval, da dejansko bomo dobili odgovore na svoje 

vprašanje. Dejansko pa je supervizija tako sestavljena, da je supervizorka vodila, da si sam 

prišel do odgovorov, preko vprašanj in pogledov drugih (SUT1/Č).« 

 »Če sem prav razumela vprašanje, se mi pojavi med očmi ena taka vaga obojestranska. 

Jaz sem imela občutek, da je SUP2 zelo vedela, kaj dela, in hkrati smo imeli mi. Nikoli se 

mi ni zdelo, da ona nas zdaj tu šopa, mi pa sam kar reče lahko rečemo (kaže z rokami vago, 

poudarja, da ni bilo le enostransko, ne na eno ne na drugo stran). In ali pa mi bomo kar 

govorili in ona nič. Tako nekak smo vlekli drug drugega (uravnava z rokami), da smo tukaj 

gor bili nekako skupaj (uravnani roki) in sem jo zelo partnersko doživljala (SUT2/G).« 

 »Vsaka je nekaj doprinesla s tem, ko je predstavila svoj problem, iz tega smo se vse nekaj 

naučile. (SUT3/O).« 
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2. Podsklop: Vloge deležnikov iz vidika supervizantk 

Tabela 18: Vloga supervizorja glede na doživljanje supervizantk. 
Legenda: NAL – naloge, L – lastnosti, KOM – kompetence, MET – metafora 

SK Izjave Kode 1. reda 
Kode 

2. reda 

SK1 C: Opozorila na ene stvari, katere mi same nismo opazile. Je 

predstavila, da smo še predebatirale. 

D: Trud za to, da se vsi dobro počutimo tekom procesa in na 

koncu, da je preverila, če se je vse zaključilo, če še kdo rabi. 

F: Sposobnost SUP, da enostavno vidi čez. 

C: Da se odziva na nas. Mora biti zelo pozoren na neverbalno 

komunikacijo, da spremlja proces, da te tudi na nek način usmeri 

z nekimi podvprašanji, da začneš razmišljati o stvareh, na katere 

prej nisi niti pomislil.  

D: Meni se zdi kar zahtevno od SUP, da te usmerja, ker moraš res 

znat vedeti, kakšna vprašanja postavljati, da razširiš pogled, pa 

velik znanja, da to znaš. Kar težka vloga, kar se meni zdi.  

A: Ki zagotavlja to varnost, ponovno preverja, ponovno sprašuje, 

koordinator med vsemi, je uglašen v procesu, način razmišljanja 

o problemu, da je vse ok. 

D: Da se zna prilagajati vsakemu posamezniku posebej, da 

prepozna, kaj kdo rabi, koliko daleč lahko gre z vprašanji, da je 

še vedno varno in prijetno, kljub temu da so ful problemi in dileme.  

Č: Pa fleksibilen pri uporabi metod tekom procesa, kdaj katere 

uporabiti.  

-opozarja 

-skrbi za varnost in 

dobrobit SUT 

-metapogled  

-se odziva na SUT 

-pozoren na 

komunikacijo 

-spremlja proces 

-usmeri z nabor 

vprašanj 

-široko znanje 

-zagotavlja varnost 

-koordinator med 

vsemi 

-uglašen v procesu 

-pozitivno naravnan 

-se prilagaja SUT 

-fleksibilno 

uporablja metode 

 

naloga 

NAL 

KOM 

 

NAL 

NAL 

NAL 

NAL 

 

L 

NAL 

MET 

 

L 

L 

NAL 

NAL 

 

 

MET 

MET 

MET 

NAL 

NAL 

NAL 

 

L 

NAL 

NAL 

 

 

NAL 

 

NAL 

 

NAL 

NAL 

NAL 

L 

L 

NAL 

 

 

 

 

 

 F: Fiksna točka: torej ko vse te ideje, misli, ko se razvija neka 

dilema, ki lahko gre v veliko različnih smeri, potem je supervizor 

tam kot sidro, kot neka fiksna točka, ki usmeri nazaj, na to, zakaj 

smo danes tu in o čem bomo debatirali. 

A: Tudi varna točka. Ki zagotavlja to varnost 

E: Morska asociacija. Svetilnik, meni se zdi kot da supervizor ima 

to luč in od tebe je odvisno, ali boš ti sledil ali ne, luč ti nudi 

usmeritev. 

-fiksna točka 

-varna točka 

-svetilnik 

-usmerjana tu in 

sedaj 

-zagotavlja varnost 

-nudi usmeritve 

SK2 I: Nevtralnost. Da se ne vmešava.  

J: Pa, da te zaščiti tudi.  

G: Supervizante mora spomniti na korektnost in na pravila, 

dogovore.  

H: Meni se zdi super, se spomnim, ko nas je ona povlekla, ko smo 

odlutali nekam, nekak nas je nazaj privlekla v ta proces mimogrede. 

Sem si mislila, res je carica. Sploh ni bilo treba velik, pa nas je zelo 

hitro spet sem, tukaj in zdaj postavila.  

I: Hotla sem reč supervizor na določen način postavlja vprašanja 

ali pa kak pove tako, da ne užali, da ne ogroža tistega drugega. 

Meni se je delo, da je bilo par situacij, ni bilo provokativno, ampak 

je bilo tako, da smo vsi razmišljal, da smo zdaj mi neki. Da je mal 

potegnila, kako bi rekla, vajeti. Ne more kar pustit, mora korigirat. 

Supervizor mora malo korigirati tudi vzdušje. 

J: Meni se zdi korigirat, pa tudi razširit, da če gremo vsi v eno in 

isto smer, potem ona mogoče tudi okrog obrnila, da nismo vsi skoz 

isto spraševali. 

H: Ja, pa potem tudi direktno kar v bistvo s tisto svojo pripombo 

ali vprašanjem.  

I: Pa tudi tako, da nas je malo čutila, malo smo se smilili, joj, kok 

smo uboge, ta neformalni pogovor mi je bil zelo všeč, malo se 

pomenit, malo pohecat, malo nas je pobožala, pa malo piškotov, 

malo relax.  

-nevtralen 

-poskrbi za varnost 

-skrbi za 

izpolnjevanje 

dogovorov 

-usmerja pozornost 

na »tu in sedaj« 

-postavlja 

vprašanja, da te 

usmerja 

-pazi na SUT 

-korigira vzdušje 

-razširi perspektivo 

-direktna 

-je čuječa 

-podpira in neguje 

-uporablja humor 
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 I: »Nekako je bilo fajn, da je nekdo kot ena koklja, da nas ima tako 

pod okriljem, malo spodbuja, da gremo, hkrati pa nas tako malo 

čuva.« 

-koklja 

-spodbuja 

-čuva 

MET 

NAL 

NAL 

 

 

NAL 

SK3 O: Zelo je veliko odvisno od supervizorja. Nekako kakšen je kot 

človek. Od človeka. 

P: S pomočjo vprašanj, ki jih je ona postavljala in ostale, da same 

pridemo do nekega uvida, do neke rešitve, da razmišljamo o tem. 

-pomembnost vloge 

-vodi proces 

Supervizantke so opisovali supervizorke in njihov način dela. Iz opisa vidimo, da supervizor 

ima veliko nalog. Ključna naloga je, da vodi proces, ga spremlja in usmerja z vprašanji SUT, 

da širi perspektivo, da skrbi za varnost in da se SUT držijo dogovorov, da se prilagaja SUT, da 

jih usmerja nazaj na delo, na »tu in sedaj« ali da malo »potegne vajeti«, da jih podpira, da 

korigira vzdušje, da se odziva na SUT, da fleksibilno uporablja metode … Pričakujejo, da bo 

supervizor nevtralen, čuječ oziroma da jih bo čutil, da se bo tudi pošalil, bo direkten, pozitivno 

naravnan, bo v procesu uglašen in sposoben videti čez in onkraj oziroma da bo sposoben 

metapogleda in bo imel široko znanje. 

SK3 je opisovala supervizorko in njen način dela kot spodbuden dejavnik v supervizijskem 

procesu, zato sem te odgovore uvrstila pod spodbudne dejavnike na strani supervizorja.  

Za ilustracijo vloge supervizorja lahko uporabimo metafore, ki so jih SUT iznesli:  

 »Fiksna točka: torej ko vse te ideje, misli, ko se razvija neka dilema, ki lahko gre v veliko 

različnih smeri, potem je supervizor tam kot sidro, kot neka fiksna točka, ki usmeri nazaj, 

na to, zakaj smo danes tu in o čem bomo debatirali (SUT1/F).« 

 »Tudi varna točka. Ki zagotavlja to varnost (SUT1/A).« 

 »Morska asociacija. Svetilnik, meni se zdi kot da supervizor ima to luč in od tebe je odvisno, 

ali boš ti sledil ali ne, luč ti nudi usmeritev (SUT1/E).« 

 »Nekako je bilo fajn, da je nekdo kot ena koklja, da nas ima tako pod okriljem, malo 

spodbuja, da gremo, hkrati pa nas tako malo čuva (SUT2/I).« 

 »Zelo je veliko odvisno od supervizorja. Nekako, kakšen je kot človek. Od človeka 

(SUT3/O)«. 

Tabela 19: Pričakovanja udeleženk do sebe v vlogi supervizanta in opis vloge. 

SK Izjave Kode 1. reda 

SK1 F: Svojo vlogo kot člana skupine, neka podpora, doprinos s svojimi pogledi, 

primeri, intervencijami. Sebe v bistvu dajem v skupino. 

C: Da smo en drugemu nekako pomagali, ko je en predstavljal problem, ni 

videl rešitev, smo pomagali, kaj bi pomagalo. Tudi ko si ti imel primer, si imel 

pomembno vlogo, kam bo sploh šlo, ne vem, kam si hotel usmerit, kje vse rabiš 

pomoč. 

D: Da pomagaš komu oziroma sprejmeš, kaj ti drugi dajejo. Mogoče, če si ti 

imel primer, si probaš odpreti oči. Si pomagaš z drugim zornim kotom, 

drugače pa pomagaš še s svojim pogledom. 

A: Neko podporo, različne poglede, sprejetost, ko si imel ti primer, da so te 

tudi potolažili, da nisi fajn neumnost naredu. Zaupanje, varnost. 

-podpira 

-prispeva 

-da sebe v skupino 

-pomaga 

 

-skrbi za svoj učni 

proces 

-sprejema od drugih 

-sprejema druge 

-nudi tolažbo 

-zaupa 

SK2 J: Meni se zdi vloga ta, da drugi, ki so s tabo v tem procesu, pridejo z neko 

dilemo, problemom, ti, ki si tam zraven, skušaš to razumeti in preko svojih 

izkušenj, kar pač imaš, preko vprašanji, mnenji, skušaš njemu pomagat 

videti širšo sliko. Hkrati se vedno zgodi, da tudi ko ti se s tem procesom 

ukvarjaš, najdeš tudi pri sebi podobno situacijo in hkrati o tej situaciji 

-skuša razumeti 

-pomaga s svojim 

sodelovanjem 

-išče za sebe 

uporabne zadeve 
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razmisliš. Drugače pa, kadar pa prideš s problemom, se mi zdi zelo 

pomembno, tam si v skupini, veš, da boš izpostavljen, skušaš razrešiti ta 

problem in hkrati, ko to iščeš, se v bistvu analiziraš svojo prakso … Da 

lahko pogledaš, kje ti ne gre, da lahko vidiš, to se mi zdi zelo pomembno, da 

analiziraš svojo prakso in potem lahko vidiš to v svojem problemu. 

H: Jaz se s tem strinjam. V bistvu pa sem jaz opazila eno stvar, ki se mi zdi 

zelo pomembna, to je vloga poslušalca. Tega, ki sprejema to, kar en drug 

pove, kljub temu da so te včasih že prej ene stvari preklemsko razkurle. 

Poslušalec, sprejemat. Pa potem ta svoja čustva prepoznavat, spoznavat in 

potem korigirat, če se da … Ni to vse samo racionalno. V bistvu, ko gre za 

čustva, moraš dobro poslušat, sprejemat se mi zdi in potem moraš znat 

nekako dobro skorigirat tista svoja čustva, ki jih doživljaš zraven, poleg 

tega, kar je pač, kar je oseba ali kak bi temu rekla soigralec v tej igri 

prispeval.  

G: ...mislim, da je treba biti pripravljen na supervizijo.  

-analizira svojo 

prakso 

-odkrivaš svoje 

šibke točke 

-dobro posluša 

-sprejema 

-spoznava in 

korigira svoja 

čustva 

-je soigralec 

-pripravi naj se na 

supervizijo 

 

SK3 P: Tudi me kot SUT, vsaj zase lahko rečem, pripomoremo, se naučiš 

postavljati pravo vprašanje, recimo, ko je kdo drug imel predstavil svoj 

problem, smo tudi me postavljale zelo dobra vprašanja, a ne. Ker je vsaka z 

drugačnimi očmi gledala na problem in je z drugačnimi vprašanji, mogoče 

s katerimi supervizor ne bi. Poleg tega, da sem se še veliko iz drugih 

primerov naučila.  

O: …ampak je na podlagi teh vprašanj, vsak sam! (poudarek) prišel do 

svoje rešitve. Osvetljene iz različnih zornih kotov.  

N: Zanimivo je bilo slišati vse probleme, ker si potem dejansko tudi v sebe 

pogledal, malo globlje in potem iz teh različnih zornih kotov osvetlil kakšno 

stvar …  

-pripomore 

-aktivno sodeluje  

-postavlja vprašanja 

-deli svoj vidik 

-se uči od drugih 

-sam iz nabora 

rešitev oblikuje 

svojo rešitev 

-posluša 

-se poglablja v vse 

Supervizantova naloga je, da prispeva svoj vidik, postavlja vprašanja, aktivno sodeluje, posluša, 

sprejema od drugih, pomaga drugim, nudi tolažbo, skuša razumeti druge, zaupa, se poglablja 

vase, prepoznava svoje notranje dogajanje, skrbi za svoj učni razvoj, se uči od drugih, se 

pripravi na supervizijo, sam oblikuje rešitve iz ponujenega ... Predvsem analizira svoje delo, 

zase išče, kar potrebuje, in s postavljanjem vprašanj ter deljenjem svojih pogledov pomaga 

ostalim članom. Je soigralec.  

Vlogo supervizanta ilustrirajo naslednje izjave:  

 »…kot člana skupine, neka podpora, doprinos s svojimi pogledi, primeri, z intervencijami. 

Sebe v bistvu dajem v skupino (SUT1/F).« 

 »…kadar pa prideš s problemom, se mi zdi zelo pomembno, tam si v skupini, veš, da boš 

izpostavljen, skušaš razrešiti ta problem in hkrati, ko to iščeš, se v bistvu analiziraš svojo 

prakso ..., da lahko pogledaš, kje ti ne gre, da lahko vidiš, to se mi zdi zelo pomembno, da 

analiziraš svojo prakso in potem lahko vidiš to v svojem problemu (SUT2/J).« 

 »… ampak je na podlagi teh vprašanj vsak sam! (poudarek) prišel do svoje rešitve. 

Osvetljene iz različnih zornih kotov (SUT3/O).« 

Tabela 20: Mnenje supervizantk o vlogi supervizijske skupine.  

SK Izjave 
Kode 1. 

reda 

Kode 2. 

reda 

SK1 C: Predvsem oporo, meni je bilo dosti lažje, ne vem, ko sem slišala, da bi 

oni ravnali enako ali podobno, ko ti dajo neke ideje, da začneš razmišljat, 

jaz sploh ne bi pomislila na vse to in kako bi bilo dobro imeti vedno nekoga 

zraven, da ti da še ideje. Tudi če niso vse ideje bile primerne ali pa ne 

bi uporabila, so dobrodošle. 

-opora 

-nabor idej 

-skupinsko 

učenje 

-dodaten vir 

-tolažba 

Omogoča 

Vir 

 

 

Omogoča 
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Č: Da je to skupinsko učenje, ne učim se samo jaz, ampak se vsi skupaj 

učimo in to da neko bogastvo. 

F: Nek dodaten vir. Vir idej, podpore, razmišljanja, tudi nek vir tudi 

slabih idej, da vidiš da je ok, če si kaj narobe naredil, da vidiš, da tudi 

drugi delajo napake, mogoče pomirjajoče, da drugi tudi naredijo 

napako, da je to človeško in da bi tudi drugi nekako podobno ravnali.  

E: Vir podpore, razumevanja, omogočalo mi je nov pogled na stvari in 

dala mi je občutek varnosti.  

-podpora 

-vir podpore, 

razumevanja 

-omogoča 

nov pogled 

-občutek 

varnosti 

 

Vir 

Vir 

Vir 

Vir 

 

Omogoča 

Omogoča SK2 /  

SK3 /  

SK1 je supervizijsko skupino opisala predvsem kot vir: idej, podpore, razumevanja, 

razmišljanja, tolažbe, celo tudi slabih idej, ki so prav tako dobrodošle. S tem omogoča 

supervizijska skupina nov pogled, skupinsko učenje, oporo ter občutek varnosti.  

V SK2 in SK3 so udeleženci, ko so govorili o supervizijski skupini, bolj navajali spodbudne 

dejavnike in ovire znotraj le-te, zato sem te odgovore uvrstila v podsklop spodbudnih 

dejavnikov in podsklop ovire. Spodbudne dejavnike znotraj supervizijske skupine bi lahko 

upoštevali tudi pri opisu vloge le-te.  

Drugi deležniki: V SK1 so izpostavili še vlogo delovne organizacije, da je pomembno, da le 

ta omogoča supervizijo in da je to od nje odgovorno. Izkušnje imajo od takrat, ko so opravljali 

prakso, ko delavci niso imeli supervizije »in bi jo rabili. Potem se sami organizirajo in imajo 

neke približke supervizije (SUT1/D).« 

3.Podsklop: Spodbudni dejavniki v supervizijskem procesu 

Tabela 21: Spodbudni dejavniki na strani supervizorja v supervizijskem procesu po 

mnenju supervizantk. 
Legenda: UV – učinkovito vedenje, L – lastnosti, UVO – učinkovito vodenje, VUJ –vzajemno ujemanje, OD – 

odnos 

SK Izjave Kode 1. reda 
Kode 

2. reda 

SK1 C: Ko smo videli, da nekdo še vedno ni ok, je supervizorka zelo 

dala na to, je preverila še enkrat, da če je res zdaj oseba v redu, 

če je končala ta primer, da niso ostale stvari, ki bi se vlekle v 

naslednje srečanje.  

-poskrbi za dobrobit 

SUT 

 

UVO 

 

 

L 

L 

UVO 

VUJ 

 

UVO 

OD 

 

 

UV 

L 

UV 

 

L 

 

UVO 

SK2 I: …ona je bila res tu (držanje dogovorov) zelo dosledna, taktna 

in vse, kar je treba, no. In tako pol je lažje sigurno. Ona nas je 

takoj ufurala v ta ritem. 

A: Meni je naša supervizorka zelo kot oseba sedla in njen način. 

Č: To mi je bilo všeč, da je SUP2 bila tako, kolikor si želel 

povedati, ni bila tako, da moraš. Meni je bilo všeč, da toliko kot 

sem želela, toliko sem dala. 

Č: Odnos je pomemben. Meni je bil zelo prijeten, ni silila preveč 

v mene, res tako, kot mora bit, se mi zdi. Imela sem dovolj 

prostora, če sem hotla kaj povedat, ali pa tudi, če nisem želela 

povedat, ni bilo potrebe, ni ona rekla, ej, zdaj pa moraš ali pa nekaj. 

Pa tako se mi je zdelo, da ni obsojala nič. Karkoli smo rekli. 

Prijetno sem se počutila ob njej. Meni je zelo odnos pomemben, 

da lahko sploh sodelujem.  

Č: Da je bila zdaj SUP2 zunanja, pa ne zato, da ne bi zaupala tisti 

prej, ampak mi je bilo lažje, da boljše, da ne pozna vseh teh oseb, 

da lažje vidi od zunaj. Pa se pogovarjamo bolj na racionalnem 

-dosledna 

-taktna 

-»ufurala v ritem« 

-on in njen način 

»sedel« 

-spodbuja in ne sili 

-odnos 

-omogoča prostor 

vsem 

-ne obsoja 

-da je zunanja 

-pogled od zunaj 

-bolj racionalen 

nivo 

-čustveno ni 

vpletena 

-načrtuje 
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nivoju, ni tako čustveno vpletena v neko stvar, ker dela z nami 15 

let. 

I: Jaz sem tudi andragogiko študirala in ena načela vodenja 

izobraževanja odraslih so mi padla na pamet, in lahko pokljukam: 

glede načrtovanja, izhajanja iz potreb posameznika, odnos, 

enakovrednost.  

H: Se mi zdi, da te ni pustila pasivnega, nikoli. Tudi če nisi bil 

čisto aktiven v tem smislu, da bi ti skoz govoril, skoz je bilo nekaj, 

SUP2 nas je znala nekak spodbudit, da smo vsi skoz bli. 

-izhaja iz potreb 

SUT 

-odnos 

-enakovrednost 

-angažira vse 

-spodbuja 

 

UVO 

 

OD 

UVO 

UVO 

UV 

 

 

 

UV 

UVO 

UVO 

UVO 

 

 

UVO 

UVO 

UVO 

 

 

 

 

UV 

L 

L 

VUJ 

SK3 O: Kako nas je SUP3 poslušala in vodila. Vedno je imela na zalogi 

še kakšno vajo, ki je v bistvu v pravem trenutku potegnila na 

plano ... In potem skozi kakšno tako vajo prideš tudi do kakšnega 

takega rezultata.  

N: Znala je vodit.  

N: Ravno to je pri SUP3 bilo super, ni drezala. Če nisi uspel, ali 

če nisi zmogel v tistem trenutku, je potem stvar malo prekinila 

in smo se potem spet vrnil, ko se je človek malo zbral.  

O: …ni drezala. Bila je res super voditeljica. 

P: Včasih smo tudi malo izven teme skrenile. Pa nas je SUP3 zelo 

hitro nazaj usmerila ... 

P: Ona je res vedno znala postaviti prava vprašanja. Res vprašala 

je take stvari, kar sama sploh ne bi pomislila, res no, sama se 

takega vprašanja ne bi spomnila.  

N: SUP3 je nekaj povedal o sebi, da je tudi ona se malo razgalila, 

ker potem je lažje zaupat, kot če z neke distance, je distancirana. 

Se mi zdi, da če ne bi nič povedala o sebi, bi bil vseeno nek zidek 

med nami, a ne.  

P: Nas je spustila mal v svojo dnevno sobo. Pač, da je malo tudi 

stvari o sebi povedala. 

N: Zelo je veliko odvisno od supervizorja. Nekako, kakšen je kot 

človek. Od človeka. Na splošno tako, njena zunanja, celotna 

osebnost je bila prijetna, ki nam je ustrezala. Smo jih lahko 

zaupale. 

P: Tako ja, ali se ujameš s skupino ali se ne ujameš. Ja, verjetno so 

vsi strokovnjaki na svojem področju, ampak če se ti uklopiš s 

skupino, se mi zdi, da je veliko bolj učinkovito, kot če se ne. 

Lahko pa se pač ne. 

-posluša 

-dobro vodi 

-namenske 

intervencije – vaje 

-usmerja in sledi 

SUT 

-ni drezala 

-usmerja  

- postavlja prava 

vprašanja 

 

 

 

 

-pove o sebi 

-prijetna  

-zaupljiva 

-se ujame s skupino 

 

Odgovore sem razdelila na štiri komponente: lastnosti, učinkovito vedenje, učinkovito 

vodenje, ki bi lahko bilo del učinkovitega vedenja, vzajemno ujemanje in odnos.  

V SK1 izpostavijo, da je zelo spodbudno delovala skrb supervizorke za dobrobit 

supervizantov, s tem, ko je preverjala, kako so in če so se zadeve zaključile. 

V SK2 vidijo kot spodbudne lastnosti supervizorke, da je dosledna, taktna, da prihaja od zunaj, 

da ni čustveno vpletena … Izpostavijo pomembnost odnosa: »Prijetno sem se počutila ob njej. 

Meni je zelo odnos pomemben, da lahko sploh sodelujem (SUT2/Č).« Dober odnos pa 

supervizorka soustvarja z učinkovitim vedenjem, da spodbuja, da ne obsoja, in z učinkovitim 

vodenjem, da omogoča prostor vsem, načrtuje, izhaja iz potreb supervizantov, angažira vse 

člane, enakovrednost, deluje bolj na racionalnem nivoju, omogoča pogled od zunaj, ne sili, če 

niso SUT pripravljeni, in jih »ufura« v ritem. Skrbi torej za potek. 

V SK3 so kot spodbuda delovale lastnosti supervizorke: da je bila prijetna in zaupljiva, njena 

učinkovita vedenja, da posluša, ni drezala, je povedala tudi kaj o sebi, »nas je spustila mal v 

svojo dnevno sobo (SUT3/P)«. Zaradi tega so ji lahko bolj zaupali, učinkovito pa je tudi vodila: 
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da je znala postavljati prava vprašanja, da jih je usmerjala, ko so zatavale, da je uporabila vaje, 

preko katerih so SUT lahko prišle do rešitve, da je sledila SUT, kar ponazori trditev »ravno to 

je pri SUP3 bilo super, ni drezala, če nisi uspel, ali če nisi zmogel v tistem trenutku, je potem 

stvar malo prekinila in smo se potem spet vrnil, ko se je človek malo zbral (SUT3/N)«.  

V SK1 in SK2 izpostavijo vzajemno ujemanje s supervizorko kot spodbudni dejavnik, kar 

ponazorijo naslednje trditve: 

 »Meni je naša supervizorka zelo kot oseba sedla in njen način (SUT2/A).« 

 »Zelo je veliko odvisno od supervizorja. Nekako, kakšen je kot človek. Od človeka … na 

splošno tako, njena zunanja, celotna osebnost je bila prijetna, ki nam je ustrezala. Smo jih 

lahko zaupale (SUT3/N).« 

 »Ja, verjetno so vsi strokovnjaki na svojem področju, ampak če se ti uklopiš s skupino, se 

mi zdi, da je veliko bolj učinkovito, kot če se ne (SUT3/P).« 

Tabela 22: Supervizantke o spodbudnih dejavnikih na strani supervizanta. 
L – lastnosti, UV – učinkovito vedenje, LO – lasten občutek 

SK Izjave Kode 1. reda 
Kode 

2. reda 

SK1 Č: Da poveš vse, kar misliš tekom procesa, da ne rabiš 

cenzurirati svojih misli. 

F: Zaupanje v to v skupino, kar je mogoče prej trajalo 3 srečanja, 

da bi že prej videli, da lahko zaupaš skupini, da prej vstopiš z 

zaupanjem v skupino.  

D: Mene predvsem to, da ni nekih nepomembnih stvari in vse, 

kar je zate pomembno, je res pomembno, tudi če imaš predsodek, 

da če je zame pomembno, ni za druge in ne bom dala ven. Ne, 

treba je dati ven, če je meni pomembno. 

A: Zaupanje, pa poveš, kar si misliš, poveš dodatne možne 

rešitve, tudi če se ti zdijo včasih neetične, predvsem to, da zapišeš 

svoja spoznanja, da si narišeš ali kakorkoli, da ne gre mimo. 

Za kar je bilo poskrbljeno tudi s temi refleksijami. 

C: Meni je ful pomagalo to, da nismo poznali primerov med 

sabo oziroma niso ostali poznali fanta, s katerim sem delala. Ker 

če bi še kdo delal z njim, bi mogoče imela občutek, da ga potem 

samo jaz tak vidim. In da drugi drugače in bi se mogoče preveč 

na to ozirala. Zdaj sem imela občutek, da jaz vem, kakšen je on.  

D: Ker si aktiven, sodeluješ, razmišljaš. 

B: Da si aktiven, če si kaj hotel dobiti zase, si lahko dobil. 

C: Karkoli se ti že dogaja v življenju, sem dala na stran in sem se 

posvetila tistemu, kar smo govorile.  

D: Takrat ko sem imela jaz, takrat je bil največji uvid. Če si 

imel ti gradivo tisti dan, jaz sem bila najbolj srečna, ker sem 

prišla do neke rešitve. 

A: Meni je bila spodbuda zunanja oseba iz druge smeri, sem 

prvo mislila, da bo to ovira, ker je nisem poznala. Ker ne hodi tri 

leta na ista predavanja kot mi, ima dosti svojih izkušenj z 

ljudmi in dejansko pokaže tisti simpel, nekomplicirani način in 

vpraša, da svoj primer. Še kot oseba je bila ful odprta, ful 

motivirana, ful je sodelovala.  

-pove kar si misli 

-se ne cenzurira 

-zaupa v skupino 

 

-zaveda se 

pomembnosti 

lastnih vprašanj 

-zaupa 

-pove kar si misli 

-zapiše lastne misli 

-refleksija 

-nepoznavanje 

primerov drugih 

-dela na svojem 

primeru 

-poskrbi, da dobi 

-posveti se tistemu, 

kar se dogaja 

-aktivno delo na 

lastnem gradivu 

 

 

 

 

 

-zunanja članica 

-drugačen pogled 

-sodeluje 

-nekomplicira 

-odprta 

-motivirana 

UV 

UV 

L 

 

L 

 

L 

UV 

UV 

UV 

L 

 

UV 

UV 

UV 

 

UV 

 

 

 

 

 

 

L 

 

UV 

UV 

L 

L 

L 

 

L 

L 

SK2 G: Hvala bogu, te nihče ne ovira, moraš pa imeti hkrati zelo 

močen notranji vzgib, da to narediš, Moj notranji vzgib je bil, 

ker sem že vedla, kaj to supervizija je.  

G: Verjetno je človek tam z nekim namenom ali pa jaz sem se 

tako počutila.  

-notranja motivacija 

-namensko 

sodelovanje 

-si upa dati ven 

-odkrit 

-zaupa 
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G: …ampak da bi si upal, to je želja, da bi si upal res dati ven 

iz sebe, ne da moramo skoz se bati, kaj bo uni mislil, pa uni ... 

H: Odkritost. Zaupanje tud. 

H: … Se pravi, da moraš znat tudi sam precenit, kdaj je drugi 

pripravljen sprejeti tvojo odkrito mnenje. Da moramo biti na 

te stvari, moramo biti zelo subtilni v takih krogih. 

Se mi zdi. Pa predvsem mislim, da je odgovorno od nas, da se 

zavedamo, da je tukaj nekaj sveto in zaprto, če smo se tako 

zmenili. Ne? To se mi zdi izdaja zelo velika, če se to nekje zunaj 

o bilo čem na kakršenkoli način govori. 

 

 

-oceniti, kdaj, 

komu, kako in kaj 

povedati 

-subtilen 

-upoštevanje 

dogovora o 

zaupnosti 

L 

 

 

UV 

 

L 

 

UV 

 

L 

LO 

L 

UV 

UV 

UV 

L 

L 

L 

UV 

L 

 

L 

L 

 

L 

L 

 

L 

L 

SK3 P: Ja, in tudi ker smo bile zaupljive in ker smo se počutile 

varno, smo bile iskrene. Poveš stvari, ki jih mogoče drugače ne 

bi, če ne bi čutil, da lahko poveš, da je varno. 

N: Se mi zdi, da smo se znale poslušat, kar je tudi zelo 

pomembno. To aktivno poslušanje. To vemo, da danes gre bog 

si ga vedi kam. In to se mi zdi, da je zelo pomembno, da se slišiš. 

In da si ne rečeš, ah, ta problem, kaj pa je to. Da se poskušaš tudi 

vživeti v drugega. Recimo zakaj on tako, je temu tako? 

P: Tudi nobenga ni bilo, ki bi pametoval.  

O: Skočiš v vodo in plavaš. 

N: Da smo vse bile pripravljene delati na sebi, da smo vse bile 

pripravljene vložit nekaj, trud vložit, pa bit pripravljen slišat. 

O: Ja, se moraš pripravit, da toliko sred bo treba žrtvovat za 

to.  

P: Da smo si vse bile pripravljene priznati, da imamo 

probleme, da nobena ni popolna. 

N: Pa da vse želimo izboljšati stvari.  

P: Ja, pripravljen moraš biti na to, da boš odkril kaj takega, kar ti 

ni všeč.  

B: Ja, in kaj potem s tem. A te bo to potrlo ali boš na tem 

gradil. Ali kaj boš s tem naredil? 

N: Ja, kako to spremeniti s tem, da še vedno ostaneš zvest sam 

sebi. To je tisto najbolj pomembno, da delaš stvari in da si zvest 

sam sebi, da ne greš preko sebe. Moraš imeti kar trdo voljo. 

-zaupljive 

-varno počutje 

-iskrene 

-aktivno posluša 

-vživlja se v druge 

-ne pametuje 

-pogumen 

-pripravljene delati 

na sebi 

-pripravljene vložiti 

-trudi se 

-pripravljen slišati 

-pripravljen 

žrtvovati čas 

-prizna, da vsi 

imamo probleme 

-želja po izboljšavi 

-pripravljen 

spoznavati sebe 

-da si zvest sam 

sebi 

-ima trdo voljo 

 

Na strani supervizanta so kot spodbudne dejavnike SK1 naštele sledeče lastnosti: da zaupa v 

skupino, supervizorja in proces, da se zaveda pomembnosti lastnih vprašanj »da ni nekih 

nepomembnih stvari ni in vse, kar je zate pomembno, je res pomembno (SUT1/D)«, da ne pozna 

primerov drugih članov, da je odprt, motiviran ... Spodbudno deluje tudi učinkovito vedenje 

supervizanta: da pove, kar si misli, da zapiše svoja razmišljanja (refleksije), da aktivno sodeluje, 

da dela na svojem primeru, da poskrbi, da dobi, kar potrebuje, da se posveti »karkoli se ti že 

dogaja v življenju, sem dala na stran in sem se posvetila tistemu, kar smo govorile (SUT1/C)«, 

da izrazi drugačen pogled … 

V SK2 izpostavijo kot spodbudne lastnosti supervizanta: da je notranje motiviran, da ve, s 

kakšnim namenom je tam, da zaupa, je odkrit in da si upa dati ven oziroma se izraziti brez 

pretiranega oziranja na mnenje drugih.  

SK3 podobno izpostavi kot spodbudni dejavnik lastnosti supervizanta: da zaupa, da je iskren, 

da je pogumen. »skočiš v vodo in plavaš (SUT3/O)«, da je zvest samemu sebi, da ima trdo voljo 

in da je pripravljen delati na sebi, vložiti, žrtvovati čas, priznati, da imamo vsi probleme, slišati, 

spoznavati samega sebe in da se varno počuti ter ima željo po izboljšavi. Učinkovita vedenja 

so: da se trudi, da ne pametuje, da aktivno posluša, da se vživlja v druge, da oceni, kaj, komu, 

kdaj in kako ter čemu povedati, da upošteva dogovor o zaupnosti in ne govori o zadevah izven 

skupine … 
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Za ilustracijo poglejmo naslednje izjave:  

 »Takrat ko sem imela jaz, takrat je bil največji uvid. Če si imel ti gradivo tisti dan, jaz sem 

bila najbolj srečna, ker sem prišla do neke rešitve (SUT1/D).« 

 »…ampak da bi si upal, to je želja, da bi si upal res dati ven iz sebe, ne da moramo skoz se 

bati, kaj bo uni mislil, pa uni (SUT2/G) ...« 

 »Da smo vse bile pripravljene delati na sebi, da smo vse bile pripravljene vložit nekaj, trud 

vložit, pa bit pripravljen slišat (SUT3/N).« 

Tabela 23: Spodbudni dejavniki na strani supervizijske skupine po mnenju supervizantk. 
Legenda: L – lastnosti, UV – učinkovito vedenje, UČ – učinek, VUJ – vzajemno ujemanje 

SK Izjave 
Kode 1. 

reda 

Kode 2. 

reda 

SK1 E: Mene je spodbujalo to, da se nismo med sabo poznali preveč, čeprav 

smo sošolci, ampak se nismo preveč družili, da sem bila bolj sproščena, 

bolj zaupala. Ni bilo neke komunikacije izven tega, samo v procesu, 

tako kot smo se dogovorili.  

C: Da se nismo družili tudi v prostem času, če bi bila prijateljica bi že 

tretjič slišala o primeru.  

B: Da sem imela to izkušnjo, da je bila prijateljica v skupini in mi je to 

bil plus, v oporo. 

Č: Ta točnost je pomembna. Pa prihajanje in prisotnost. 

E: Mogoče najbolj meni pomembno, če vsak prispeva enakomerno, da 

ni tako, da je nekdo v ozadju, mogoče niso čist na isti energiji, da je 

skupna energija, da vsi sodelujemo, imamo ideje. Da verbalno sodeluje 

in energetsko. 

-nepoznavanje 

med sabo 

-upoštevanje 

dogovora o 

zaupnosti 

-prijateljica 

-prisotnost 

-točnost 

-enakomerni 

prispevek 

članov 

-vsi sodelujejo 

-skupna 

energija 

L 

 

UV 

 

L 

UV 

UV 

 

UV 

UV 

L 

 

L 

L 

UČ 

L 

UV 

LP 

L 

L 

 

 

 

 

UČ 

 

UV 

 

UČ 

 

L 

UV 

VUJ 

L 

 

SK2 G: Zato meni se zdi to zelo dragoceno, da se lahko skupina formira na 

ta način, da si lahko iskren, odprt … 

J: Pa vidiš, da nisem samo jaz tak »boga«, ker imam edina ta problem, 

potem vidiš, da nekdo iz prve triade, kdo iz druge. Ima to. Doživljamo te 

stvari. Iz tega vidika je bilo fajn, da smo bili različni in več. 

K: Jaz pa težko dam ven. Ampak skupina mi pomaga. Mi je bilo fajn, 

tako biti nekje. Ja, ker so imeli podvprašanja. Tam, da so bile. S temi 

podvprašanji, da so me malo, malo globlje smo šli, če ne težko govorim. 

L: Ja, pa čutenje pripadnosti, da je tisto, kar je pomagalo. Tako 

zaupanje je bilo. 

I: Tudi skupina, ki naj bo hermenevtično zaprta, je prostor, kjer moraš 

imeti tudi svoj prostor. 

-iskrenost 

-odprtost 

-deljenje enake 

teme 

-raznolika 

skupina 

-pomaga 

-pripadnost 

-zaupanje 

-vsak svoj 

prostor ima 

SK3 N: Zanimivo je bilo slišati vse probleme, ker si potem dejansko tudi v sebe 

pogledal, malo globlje in potem iz teh različnih zornih kotov osvetlil 

kakšno stvar. 

N: Vprašanja. Tudi to od vprašanj drugih, veliko dobiš tudi zase. Slišiš 

vprašanja njihova in odgovore. 

O: Zaupanje je bilo zelo pomembno. Se pravi sploh če imaš kako osebno 

temo, ene so bile bolj šolske ene bolj osebne teme, in da kaj takega poveš, 

moraš zaupati skupini. Da smo potem vse te orehe strle lepo počasi 

skupaj na tak ali drugačen način. 

Skočiš v vodo in plavaš. Sej ti pomagajo. Res se čutiš tako, da ste mi 

pomagale, vsaka na svoj način.  

P: Tudi skupina se lahko ne bi ujela, pa se mi zdi, da bi bilo veliko 

slabše, kot je bilo zdaj. Ja, ker mi smo recimo take, ki se ne družimo 

veliko izven. Ampak smo se res tle ujele.  

O: Jaz nisem rada izpostavljena, da sem jaz tam na tapeti, tako manjša 

skupina, je lažje, če bi nas bilo več, bi mi bilo bolj neprijetno. 

-mnoštvo 

perspektiv 

-supervizijska 

vprašanja 

-mnoštvo 

perspektiv 

-zaupanje 

-vzajemna 

pomoč 

-skupina se je 

ujela 

-majhna 

skupina (5 

članov) 
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SK1 vidi spodbudne dejavnike na strani supervizijske skupine v sledečih lastnostih: skupna 

energija, nepoznavanje članov med seboj, prisotnost prijateljice. Spodbudno delujejo 

učinkovita vedenja, da člani enakomerno sodelujejo, da redno prihajajo in so točni, da vsi 

sodelujejo in upoštevajo dogovor o zaupnosti.  

V SK2 kot spodbudne lastnosti naštejejo: da je skupina raznolika, da sta prisotna iskrenost in 

zaupanje, da ima vsak član prostor zase. Učinkovito se skupina vede, ko s sodelovanjem in z 

vprašanji pomaga svojim članom. Spodbudno deluje tudi učinek skupinske supervizije, to je 

deljenje istih tem, ali kot reče SUT2/J: »Pa vidiš, da nisem samo jaz tak »boga«, ker imam 

edina ta problem …«. 

SK3 izpostavi kot spodbuden dejavnik učinek skupinske supervizije, to je mnoštvo perspektiv, 

saj več članov pomeni, da različno gledajo, sprašujejo, rešujejo ... kot v individualni superviziji. 

Spodbudne so tudi lastnosti skupine: majhna skupina (5 članov) in zaupanje ter seveda 

vzajemno ujemanje (člani so se ujeli)..  

Za ilustracijo spodbudnih dejavnikov na strani supervizijske skupine lahko izpostavim 

naslednje trditve:  

 »Mogoče najbolj meni pomembno, če vsak prispeva enakomerno, da ni tako, da je nekdo v 

ozadju, mogoče niso čist na isti energiji, da je skupna energija, da vsi sodelujemo, imamo 

ideje. Da verbalno sodeluje in energetsko (SUT1/E).« 

 »Pa vidiš, da nisem samo jaz tak »boga«, ker imam edina ta problem, potem vidiš, da 

nekdo iz prve triade, kdo iz druge. Ima to. Doživljamo te stvari. Iz tega vidika je bilo fajn, 

da smo bili različni in več (SUT2/J).« 

 »Zanimivo je bilo slišati vse probleme, ker si potem dejansko tudi v sebe pogledal, malo 

globlje in potem iz teh različnih zornih kotov osvetlil kakšno stvar (SUT3/N).« 

Tabela 24: Spodbudni dejavniki supervizijskega procesa po mnenju supervizantk. 

SK Izjave Kode 1. reda 
Kode 2. 

reda 

SK1 D: Konkretno se mi zdi, da smo tako začeli, da smo napisali svoja 

pričakovanja, kaj lahko mi ponudimo, pa kaj rabimo od skupine 

in se je nek temelj vzpostavil, da smo lahko tekom procesa to 

pogledali … to je dobilo smisel in se uresničilo. 

A: Pa tudi, da smo se na začetku vedno priklapljali z našimi 

občutji ali preko kartic ali kaj drugega.  

F: Jaz se strinjam z uvodnim delom, še preden si šel na 

srečanje, si vedel, da že preden si vstopil noter, si vedel, da boš 

lahko na začetku izrazil, kakšen prihajaš danes.  

-vzpostavljanje 

temeljev 

-dogovori 

-struktura  

-priklapljanje  

-izražanje 

notranjega 

počutja 

Struktura: 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksije: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: Meni je pomagalo, da sem še enkrat šla čez proces 

supervizije, da vidim, kaj se je dogajalo, pa da sem napisala neka 

svoja spoznanja, da ne pozabim, kaj se je zgodilo. Pa da lahko 

grem čez nekaj časa brati nazaj, da vidim, kaj sem se že naučila.  

Č: Nam se je dobro izkazalo, da smo po srečanju poslali vsem vse 

refleksije, da si videl način razmišljanja in pogled drugih 

članov, kaj se jim je kasneje odprlo, na kar ti mogoče ne bi 

pomislil.  

D: Pa tudi s temi refleksijami, ki smo jih pisali, tudi če je bilo kaj 

takega, da je ostalo, smo se na naslednjem srečanju vrnili na 

to, je supervizorka opozorila na to, da ni ostalo v zraku. Ko 

kasneje gledaš, je to kot obnova srečanj, in tudi to ostane, da ne 

pozabiš, ker jaz hitro pozabim. Tam je pa vse opisano.  

-spremljanje 

učnega procesa 

-vidiš pogled 

drugih 

-zaokroževanje 

procesa 

-zapiranje zadev 

-obnova 

-povezovanje 

srečanj 

-osmišljanje 
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B: Po srečanju sem bila bolj zmedena kot na začetku. Potem sem 

preko refleksije mogoče to potem malo osmislila in je dobilo 

svoje mesto. 

 

 

Struktura 

Zunanji 

dejavnik 

Struktura: 

 

 

 

Učinek  

 

Struktura 

 

Refleksija: 

Učinek 

Metoda ali 

pripomoček 

SK2 J: Pa tudi dogovori se mi zdijo zelo pomembni, na začetku se mi 

zdi, da smo kar eno srečanje temu namenili o pravilih, pa malo 

neke igrice na začetku uvodne. Tako da malo, tudi s tem se 

skupino poveže.  

I: Meni je bilo tudi to všeč, da je bilo vedno na istem prostoru, 

krog. Pa smo se navadli, kako smo sedeli. Ni bilo nekih 

prevelikih razlik. Takoj, ko si prišel noter, si vedel, kaj se bo 

zdaj zgodilo. To je to. Sploh nismo več potem toliko o teh 

pravilih govorili. Tako je bilo jasno. Seveda se mi zdi, da je 

supervizorka naredila levji delež … Vedno je bila igrica, en isti 

ritual, meni se je to zdelo, ta ritual res tako fajn. 

L: Vedno se je pa čutilo neko olajšanje na koncu, ne glede na 

to, ali si bil na vrsti ali ne. Dobil si veliko. Našel si se, ne. Prav 

to skoz se učiš, si v učnem procesu. 

T: Že to, da moraš napisat ta svoj problem, je meni bilo super, 

ker že vmes dobivaš neke ideje, kje si ga polomil, kaj bi lahko, 

kaj bi lahko še. Potem tudi to, da spraviš to v aktivnost. 

-dogovori 

-isti prostor 

-sedenje v krogu 

-isti potek 

-rituali 

 

-učenje 

-olajšanje 

 

-priprava  

-pisanje gradiva 

 Prav to skoz se učiš, si v učnem procesu. In pol se ti velikokrat 

zgodi, da si tuhtal, potem smo mogli še te refleksije napisati in 

se je zgodilo, da si šel spet čez, si spet razmišljal, kaj in kako. 

-učenje 

-refleksije 

SK3 N: Vsaka je sigurno odšla z veliko, bom rekla, dušne hrane, a ne 

potem. Iz vsakega srečanja. Ne, sicer imele smo polne dneve, 

ampak potem, ko smo supervizijo zaključile, smo bile polne 

energije. Čeprav je bilo naporno. Vseeno je to dalo nek zagon 

potem za naprej.  

O: Ena vaja je bila zelo zanimiva, karte. Simboli so bili gor in 

besede. Tako sem se dobro počutila, kako me vidijo drugi. Na 

tak simbolen način. 

-razbremenitev 

-vaja, karte 

SK1 izpostavi kot spodbuden dejavnik samo strukturo supervizijskega procesa: da so izrazili 

pričakovanja, postavili temelje – dogovor, da se je vsako srečanje začelo na enak način s 

»priklapljanjem« na dogajanje in da so s tem imeli prostor že na začetku srečanja izraziti svoja 

čustva oziroma notranje doživljanje.  

Poleg tega je SK1 navedla tudi refleksije kot spodbudni dejavnik, saj so jim omogočale 

spremljanje lastnega učnega procesa. Lahko so brali, kako drugi razmišljajo, lahko so zaprli 

zadeve, ki jih na srečanju niso uspeli, služila jim je tudi kot obnova srečanj. 

SK2 kot spodbuden dejavnik vidi strukturo supervizijskega procesa: sestavljanje dogovora o 

sodelovanju, enak potek srečanj, sedenje v krogu, isti prostor, rituali, ki zbližujejo, priprava na 

srečanje, pisanje lastnega gradiva … In tudi pisanje refleksij, ker ti to pomaga pri učenju. 

Spodbuden dejavnik je tudi učinek supervizijskega procesa: učenje in olajšanje, ali kot reče 

SUT2/L: »Vedno se je pa čutilo neko olajšanje na koncu, ne glede na to, ali si bil na vrsti ali 

ne. Dobil si veliko. Našel si se, ne. Prav to, skoz se učiš, si v učnem procesu.«. 

SK3 so navedle kot spodbuden dejavnik na strani supervizijskega procesa njegov učinek, to da 

so se razbremenile, napolnile, dobile veliko »dušne hrane«, kar jim je dalo zagon za naprej. Kot 

spodbudo so izpostavile tudi specifično metodo – vajo s kartami, saj so prek tega lahko videle, 

kako jih drugi doživljajo, in so se ob tem dobro počutile.  

Za ponazoritev pomembnosti strukture bi navedla izjavo: 

»Meni je bilo tudi to všeč, da je bilo vedno na istem prostoru, krog. Pa smo se navadli, kako 

smo sedeli. Ni bilo nekih prevelikih razlik. Takoj, ko si prišel noter, si vedel, kaj se bo zdaj 

zgodilo. To je to. Sploh nismo več potem toliko o teh pravilih govorili. Tako je bilo jasno. Seveda 
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se mi zdi, da je supervizorka naredila levji delež … Vedno je bila igrica, en isti ritual, meni se 

je to zdelo, ta ritual res tako fajn (SUT2/1).« 

Tabela 25: Drugi spodbudni dejavniki po mnenju supervizantk. 

SK Izjave Kode 1. reda 

SK1 E: Sproščenost že tekom srečanja. 

C: Meni se je zdel zelo koristen ta proces. Že na drugem srečanju je bilo čisto 

sproščeno kot na prvem.  

Sproščeno 

vzdušje 

SK2 Glede vodstva nismo imeli težave, je spodbujalo. Izobražuješ se tam, kjer hočeš. Spodbuda 

vodstva  

SK3 O: Tako pa se mi zdi, da je bilo res tako sproščeno. To se mi zdi tudi zelo 

pomembno, da ni samo resno.  

P: Hecale smo se tudi. Sporočeno je bilo. Nasmejale smo se. Ni bilo zdaj strogo, 

samo tega se držimo. 

Sproščeno 

vzdušje 

Pod druge spodbudne dejavnike sem uvrstila sproščeno vzdušje, kar so izpostavili v dveh 

skupinah, in spodbudo vodstva.  

4. Podsklop: Ovire v supervizijskem procesu iz vidika supervizantk 

Supervizantke so večinoma naštevale ovire, ki so jih imele v drugih supervizijskih procesih, 

ali potencialne ovire, kar bi zanje lahko bilo ovirajoče. V teh treh specifičnih procesih niso 

našle veliko ovir, le potencialne.  

Tabela 26: Ovire na strani supervizorja po mnenju supervizantk. 
Legenda: NUJ – neujemanje, NUV – neučinkovito vedenje, LO – lastni občutek. 

SK Izjave 
Kode 1. 

reda 

Kode 

2. reda 

SK1 E: Pa mogoče, če se ne ujameš s supervizorjem, če te kaj moti, mogoče 

čisto kaj iz preteklosti.  

-se ne 

ujameš  
NUJ 

 

NUV 

NUJ 

 

NUV 

 

LO 

 

L 

NUV 

NUV 

NUV 

NUV 

 

NUV 

NUV 

 

 

LO 

SK2 I: Ja, če čutiš ta pritisk, da moraš (nekaj povedati), potem ne moreš 

več sodelovat. Ko pa ne čutiš z nekom ali s tistim, ki vodi zadevo, potem 

je bolje, da greš. Potem je tisto sigurno neučinkovito. 

H: Jaz sem enkrat prej doživela, da je supervizor prav za prav zelo veliko 

predaval, da je on mogel veliko povedat vmes, sej je bilo fajn poslušat, 

samo to ni bila rešitev naših težav. No, to je bila ovira. Ker neki drugi 

nivo pride do te supervizije. Potem bolj kot neko izobraževanje. 

J: …pa zaupanje do supervizorja … In sem si rekla, če bi bil tisti drugi, 

jaz ne bi šla, ker ga poznam iz drugih krogov, in bi mi bil zoprn. Ne vem, 

če bi to bilo res, ampak tako je. 

H: …da predava in moralizira. 

L: Jaz sem imela to izkušnjo, da kar neke sodbe, sam ne zdaj. 

Jaz sem takrat čutila kar močen pritisk. Kar pritiskali so na mene, da jaz 

moram najti rešitev, ne vem. Res slaba izkušnja.  

H: Da se je supervizor zelo jasno postavljal na stran nekoga, in s tem, 

da je nekdo tudi naredil zelo veliko napak, ne meni osebno, ampak ne vem, 

mogoče je želel balansirati stvari, ampak za vsako stvar pa res ni 

opravičila, ampak je treba tudi kdaj rečt bobu bob. Ali pa njemu tudi ne 

bi bilo treba rečt. On je bil supervizor. Smo mi bili zato tam. Nekak pa nas 

je skoz nazaj vlekel, jaz sem se čutila povlečeno, da ni ok, kako jaz 

razmišljam, ampak kako nekdo drug. In potem je to bilo res res zelo 

moteče. Se mi je zdelo, da nisem slišana. 

-pritiska 

-se ne 

ujameš  

-veliko 

predava 

-SUT ne 

zaupa v 

SUP. 

-je zoprn 

-predava 

-moralizira 

-obsoja 

-pritiska, da 

SUT mora 

-se postavi 

na stran 

nekoga 

-ustavljanje 

članov 

-SUT se čuti 

neslišanega 

SK3 /  
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SK1 in SK2 niso izpostavile ovir na strani supervizorja, ker z različnimi supervizorji nimajo 

izkušenj, in v tem specifičnem procesu niso našli nikakršnih ovir pri supervizorkah. SK1 je 

izpostavila le potencialno oviro, če se s supervizorjem ne bi ujeli. SK2 so kot oviro navajali to, 

da se ne ujameš s supervizorjem, ga ne čutiš, ali da ti je zoprn, da mu ne moreš zaupati in da se 

čutiš neslišanega. Največ pa so našteli supervizorjeva neučinkovita vedenja, ki so ovire v 

supervizijskem procesu: pritiska, veliko predava, moralizira, obsoja, se postavi na stran nekoga, 

ustavlja druge člane … 

Izjave, ki ilustrirajo ovire na strani supervizorja, so:  

 »Ja, če čutiš ta pritisk, da moraš (nekaj povedati), potem ne moreš več sodelovat. Ko pa 

ne čutiš z nekom ali s tistim, ki vodi zadevo, potem je bolje, da greš (SUT2/I).« 

 »Da se je supervizor zelo jasno postavljal na stran nekoga, in s tem, da je nekdo tudi 

naredil zelo veliko napak, ne meni osebno, ampak ne vem, mogoče je želel balansirati 

stvari, ampak za vsako stvar pa res ni opravičila (SUT2/H) …« 

Tabela 27: Ovire na strani supervizanta po mnenju supervizantk. 
Legenda: L – lastnosti, NUV – neučinkovito vedenje, ST – strah, LO – lastni občutek 

SK Izjave 
Kode 1. 

reda 

Kode 

2. reda 

SK1 F: Pa tudi osebno sam ovire, ki jih sam prineseš, da prideš s 

predsodki, z nekim začetnim nezaupanjem. Ne samo skupina do 

posameznika, ampak tudi posameznik sam do sebe. S kakšnim 

odnosom prideš v skupino, če prideš z negativnim, je to lahko neka 

ovira. 

F: Mogoče če je postopek obvezen, da imajo v kaki službi obvezno, pa 

oseba ne čuti, da potrebuje to, in je negativno potem do tega. 

B: Tudi kakšna nepripravljenost pogledati vase. 

A: Kot ovira pa bi dala, da včasih zamujanje. Ker prvi del je 

pomemben, priklapljanje na supervizijo, malo zamudijo in se potem 

še loviš in je malo ovira.  

Č: Se strinjam z njo, to zamujanje in odsotnost člana. Sploh na prvem 

srečanju nisem poznala vseh članov in ko so se postavljali neki temelji, 

neka pravila, če člana ni bilo. Se mi zdi, da smo bili v pričakovanju, 

kaj se bo zgodilo, ko on pride, ali bo to upošteval, se strinjal in tako. 

Se spomnite srečanja, ko ste zaključili in ni bil najboljši občutek? 

B: Jaz sem po enem svojem primeru bila še bolj zmedena kot na 

začetku. Prvič sem imela primer in nisem vedela, kam bo to šlo 

oziroma kaj pričakovati od tega. Ne vem. Potem sem preko refleksije 

Mogoče to potem malo osmislila in je dobilo svoje mesto. Kot neko 

zmedenost, sploh nisem znala odgovarjati.  

D: Pri meni je bilo po prvomajskih in ni bilo s srečanjem nič narobe, 

ampak je bilo z mano, sem en večer prej prišla s počitnic in … nisem 

mogla sledit, misli so mi plavale, utrujena. 

A: Pri meni, ko nisem jaz imela primer, ampak nekdo drug, ampak 

je bil primer tako daleč, da se nisem mogla ne vživeti, nisem mogla nič 

reč, ne poznat podobne situacije, sem hotla neki reč, sam sem čutila 

samo šok ob tem, da se to dogaja, šok nad samim primerom, nisem 

mogla sploh stopit dlje od tega.  

Č: Jaz se popolnoma strinjam z A. Ker se mi zdi, da je bilo to tudi pri 

meni ful velika ovira, če se nisem mogla vživeti v primer, niti nisem 

mogla predstavljat, ti pa si tam na srečanju in si želiš pomagati tistemu, 

ki ima primer. Samo razmišljaš, kako naj pomagam, če si ne morem 

predstavljati, sem se čutila nemočno. Pa ne vem, kaj naj zdaj storim. 

Nisem vedla, kaj naj bi. 

-ne zaupa 

-predsodki 

-negativen 

odnos 

 

-neprostovoljna 

udeležba 

-nemotiviran 

-nepripravljen 

pogledati vase 

-zamuja 

-odsotnost 

članov 

 

 

 

-prvič delala na 

svojem primeru 

-zmedena 

-ne ve, kaj 

pričakovati 

-ni znala 

odgovarjati 

-ni mogla slediti 

-plavanje misli 

-utrujena 

-ne 

koncentrirana 

-šok ob primeru 

-težko se vživeti 

v drugega 

 

-nemoč 

-ni vedela, kaj 

bi naredila 

L 

L 

L 

 

L 

L 

L 

 

NUV 

NUV 

 

 

 

 

 

L 

LO 

L 

 

NUV 

 

NUV 

NUV 

LO 

L 

LO 

NUV 

 

LO 

NUV 

NUV 
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C: Meni je bilo podobno, če se nisem mogla vživeti. -ni se vživela  

ST 

L 

NUV 

 

L 

L 

NUV 

L 

NUV 

 

NUV 

L 

L 

L 

L 

NUV 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

NUV 

 

 

 

 

 

ST 

 

ST 

 

ST 

SK2 G: ...ampak če greš ti v supervizijo z enim takim strahom, z enim 

zadržkom, da ne veš, kaj boš lahko povedal, ali boš hotel povedat ali pa 

predvsem, da boš govoril nekaj prirejeno zato, da boš ugajal ali 

kakorkoli, ne. Si pravzaprav zgubil čas in energijo po mojem mnenju 

brez potrebe. 

K: Odvisno, kakšna oseba si. Jaz sem imela zelo problem. Jaz nisem 

znala. Ne razglabljam. Nisem taka. Povem en stavek dva. Zelo težko 

mi je ven dat. Če pa dam, potem sem pa že jezna, se mi je vsega nabral, 

da potem ven. Nimam te sredine ... Prvo sem hotla nekako lepo 

povedat, pol pa sem vse vn dala. Imam problem. Pa nisem tudi taka, 

da bi bila tako odprta ... 

G: …kar sem pa jaz pri sebi pol vidla, da pa zna biti tudi včasih moteče, 

če si tako fejst odprt, eni ljudje ne vedo, kaj delati čist s tistimi 

najglobljimi izpovedmi, na primer, ali se je zdaj s tem ukvarjat ali ni. 

J: Jaz sem imela obratno izkušnjo, da sem jaz bila tista, ko mi je šel 

uni tako na živce in tako se mi je zdel brezvezen, pa smotan, kaj to 

govoriš, tako da nisem mogla sočustvovat. Sem se res morala trudit, 

kje bi lahko našla nek moment, da bi ga lahko podprla. In potem mi je 

bilo, daj no, to smo že stokrat, sem bila ful nestrpna, tako da sem 

morala ful kontrolirat, da nisem začela res lajat in biti nesramna.  

L: Na prvem (sup. procesu) sem bila še sveža in nisem imela izkušnje 

z udeleženci in sem bila zelo nezaupljiva. In me je tudi to mučilo, kaj 

povedat, koliko povedat. A sem edina jaz tist? In potem me bodo čudno 

gledali. 

-strah 

-zadržki 

-lastno 

cenzuriranje, 

da bi ugajal 

-zadržana 

-zaprta 

-težko 

izpovedati 

-prevelika 

odprtost 

-globoke 

izpovedi 

 

-težko 

sočustvovala 

-nestrpna 

-ne razume 

druge 

-neizkušena 

-nezaupljiva 

-oziranje na 

mnenje drugih 

 H: …sigurno je to, ko ne veš, kaj s tem zaupanjem in s to varnostjo. 

Nekaj časa mora trajat, da vidiš, če je to ok ali ni. Pa potem tudi to, kaj 

bo zdaj drugi rekel, prav težko, jaz nisem mogla vedno na koncu 

vsega povedat, kaj je mene zmotilo, pa sem si rekla, bom v refleksiji 

napisala. Pa potem nisem. Potem je šel čas mimo in valovanje je 

potihnilo in ni blo več potrebe. Ampak recimo to sigurno je za mene 

problem. Tudi kaj narediš s tem, če zdaj vse nekomu poveš? A je to 

produktivno ali ni? Tako fajn besedo ste omenle cenzura, skoz malo 

cenzuriraš, nekak razmisliš, kaj je zdaj ok za ta proces. Tako. Ni pa 

to vedno ok za tebe. 

-nezaupanje in 

nevarnost 

-lastno 

cenzuriranje 

(sedemkrat) 

-močno 

oziranje na 

mnenje drugih 

SK3 P: Sem bila kar malo živčna tisti dan, preden sem jaz imela svoj 

problem za predstavit, ker je bil še kar osebne narave. Se mi zdi, da 

ni to kar tako enostavno. No. Biti ti izpostavljen. Ampak to, da bom 

jaz na tapeti. Pa mi ni tak problem se izpostavljat, ampak vseeno kr je 

treba ful velik razmišljat, zelo veliko delat na sebi. Mogoče sem se 

bala, kaj bom ugotovila o sebi. Nekje v podzavesti. Ne vem. Si moral 

biti z mislim skoz pri stvari, ful si moral razmišljat. Ni bilo tako 

sproščeno, kot ko si bil ti v vlogi drugega, nisi bil ti na tapeti.  

O: Jaz nisem rada izpostavljena. 

N: Sigurno je tisto najtežje, ko si ti na tapeti. Sploh če je še malo po 

osebni plati, potem pa sploh. 

-strah se 

izpostaviti 

-strah, kaj bo 

odkrila 

-strah pred 

razkrivanjem 

V SK1 so izpostavili predvsem lastnosti supervizanta, ki so lahko ovira: da ne zaupa, da ima 

predsodke, da ima negativen odnos, da ne čuti, da to potrebuje, če je neprostovoljno udeležen, 

če ni skoncentriran in če ni pripravljen pogledati vase. Kot neučinkovito vedenje supervizanta 

izpostavijo zamujanje in odsotnost, ko se ne moreš vživeti v primer ali drugega člana, ko ne 

veš, kaj odgovarjati in kaj sploh bi delala, ko ti misli odplavajo in ne moreš slediti. Ovira je 

lahko tudi, ko prvič delaš na primeru: »Jaz sem po enem svojem primeru bila še bolj zmedena 

kot na začetku. Prvič sem imela primer in nisem vedela, kam bo to šlo oziroma kaj od tega 
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pričakovati … Sploh nisem znala odgovarjati (SUT2/B).« Ovira so tudi lastni občutki 

utrujenosti, nemoči, zmedenosti, šok ob primeru. 

SK2 kot oviro omeni lastno cenzuriranje. Tu se je pogovor kar razgrel, saj jih večina to vidi kot 

oviro, da ne prirejaš, kaj in kako boš povedal, da boš ugajal drugim, da ne poveš res vsega, kar 

misliš, da se pretirano oziraš na mnenje drugih in podobno. Se pa sprašujejo, koliko je sploh 

produktivno povedati vse in tudi odgovorijo, da je določena mera cenzuriranja normalna za 

voljo dobrih medosebnih odnosov. Kljub temu pretirano cenzuriranje vidijo kot oviro. Na drugi 

strani pa pretirano odprtost in globoke izpovedi vidijo tudi kot potencialne ovire, sprašujejo se 

tudi, kaj naj s tem počnejo ostali člani, na primer, z globokimi izpovedmi posameznika. To me 

spomni na navodila moderiranja skupine, da je potrebno biti pozoren, koliko se člani odpirajo 

ter koliko je član in skupina pripravljena sprejeti (Titley, 2002). To ni terapija, to je skupinska 

supervizija. Supervizantje so sodelavci v delovnem okolju, zato je potrebna previdnost, koliko 

odpreti osebne zadeve. Mogoče je dobro vodilo pri tem, da se člani odpirajo toliko, kot so sami 

in kot skupina pripravljeni ter toliko, da odkritje ne bo oviralo sodelovanja na delovnem mestu 

v prihodnje.  

Poleg pretiranega lastnega cenzuriranja vidijo kot neučinkovito vedenje tudi, ko ne morejo 

sočustvovati z drugimi, če težko iznesejo notranje doživljanje, če se preveč odpirajo in globoko 

izpovejo. Kot ovire pri sebi opazijo sledeče lastnosti: strah, zadržanost, zaprtost, nestrpnost, 

nerazumevanje drugih, prevelika odprtost in nezaupanje.  

SK3 poudari kot oviro predvsem strah pred tem, da si izpostavljen ali na tapeti, in tem, kaj bodo 

odkrili.  

Ovire na strani supervizanta dobro ponazorijo naslednje izjave:  

 »…ampak je bil primer tako daleč, da se nisem mogla ne vživeti, nisem mogla nič reč, ne 

poznat podobne situacije, sem hotla neki reč, sam sem čutila samo šok ob tem, da se to 

dogaja, šok nad samim primerom, nisem mogla sploh stopit dlje od tega (SUT1/Č).« 

 »…če greš ti v supervizijo z enim takim strahom, z enim zadržkom, da ne veš, kaj boš lahko 

povedal, ali boš hotel povedat, ali pa predvsem, da boš govoril nekaj prirejeno zato da boš 

ugajal..(SUT2/G).« 

 »Biti ti izpostavljen. Ampak to, da bom jaz na tapeti. Pa mi ni tak problem se izpostavljat, 

ampak vseeno kr je treba ful velik razmišljat, zelo veliko delat na sebi. Mogoče sem se bala, 

kaj bom ugotovila o sebi (SUT3/P).« 

Tabela 27: Ovire na strani supervizijske skupine po mnenju supervizantk. 
L – lastnosti, NUV – neučinkovito vedenje, ST – strah, NUJ – neujemanje, OD – odnos.  

SK Izjave Kode 1. reda 
Kode 

2. reda 

SK1 C: Če ne najdeš v skupini neke opore, če te je strah povedati, 

kako si ravnal, veš, da ne boš dobil podpore in si malo 

zablokiran. Po drugi strani, če vsi enako razmišljajo v skupini, 

težko dobiš neki novi pogled. Pa če se skupina ne vključuje 

toliko. Če niso vsi podobno motivirani, pa ko morajo dati kake 

ideje, jih ne.  

-pomanjkanje opore 

-enako razmišljanje 

-nevključevanje 

-niso vsi motivirani 

L 

L 

NUV 

L 

 

NUV 

L 

NUV 

 

L 

SK2 L: Pritisk skupine. Skupina je nekako tako delovala. Ni bilo tiste 

dobre energije. Ne vem, ali ni bilo dobro usmerjeno ali tako. Ne 

vem. Kar težko smo tudi prihajali do rešitev. Ali je bila skupina 

tako sestavljena, ne vem. 

H: Tako je to ovira, da večji del skupine ni vzpostavil zaupanje. 

-pritiska 

-ni dobre energije 

-težko prihajali do 

rešitev 

-nezaupanje 
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I: Moja prva izkušnja pa ni bila taka. Je to šlo, kot da so vrabci 

na vejah poslušali okrog in ni bilo ok. Tako da ne vem, kako. 

Mislim, da ni možno vedno zagotovit zaupnost.  

H: Za mus. Obvezna je bila. In to je tudi mogoče ovira. Tudi če 

smo morali biti tam za mus, lahko bi se tam imeli dobro. Bili smo 

iz različnih služb in nismo vedeli, koliko povedati … 

I: Jaz mislim, da tudi, ko smo dobili razpredelnico, kdo bi šel, 

kdo bi se vpisal, mislim, da so eni rekli: »Ne bom, ker imam 

svoje mnenje in če ga povem, potem vsi name skočijo.« …sem 

mislila, pa če bi ta pa ta se prijavil, tudi jaz se ne bi vključila. Ko 

vidiš spisek oseb in vidiš, kdo bo tam, da je tudi to pomembna 

stvar. Ker se poznamo, imamo neke odnose vzpostavljene in so ti 

odnosi lahko ovira, da boš zdaj pa funkcioniral drugače.  

G: ...jaz se spomnim iz ene skupine, ko sem se zelo slabo 

počutila, kar se lahko zgodi tudi v sp., ko sem neki 

pripovedovala in so se mi začeli ljudje smejat. Takrat sem bila 

tudi mlada. Nekaj sem razlagala in oni so se začeli smejat, jaz sem 

se tako jokala, potem ko sem šla iz skupine. Zdel se mi je, da se 

je vsa slaba energija na mene zgrnila. Takrat sem si rekla: 

»Nikoli več ne bom povedala, kar si mislim«. To je bilo tudi 

zdavnaj. Danes bi jaz red naredila, ali pa se postavila za sebe. To 

je lahko ovira. Ta odnos drugih, mora biti spoštljiv, ne glede 

na to, kaj si misliš o tem, kar govori.  

-iznašanje stvari iz 

skupine 

-ni varnosti 

-je obvezna 

-strah 

-neujemanje s člani 

-obsojanje 

-slabi odnosi 

 

-posmehovanje 

-slaba energija 

-nespoštljiv odnos 

NUV 

L 

L 

ST 

NUJ 

NUV 

OD 

NUV 

L 

NUV 

SK3 /  

Ovire na strani skupine v SK1 vidijo, če ni opore, če vsi enako razmišljajo in če niso vsi enako 

motivirani. Kot neučinkovito vedenje je, če se skupina ne vključuje. 

V SK2 so se spomnile predvsem ovir in slabih izkušenj iz prejšnjih supervizijskih procesov. 

Kot lastnosti skupine so naštele: da ni bilo dobre energije, da je bila ta slaba, da ni bilo zaupanja 

in varnosti ter da je bila obvezna udeležba. Izpostavijo tudi strah: »Bili smo iz različnih služb 

in nismo vedeli, koliko povedati …(SUT2/H).« Neučinkovita vedenja skupine so, če preveč 

pritiska na člane, težko prihajajo do rešitev, če iznašajo stvari izven skupine, kršijo dogovor o 

zaupnosti, če obsojajo, se posmehujejo in se nespoštljivo vedejo. Kot oviro vidijo tudi, če se 

člani med seboj ne ujamejo zaradi slabih odnosov, ki jih imajo že izven supervizijske skupine.  

SK3 ni navajala nobenih ovir, povezanih s supervizijsko skupino.  

Tabela 28: Ovire na strani supervizijskega procesa po mnenju supervizantk. 

SUT Izjave Kode 1. reda 
Kode 2. 

reda 

SK1 Č: Če niso na začetku razčiščena pričakovanja, želje 

posameznikov in skupine. Pri nas je to bilo na začetku dobro 

razjasnjeno in si vedel, kaj pričakovati.  

-nerazčiščena 

pričakovanja 
Struktura 

 

Težek 

primer 

 

 

Refleksije 

F: Jaz bi rekel, ko je bil primer težek in se mi zdi, da nismo na 

koncu prišli do rešitve, ki bi bila vsem zadovoljiva in da je 

mogoče še kaj ostalo, kar bi še lahko kaj. Kar se je potem 

mogoče rešilo z refleksijo in ko si na naslednjem srečanju za nazaj 

zaključil stvar. Ampak na tem srečanju si odšel nekako utrujen, 

neke katarze ni bilo. 

-težek primer 

-niso prišli do 

rešitve 

-ostalo odprto 

-ni katarze 

 

SK2 I: Jaz razmišljam o tem, da bi mogli dve refleksije napisat, če jih 

že pišemo. Eno tisto, kar smo jo vsi, in eno napišeš zase. Ravno 

zaradi tega, kar je ona rekla, ker smo različni in zaradi tega, 

subtilnosti in tega, kar moraš s sabo razčistit. Če moraš dva tedna 

-pisanje refleksij 
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razčiščevat, preden napišeš sam pri sebi, v bistvu lahko sam sebi 

pišeš. Jaz sem imela s pisanjem refleksij problem prvič in drugič, 

v bistvu to meni ni preveč blizu. Zaradi tega, ker mislim, da 

če hodiš na supervizijo z namenom osebne rasti, reševanja 

problemov in da imaš tudi nekaj od tega ti in tisti, ki je tam 

izpostavil problem. Se mi zdi, da se tukaj zelo osebni procesi 

izpostavijo … Ali sploh ne bi pisala, ker vse tisto, kar sem 

razmišljala, sem razmišljala sama pri sebi. Ne pol na papirju.  

 

 

 

 

 

Refleksije 

SK3 P: Meni je bilo najtežji to, kar je bilo treba zapisat stvari, a ne. 

Na koncu. Potem ko sem jaz dala ven iz sebe v refleksiji, je to 

pika na i, ampak mi smo že toliko bremenjeni z vso to 

birokracijo, da to je bilo res. Jaz ne bi pisala refleksije.  

O: Jaz sem enkrat takoj, ko sem prišla domov in je bilo tako 

olajšanje. Samo težko se je spraviti. Sem tu od šestih in potem 

da bom še doma pisala, je preveč. Je pa bilo res olajšanje. Samo 

imamo toliko birokratskega dela, da je še vedno to breme. 

-breme 

-ne bi pisala 

refleksij 

V SK1 kot oviro izpostavijo tudi, če že na začetku procesa pričakovanja vseh članov niso 

razčiščena in če je primer, ki ga obravnavajo, težek. Na koncu niso prišli do neke zadovoljive 

rešitve tako ni bilo na koncu srečanja katarze.   

V SK2 ena članica kot oviro refleksije izpostavi, da jih ne bi pisala, oziroma če bi pisali, 

predlaga pisanje dveh refleksij; eno za javnost in eno zase, zaradi subtilnosti do drugih članov 

in tega, kar moraš sam s sabo razčistiti kot osebni proces.  

V SK3 dve članici tudi omenita refleksije kot oviro, saj da jim predstavljajo breme zaradi že 

tako prevelikega birokratskega dela pri svojem delu, čeprav v refleksijah vidijo smisel: »Potem 

ko sem jaz dala ven iz sebe v refleksiji, je to pika na i (SUT3/P)….« Pa kljub temu ne bi pisala. 

Poleg vseh naštetih ovir so v SK1 kot oviro izpostavile tudi prostor: »Pri nas se je tudi poznalo 

od prostora, ko smo imeli v enem malem prostoru brez oken, da je bil proces malo težji 

(SUT1/B).« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

5.3. II. SKLOP: KREATIVNO SUPERVIZIJSKO POLJE 

RV3: Kako po mnenju vključenih supervizorjev in supervizantk nastaja kreativno 

supervizijsko polje? 

1. podsklop: Kreativno supervizijsko polje – KSP 

Tabela 29: Razumevanje KSP in kako nastaja – mnenje supervizork in supervizantk. 

SUP/ 

SK 
Izjave Kode 1. reda 

Kode 2. 

reda 

SUP1 Zdej mi je prva asociacija, ki mi je prišla na misel, je to kot delo z 

vrtom, najprej imaš tam zemljo, oziroma še nanosit jo moraš, ne 

veš, kakšna bo tista zemlja, a bo ok, a ne bo, bo treba še malo 

pognojit, streseš seme, čakaš, gledaš, a bo kaj vzklilo, si ves vesel, 

ko začnejo prve rastlinice ven rint in potem bouf!, rata vse zeleno. 

Ti pobiraš plodove. Skratka, tako nekako, tako jaz vidim. Od 

tega neznanega do tega in vedno pride do nekega pobiranja 

plodov in to z vseh strani.  

Se pravi nek tak kreativen proces, kjer vsak nekaj zase pridobi, 

kjer vsak lahko na tiho ali na glas razmišlja, ali pove svoje izkušnje 

razmišljanja o svoji zadevi in tudi seveda, da postavlja vprašanja, 

gotovo. 

-delo z vrtom 

 

-pobiranje 

sadov 

 

 

 

 

-kreativni 

proces 

-vsak dobi nekaj 

zase  

Metafora 

 

Metafora 

 

 

 

Metafora 

 

Učinek 

SK1 Č: Da to ni neki kar en sam ustvarja, ampak morajo vsi člani, 

morajo, neki prispevat, vsi skupaj nekaj graditi, neko celoto, 

če en zataji se pozna. 

E: Pa da je z razlogom rečeno, da mora biti prostovoljno. Ne 

vem, koliko smo mi prostovoljno, ampak ja, načeloma da se 

vključuješ prostovoljno. Po moje je dejansko največji učinek, če 

se prostovoljno vključuješ, ker si motiviran, da pol kaj delaš. 

D: Mogoče tudi, da prideš z neko željo, da se boš naučil nekaj 

novega, pa da si pripravljen, da ugotoviš kaj o sebi, da 

sprejemaš tudi, če ti ne bo všeč kašna ugotovitev. 

F: Pa pač to, da pustiš vse od zunaj. Da tiste tri ure, ko si tam 

noter, da si osredotočen na to, kaj se dogaja tam notri z ljudmi, 

ki so tam notri. Tudi to pravilo, da se o teh stvareh govori samo 

znotraj skupin in ne zunaj. To pripomore k nekemu varnemu 

mehurčku. 

A: Jaz enako razmišljam, da predvsem si daš možnost in da to 

delo, ki se tam dogaja, je pač odvisno od tebe. 

-vsi prispevajo 

-skupna gradnja 

-prostovoljna 

udeležba 

-motiviran 

-želja po učenju 

-pripravljen 

delati na sebi 

-osredotočen in 

predan 

-vzdrževanje 

zaupnosti 

-varen 

mehurček 

-prevzemanje 

odgovornosti za 

svoj razvoj 

Uč. vedenje 

Metafora 

Učinkovito 

vedenje 

Učinkovito 

vedenje 

Učinkovito 

vedenje 

Učinkovito 

vedenje 

 

Metafora 

 

Učinkovito 

vedenje 

SUP2 Kadar pridejo recimo močni vpogledi, na dan, res iskreni, res iz 

globine, ko vidiš, da je človek doumel svoj način, napačni ali 

pravilen, da je videl neke posledice svojih dejanj zelo jasno, tudi 

ta močna čustva, ko pridejo, solze, neka žalost, ali jok. To se mi 

zdi, da je tudi tak znak. To se mi zdi, da je tak znak, malo 

katarzično deluje tudi na celo skupino.  

Se res ustvari neka energija, no. To je nekaj, kar ljudem veliko 

pomeni. To ostane. Tudi meni. Kaj se mi zgodi po vseh teh letih 

malo pozabim ljudi, njihove obraze, imena, kje delajo. To nekaj 

časa imam v spominu. Potem pa pozabim in jih nekje drugje 

srečam v drugem okolju ampak jih prepoznam, ne vem od kje 

in kaj sem z njimi počela, ampak čutim neko povezanost. Ne 

vem niti kako mu je ime, ampak čutim neko bližino, da bi ga kar 

tikala … Na nekem nivoju, čisto na nezaveden.  

-globoko učenje 

-močni vpogledi 

-moča čustva 

-katarzično 

deluje 

-energija 

-bližina, ki se 

vtisne 

 

-čutim 

povezanost 

-nezavedno 

Učinek 

Učinek 

Lastnosti 

Učinek 

Lastnosti 

Lastnosti 

 

 

Lastni 

občutek 

Lastnosti 
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SK2 H: Meni se zdi, da se je vsakič posebej to (KSP) zgodilo. Tako se 

mi zdi, da niti enkrat nisi šel domov nepomirjen, no. Ne pomirjen 

v tistem smislu, no, zdaj je vse super. Ampak tako pomirjen, ok, 

kako se bom zdaj lotil težave. Kaj bom zdaj naredil, na koga se 

lahko obrnem, vedno je bil narejen nek načrt na koncu. In meni 

se je zdelo, da to je bilo super. In da vsakič posebej se je zgodil 

en ta uvid, vsak od nas je imel, se mu je zasvetila ta žarnica za 

nekaj. Vsakemu zase. Ni bilo niti enkrat zaman, da bi šla iz 

supervizije čisto nevtralno mimo. Vsakič je v meni nekaj 

zbudila. Al takrat ali post festum. Da se je dogajalo. Sigurno je 

bilo to soustvarjanje, drugače niti ne bi bilo možno, da se to 

(pokaže na KSP risbo) zgodi.  

L: Meni se zdi, da je bilo zelo veliko teh aha momentov. Tam in 

še pol, ne tisti dan, se kar nekaj spomniš, aha, jaz sem tako, pa 

je ona rekla tako. Ne vem, meni je bilo všeč, ker si ti, ko si bil ta, 

ki ima problem, ker nisi dobil samo eno rešitev, sam si prišel do 

rešitve pa še pol od drugih. Aha in potem si imel možnost. Tako 

da jaz sem si kar naredila nabor, to bom letos, potem bom tako. 

Za moj problem pač. Pa neko podporo dobiš. Ne vem, jaz sem se 

res krasno počutila zmeraj, ampak tak opremljena sem šla, lahko 

si prišel še tako scotkan, zato sem rekla sonce, ker te je podpiralo 

dalje.  

-katarza 

-pomirjenost 

-uvid 

-zasvetila 

žarnica 

 

-nekaj zbudi 

 

 

 

 

 

-»aha momenti« 

-nabor idej 

-podporo dobiš 

 

-občutek 

kompetentnosti 

 

Učinek 

Učinek 

Učinek 

Metafora 

 

Lastnosti 

 

 

 

 

 

Metafora 

Učinek 

Učinek 

 

Učinek 

 

 

 

 

SUP3 Zelo se odpirajo, zelo se podpirajo. Ja, zelo odpirajo se in 

podpirajo se, ne. In tako skrbijo druga za drugo. A, skratka 

občutek povezanosti je verjetno in skupne teme. To je najbrž v 

teh trenutkih. Je pa vsekakor skupno razumevanje, deljenje iste 

usode na nek način, to metaforično mal govorim.  

En tak razmišljajoči trenutek v skupini, ki se ga potem tudi, se 

mi zdi, še spomnijo. Čustven, emocionalno nabit trenutek ali 

pa čas, če ne gre samo za trenutek, običajno gre za eno fazo v 

skupini. Taki emocionalni nabiti trenutki, kjer jih poveže nek 

uvid v eno podobnost, skupno usodo. Spomnim se bolj na 

emocionalni ravni teh vtisov. Vse to je mogoče bolj nezavedno. 
 

-se odpirajo 

-se podpirajo 

-skrbijo drug za 

drugega 

-občutek 

povezanosti 

-skupne teme 

-deljenje iste 

usode 

-razmišljajoči 

trenutek 

-emocionalno 

nabit 

trenutek/čas 

-vtis 

-nezavedno 

Učinkovito 

vedenje 

Učinkovito 

vedenje 

Lasten 

občutek 

Lastnosti 

Lastnosti 

Metafora 

 

 

Lastnosti 

Lastnosti 

Lastnosti 

SK3 A imate še kakšno tako srečanje, da vam je bilo posebno, da se 

vam je vtisnilo v spomin? 

P: Ja tudi tole zadnje, ko smo morale svojo pot samo s slikicami in 

potem razložit zakaj tako. Ker sploh ne veš, kaj bi dal in ko si 

nekaj videl, si rekel, evo to je to, to točno to kar jaz zdaj tu 

rabim. In potem, tudi, ko smo to predstavljale in ko si videl plakat 

od nekoga drugega, si si rekel, kaj pa to, kaj naj bi to pomenilo? 

Potem, ko je začel razlagati si videl, a ja sej to je točno to. 

O: Ena vaja je bila zelo zanimiva, karte. Simboli so bili gor in 

besede. Vsaka je dobila šest kart in potem smo delile ena drugi, če 

si videl tisti simbol, da bi pasal komu, si ga pač dal, če pa ga nisi 

rabu, si ga dal na sredino.  

N: Ja, pa kaka koncentracija je bila.  

O: Ja čisto tiho smo delale, razmišljale, komu kaj, kako, zakaj. 

P: Ja, sedem žensk in pol ure je bila čista tišina, to je kar trajalo, 

ker je vsak moral imeti šest kart pred sabo, šest, ki so ti jih drugi 

dali, in šest, ki si jih sam dal. 

A bi rekli, da se je potem na tem srečanju ustvarilo KSP? 

O: Mogoče ja, tudi to je doprineslo k temu. Tudi.  

 

-delale s 

slikicami 

 

-delale s 

kartami 

 

-koncentracija 

je bila 

-tišina je bila 

 

 

Metoda 

 

Metoda 

 

 

Lastnosti 

 

Lastnosti 
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Opis KSP in njegovega nastajanja sem razdelila na pet komponent: lastnosti, ki ga označujejo; 

učinkovito vedenje, ki pripomore k njegovemu nastanku; metafore, ki ga ponazorijo; lasten 

občutek, ki se pojavi pri članih skupine; učinek, ki ga ima na člane in metode, ki pripomorejo 

k nastajanju KSP-ja. 

SUP1 primerja KSP z delom na vrtu, kjer v kreativnem procesu prehajajo vsi člani od 

neznanega, negotovega k pobiranju sadov oziroma učinkom dela in kjer vsak lahko dobi nekaj 

zase. 

SK1 opiše KSP kot skupno gradnjo, kjer vsak prispeva s tem, da je aktiven, da se res posveti 

dogajanju na samem srečanju in je osredotočen na »tu in sedaj«, da prevzame odgovornost za 

svoj razvoj, da se drži dogovorov, da je pripravljen delati na sebi in ima željo po učenju, 

oziroma da je motiviran in prostovoljni udeleženec. Vse to pripomore k nastajanju varnega 

mehurčka – KSP-ja.  

SUP2 ocenjuje, da se je KSP ustvarilo takrat, ko so člani prihajali do iskreno globokih uvidov, 

ko je potekalo globoko učenje in se je ustvarila posebna energija, ki se je vtisnila v člane in 

jim ostala v spominu. Nastala je povezanost med člani, prisotna so bila tudi močna čustva in 

vse skupaj je na skupino delovalo katarzično. Po njenem mnenju se vse to dogaja bolj na 

nezavedni ravni.  

SK2 opisuje, da se je na vsakem srečanju ustvarilo KSP, saj ga povezujejo z uvidi, »aha 

momenti«, da se jim je zasvetila žarnica, da so nekaj dobili zase in da se je takrat v njih nekaj 

zbudilo. Takih trenutkov, kjer so se počutili olajšano, podprto in bolje opremljeno za nadaljnje 

delo, je bilo veliko.  

SUP2 opiše KSP kot razmišljajoč trenutek ali čas oziroma obdobje v skupini, ki je emocionalno 

nabito in kjer prihajajo člani do uvidov, ki jih med seboj povežejo, saj si delijo skupno usodo 

ali teme. Takrat se člani zelo odpirajo, podpirajo drug drugega, imajo močen občutek 

povezanosti in skupnega razumevanja. Tudi SUP2 meni, da se vse to dogaja bolj na nezavedni 

ravni. 

SK3 opišejo dve srečanji, ki sta jim ostali v spominu kot posebni zaradi všečnega načina dela. 

Enkrat so delale s slikami, drugič s kartami. Posebno lepo jim je bilo, ker so bile zelo 

osredotočene, tišina jih je presenetila, in ker so lahko videle, kako jih drugi doživljajo. Menijo, 

da je k nastajanju KSP-ja pripomogel način dela. 

KSP ilustrirajo naslednje trditve: 

 »Da to ni neki kar en sam ustvarja, ampak morajo vsi člani, morajo, neki prispevat, vsi 

skupaj nekaj graditi, neko celoto, če en zataji se pozna (SUT1/Č).« 

 »Se res ustvari neka energija, no. To je nekaj, kar ljudem veliko pomeni. To ostane 

(SUP2).« 

 »In da vsakič posebej se je zgodil en ta uvid, vsak od nas je imel, se mu je zasvetila ta 

žarnica za nekaj. Vsakemu zase ... Vsakič je v meni nekaj zbudila. Al takrat ali post 

festum (SUT2/H).« 

 »En tak razmišljajoči trenutek v skupini, ki se ga potem tudi, se mi zdi, še spomnijo. 

Čustven, emocionalno nabit trenutek ali pa čas, če ne gre samo za trenutek, običajno 

gre za eno fazo v skupini. Taki emocionalni nabiti trenutki, kjer jih poveže nek uvid v 

eno podobnost, skupno usodo (SUP3).« 
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2. podsklop: Učinkovitost supervizijskega procesa 

Tabela 30: Supervizorke in supervizantke o učinkovitem procesu in srečanju.  

SUP/ 

SK 
Izjave Kode 1. 

reda 

Kode 2. 

reda 

SUP1 Za mene je najboljši proces takrat, ko je na meji z osebnim. To 

pomeni, da je proces zelo globok, ko ne gre samo za neka taka 

vprašanja v zvezi, s kako kaj izboljšati pri svojem delu, ampak 

se nanašajo nate, kako se soočati z nekim svojim ravnanjem, 

čustvovanjem, z nekim svojim odzivanjem na situacijo. 

Govorim na meji osebnega, ker če v profesionalnem odreagiraš na 

določen način ponavadi tudi na osebnem. In taki procesi so se 

izkazali vedno kot najbolje. Skratka z največjim vpogledom 

vase! Tudi tukaj se jaz tega ne bojim, mi je všeč delati te stvari in 

tudi ravnati s čustvi. Včasih se zgodi, da iz nekega na videz 

banalnega vprašanja potipam tudi drugod in se zna zgodi 

prečudovit proces, ker gre nekam drugam. Gre v tisto 

poglabljanje vase.  

Učinkovito srečanje: Ja, ravno zaradi tega, ker je bilo veliko dela 

na tej globini človeka. Povezano, seveda nikoli, pazim, da ne 

zdrknem na nekaj drugega, na spolzka tla, to bom rekla na 

terapevtskega dela, je še vedno supervizija, ampak se dotika 

globine človeka … Zdej odvisno je, koliko je tudi druga stran 

pripravljena. Ja. Da sta oba pripravljena, da gresta v globino in 

v bistvu da kar klik, klik, klik dela. Na zadnje je bilo to tudi pri 

študentih. V enem trenutku sem si mislila, sem rekla živalce. In 

res čisto drug vpogled je bil, ko sem tisto dala. Skratka, da se ti 

hitro vrti, da si noter, v tem miselnem čustvenem, skratka v 

nekem kompletnem dogajanju. Ti in supervizirani. Če pa 

zaznam blokado, potem pa ok, pa povem, da tukaj ne, 

preverim. To so mi najboljši procesi. 

-globok proces 

-na meji z 

osebnim 

-rast na 

profesionalnem 

in osebnem 

področju 

-največji 

vpogled vase 

-poglabljanje 

vase 

 

 

 

-delo na globini 

človeka 

 

-pripravljenost 

na delo na sebi 

-vzajemno 

sodelovanje  

-sovpadanje 

intervencij in 

potreb 

-uvidi 

Lastnosti 

Lastnosti 

 

Učinek 

 

 

 

Učinek 

Učinkovito 

vedenje 

 

 

 

Učinkovito 

vedenje 

 

Lastnosti 

 

Lastnosti 

 

Lastnosti 

 

Učinek 

SK1 Č: Če si imel ti gradivo tisti dan, jaz sem bila najbolj srečna, 

ker sem prišla do neke rešitve.  

A: Takrat ko sem imela jaz, takrat je bil največji uvid. 

F: Jaz bi dodal še neko motivacijo in sproščenost. Po zaključku. 

Zanimivo, kako se ti lahko občutki v parih trenutkih spremeni, ko 

dojameš nekaj. Potem zapustiš srečanje veliko bolj motiviran in 

sproščen. 

F: Jaz bi rekel tudi to, da pride do spremembe, res ni isto kot 

kak si šel noter in prišel ven. Res res res se zgodi neka 

sprememba, v nekem razmišljanju. Se spomnim, ko je bil 

obravnavan primer, ki ni bil moj, mislim, da tvoj E., ko je bla vidna 

sprememba v osebi v dojemanju situacije.  

C: Ko si dejansko aktiven, pa vidiš da si sodeloval in da si se 

nekaj naučil.  

-prišel do 

rešitve 

-uvidi 

-sprememba v 

počutju 

-motiviran 

-sproščen 

-spremenjen 

 

-aktivno 

sodelovanje 

-učenje 

Učinek 

Učinek 

Učinek 

Učinek 

Učinek 

Učinek 

 

 

Učinkovito 

vedenje 

Učinek 

SUP2 Ja, zelo učinkovit. Recimo to presojam po tem, da so se učitelji 

sami odločali, da so izključno hodili na lastno pobudo in da so 

pisali refleksije … In pa ta pripravljenost za resnično delo na 

sebi, to se je izkazalo v tej skupini. Zelo, zelo. 

To, kar nekako začutiš, ko vidiš, da se ljudje odpirajo, da so 

ljudje pripravljeni delati na sebi, ko prinesejo malo bolj 

poglobljen problem, ne zgolj tehnični. Dostikrat ponujajo 

supervizanti, ki niso vešči takšnega načina dela, ponujajo kake 

tehnične, ali probleme, ki niso njihovi, ampak so problemi ljudi, s 

katerimi delajo, kakšno organizacijski problemi, ali učitelji 

-prostovoljna 

udeležba 

-motiviranost 

-pisanje 

refleksij 

-pripravljeni 

delati na sebi 

-poglobljeno 

delo 

Lastnosti 

Lastnosti 

Lastnosti 

 

Lastnosti 

Učinkovito 

vedenje 

Lastnosti 

Lastnosti 
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dostikrat prinesejo na plan kakšnega učenca, starša, ali kolega, za 

katerega pričakujejo, da bodo dobili ideje, da se bo spremenil in 

tako naprej. To ne. Če vidim, da so ljudje pripravljeni se v sebe 

poglabljat, v svoje reakcije, in ko začutim to nekakšno energijo, 

da tudi drugi padejo noter in da iskreno želijo sodelovati in da 

gre proces v tisti smeri razmišljanja o tem, kaj lahko jaz 

naredim, kako jaz vidim to situacijo, kako jaz rešujem podobne 

zgodbe pri sebi. Pa tudi takrat je zelo fajn, da pride človek do 

nekakšnega zaključka, da stvari ne ostanejo odprte v luftu. Da 

vsaj vidiš minimalni preblisk v njegovih besedah. Tako nekako.  

Dobro sem se počutila, sproščeno, sprejeto, kar učinkovito. 

Malo sem jih skušala naučiti tudi kakšne tehnike, malo sem 

prinesla kakšno tehniko kot pa incident, pa sem malo tudi iz 

teoretskega vidika, to pa lahko uporabite, pa nekaj teh metod iz 

koučinga, kolo, malo smo vadili postavljene vprašanj, pa sme jim 

dal shemo, kakšna vprašanja so dobra, pa močna, pa globinska, da 

smo malo vadili. Dobro sem se počutila. Ljudje so zelo odprti, 

topli čisto enakovredno so me sprejeli. Fajn. 

-skupna 

energija 

-iskrena želja 

po sodelovanju 

vseh 

-zaokroževanje 

zadev –

»geštalt« 

-preblisk 

 

 

 

 

-dobro počutje 

SUP v skupini 

-sprejetost  

-učenje  

-enakovrednost 

Lastnosti 

 

Učinkovito 

vedenje 

Učinek 

 

 

 

 

Lastni 

občutek 

 

Učinkovito 

vedenje 

Lastnosti 

 

SK2 G: Meni se je zdel zelo uspešen, zaradi tega, meni je to en 

pokazatelj, kakšna koncentracija je v skupini. Nam se ni nikoli 

zgodilo, da bi na uro gledali predčasno. 

J: Mislim supervizijski proces je mogoče analiza nekega dela, 

odnosov v službi, ni nujno, da je to neka terapija totalna. Tako se 

mi zdi prideš s problemom, tudi če je to nek »lep« (pokaže 

navednice) problem, ne lep, ampak tistega, ki si ga v tistem 

trenutku pripravljen delit, se soočat, ki si ga opazil, vidil, 

pripravljen reševat. S tega vidika bi jaz rekla, da je razvoj. Tudi 

če si prinesel »najlepši« problem. Toliko sem zdaj pripravljen. 

Pred skupino. Uspešno je takrat, ko se ti nekaj spremeni, če si 

to želel. Ja, seveda je bilo uspešno. Tudi iz vidika tega, da smo 

imeli občutek, da smo bolj povezani, da smo se poslušal, da smo 

videli druge zorne kote … 

-koncentracija 

v skupini 

-analiza dela 

-pripravljenost 

deliti in 

reševati 

-spremembe pri 

sebi 

-se povezali 

-se poslušali 

-razširili 

obzorja 

 

Lastnosti 

 

Učinkovito 

vedenje 

Lastnosti 

 

Učinek 

Učinek 

Učinek 

Učinek 

 

SUP3  Ja, eden kriterij je zagotovo vzdušje, ki je na srečanju v skupini, 

ta se mi zdi dosti pomemben. Pa ta moj filing, ne vem, če ga znam 

ubesedit, koliko poglobljeno je šla vase, a ne. Zdaj sej veš, to 

presojam čez palc. To je spet tisto odnosno, kar ni čisto 

oprijemljivo. Ampak na nek način se v nekaterih srečanjih 

ustvari nekaj, kar se v drugih ne. Pa ne znam poimenovat. Neka 

močnejša sinergija. Mogoče več odpiranja. Drugi seveda je tudi 

mogoče delno to, kam je SUT prišel, vsekakor. Če je naredil 

pomemben premik, je supervizija uspešnejša, ali če je bil ta 

uvid od tiste, kjer ni bil. To je definitivno tudi. Rezultat sam. To 

je razviden in tam in potem v refleksijah. Se pravi v refleksijah 

tisti, ki jih pišejo obširno in zares naredijo še kakšen korak 

dalje. Pa tudi nek lasten filing, kako sem sama vodila proces, 

včasih sem zbegana, a ne? Gledam veliko poti pa, kaj pa vem, 

nisem toliko strukturirana, sistematična, pa bolj intuitivno, pa bolj 

zanesljivo se mi zdi fajn takrat, ko vem kaj počnem, kar ne čisto 

zmeraj, včasih tudi samo sledim in kadar, ne vem, ta gotovost, ko 

vem, zakaj nekaj vprašam, ne samo da se mi zdi, da bi to bilo 

fajn pa neka radovednost. Pa provzaprov niti ne vem, kaj je boljš. 

Ne bi znala zdaj povedat, kdaj prideva dlje. Takrat je top, ko res 

nekam pride, ko naredi eno dramatično spremembo, ko uvidi 

nekaj, ko zmore videti alternativo vsaj na tej racionalni ravni, 

a ne. Pa se razbremeni seveda, emocionalno. 

-vzdušje 

-poglobljeno 

delo 

-sinergija 

-odpiranje SUT 

-uvidi 

-premiki pri 

SUT 

 

-rezultat 

-ocena lastnega 

vodenja 

-namensko 

vodenje 

-ko vem, kaj 

počnem 

-SUT nekam 

pride 

-dramatična 

sprememba 

-SUT se 

razbremeni 

Lastnosti 

Lastnosti 

Lastnosti 

 

Učinkovito 

vedenje 

Učinek 

Učinek 

 

Učinek 

 

Učinkovito 

vodenje 

Učinkovito 

vodenje 

Učinkovito 

vodenje 

Učinek 

Učinek  

Učinek 

SK3 N: Ja, učinkovito. Kej smo premaknile, hihihi (vse) v svojih 

glavah in v svojih dejanjih. 

-premik v 

glavah, dejanjih 
Učinek 
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Odgovori, ki so pravzaprav kriteriji učinkovitosti supervizijskega procesa, sem razdelila na 

štiri komponente: lastnosti učinkovitih procesov, učinkovito vedenje članov in učinkovito 

vodenje supervizorja ter učinki procesa. 

SUP1 opiše, da je supervizijski proces učinkovit takrat, ko je proces globok in na meji z 

osebnim, ko so supervizantje pripravljeni delati na sebi, ko supervizant in supervizor vzajemno 

sodelujeta in ko supervizorjeve intervencije in supervizantove potrebe sovpadajo. Učinek 

takega procesa so globoki uvidi in posledično rast na osebnem in profesionalnem področju. Do 

tega pa pride, če se je supervizant pripravljen poglabljati vase ter če je supervizor pripravljen 

delati na globini človeka in hkrati paziti, da ne zdrsne na področje terapije.  

SK1 kot kriterije učinkovitosti našteje predvsem učinke: če si prišel do rešitve, uvida, 

spremembe v počutju, če si se nekaj naučil, če si na koncu odšel še bolj motiviran, sproščen in 

spremenjen. Vse to pa si lahko dosegel le z aktivnim sodelovanjem v procesu. 

SUP2 ocenjuje, da je proces učinkovit, ko se člani prostovoljno udeležijo procesa, so 

motivirani, pripravljeni delati na sebi in se poglabljati vase, si želijo pisati refleksije, ustvarjati 

skupno energijo, ko se člani odpirajo, prinesejo globlje (kaj in zakaj se nekaj dogaja?) probleme 

od tistih tehničnih vprašanj (kako nekaj narediti?), so iskreno pripravljeni sodelovati, so topli, 

odprti in enakovredno sprejemajo vse člane. Proces je učinkovit tudi, ko člani prihajajo do 

uvidov, spoznanj in učenja ter ko se tudi supervizorka počuti dobro, sprejeto in sproščeno v 

skupini.  

SK2 opiše specifičen proces kot učinkovit, saj je bila na srečanjih prisotna zelo visoka 

koncentracija in so bili pripravljeni delati in iskati rešitve skozi analizo svojega dela. Na koncu 

so se tudi bolj povezali, se bolj poslušali, razširili obzorja in na sebi opazili spremembe in 

razvoj. 

SUP3 kot kriterij učinkovitosti postavi vzdušje oziroma sinergijo, ki se v nekaterih skupinah 

ustvari v drugih ne, ko se člani odpirajo, poglabljajo vase in prihajajo do uvidov, premikov, 

rezultatov, dramatičnih sprememb ter se posledično razbremenijo. Poleg tega je pomembna tudi 

ocena lastnega vodenja procesa oziroma učinkovito vodenje supervizorke, ko ve, kaj počne, 

zakaj nekaj vpraša oziroma namensko vodi, da bi supervizant na poti do učenja prišel dlje. 

SK3 opiše proces kot učinkovit zaradi dejanskih premikov v svojih glavah in dejanjih.  

Trditve, ki ilustrirajo učinkovit supervizijski proces: 

 »Zame je najboljši proces takrat, ko je na meji z osebnim. To pomeni, da je proces zelo 

globok, ko ne gre samo za neka taka vprašanja v zvezi s, kako kaj izboljšati pri svojem 

delu, ampak se nanašajo nate, kako se soočati z nekim svojem ravnanjem, 

čustvovanjem, z nekim svojim odzivanjem na situacijo (SUP1).« 

 »Jaz bi rekel tudi to, da pride do spremembe, res ni isto kot kak si šel noter in prišel 

ven. Res res res se zgodi neka sprememba, v nekem razmišljanju (SUT1/F).« 

 »Če vidim, da so ljudje pripravljeni se v sebe poglabljat, v svoje reakcije, in ko začutim 

to nekakšno energijo, da tudi drugi padejo noter in da iskreno želijo sodelovati in da 

gre proces v tisti smeri razmišljanja o tem, kaj lahko jaz naredim, kako jaz vidim to 

situacijo, kako jaz rešujem podobne zgodbe pri sebi (SUP2).« 

 »Uspešno je takrat, ko se ti nekaj spremeni, če si to želel. Ja seveda je bilo uspešno. 

Tudi iz vidika tega, da smo imeli občutek, da smo bolj povezani, da smo se poslušal, da 

smo videli druge zorne kote (SUT2/J) …« 

 »Takrat je top, ko res nekam pride, ko naredi eno dramatično spremembo, ko uvidi 

nekaj, ko zmore videti alternativo vsaj na tej racionalni ravni, a ne. Pa se razbremeni 

seveda, emocionalno (SUP3).« 
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3. podsklop: Pridobitve supervizijskega procesa 

Tabela 31: Supervizorke in supervizantke o pridobitvah supervizijskega procesa. 

SUP/ 

SK 
Izjave 

Kode 1. 

reda 

Kode 2. 

reda 

SUP1 Predvsem mislim, da so pridobili na samozavesti, na strokovni 

samozavesti. Na tem, kako lahko kakšno znanje uporabijo, do 

tega da imajo pravico povedati svoje mnenje, svoje predloge, 

tle se mi zdi, da sem jih zelo podpirala v tem smislu, ne glede na 

to, če so študentje, praktikantje, da lahko, zakaj pa ne, povedo 

svoje. In sem jih tu zelo podpirala tudi s konkretnimi svojimi 

primeri …In to, da so dosti manj nemočni, kot so bili na 

začetku. Da so se tudi odprli, da ni ostalo samo na tistem nivoju 

kaj, kako in zakaj bi. Ampak da so se tudi oni kot osebe odprli. 

Zdaj bi lahko začeli zaprav delat.  

-strokovna 

samozavest 

-manj 

nemočni 

-se odprli 

-poznavanje 

supervizije 

Suverenost 

 

Suverenost 

 

 

Učenje 

supervizije 

 

 

SK1 E: Doživela sem to, da sem dobila neke nove poglede. Mogoče 

tudi rešitve. 

A: Mogoče dosti stvari o sebi, jaz tako reagiram, aha lahko še na 

takšen način, ali pa da če rabiš čas preden reagiraš, da si ga lahko 

vzameš, se pomiriš razmisliš kot da v efekti reagiraš. Jaz tudi 

vidim veliko vrednost tega in vsa spoznanja o samem sebi.  

C: Jaz se tudi strinjam, spoznavanje samega sebe.  

D: Spoznavanje samega sebe, mogoče da tudi če je to pomenilo 

dodatne tri ure, ki ti jih vzame na teden, da ni kar neki, da je 

vredno.  

Č: Se zavedaš tega, kje na sebi lahko še delaš. 

E: Da sem spoznala, kaj mi lahko sploh ponudi supervizija, da 

bom iskala to, da vem, da to obstaja, da bom to iskala. Mogoče 

celo študij tega v prihodnje.  

C: Pa da lahko preneseš to, kar se naučiš v svoje osebno 

življenje, da se počutiš bolj kompetentnega. Jaz sem se po 

vsakem srečanju bolj usposobljenega počutila, tudi če nisem 

obravnavala svoj primer. Analizo nekega primera lahko 

preneseš tudi v osebno življenje, da se lahko po teh vprašanjih 

zanaliziraš sam sebe. Se sprašuješ. 

F: Jaz bi reku tudi to neko zaupanje v to, da to, kar se meni zdi, 

kar se mene dotakne, pa se mi zdi: »Ah, to je brezveze.« Da to 

ni brez veze. Če je imelo vpliv nate, je neka vsebina tam. Vsaj 

vprašaj se, zakaj. Dobro je to raziskat. Nekak poslušati samega 

sebe.  

D: Če se tebi zdi pomembno, potem je pomembno, ne glede na 

to, kaj si drugi mislijo. 

-nov pogled 

-spoznaš stvari 

o sebi 

-spoznavanje 

samega sebe  

-se zaveš, kje 

na sebi lahko 

delaš 

-spoznavanje 

supervizije 

-prenos 

naučenega v 

osebno 

življenje 

-večja  

kompetentnost 

-ponotranjili 

supervizorjev 

način 

spraševanja 

(štirikrat) 

-poslušanje 

sebe in 

sledenje sebi 

(dvakrat) 

Učenje 

Samozaveda

nje (7x) 

 

 

 

 

Učenje 

supervizije 

Prenos v 

osebno 

življenje 

 

Suverenost 

 

Učenje 

supervizije 

 

 

Samozaveda

nje 

Suverenost 

SK1 Ali lahko opišete neko situacijo, ko je pri vas prišlo do nekega 

uvida, klika, ko ste prišli do aha momenta? 

E: Jaz sem tam, ko sem mogoče bila bolj usmerjena v to, kako bi 

jaz instrumentalno rešila neko zadevo, kaj bi morala takrat narest 

in sem pozabila, kako sem se počutila ob tem, kaj se dogaja v 

meni in potem se je zgodil preobrat, to je bolj pomembno, sploh 

ni važno kak bi naredila, ampak kakšen odnos imam jaz to 

tega. 

C: Sem ugotovila, da se preveč blokiram, cenzuriram neke 

rešitve. Kot Č.. sem imela veliko spoznanje, da ne smem 

cenzurirati svoje misli, da se preveč blokiram tudi v privat 

življenju. Da preveč razmišljam, če je to dejansko sploh možno 

-preobrat v 

razmišljanju 

-lastna 

naravnanost 

-da se preveč 

blokiram 

-se sklada z 

osebnim 

življenjem 

 

-treba se je 

odzvati 

(trikrat) 

Uvidi na 

racionalni, 

vedenjski in 

čustveni 

ravni 

Samozaveda

nje: 
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in potem sploh ne probam. Dosti sem vidla, da se sklada z mojim 

osebnim življenjem.  

A: Meni je bilo tudi to cenzuriranje in da je treba na situacijo 

dejansko reagirati, ne samo govoriti o tem pa da je treba 

postavljati meje, na kakšen način, kje in kako, tega je bilo 

ogromno.  

D: Postavljanje meja, pa da je treba reagirati. 

Č: Sem spoznala pri sebi, da če se mi zdi, da situacija mi ni 

tako zelo pomembna, da na njo ne reagiram ali pa če se mi zdi, 

da moje mišljenje ni velik doprinos, ga ne izrazim. V 

superviziji sem ugotovila, da kakršenkoli mišljenje, odzivanje je 

pomembno, aktivnost je pomembna, ne pa neka pasivnost. 

F: Sem imel en taki moment. Ni bilo na srečanju, ampak potem, 

med pisanjem refleksije. To da se včasih samo zaradi v izogib 

konflikta, da ne pride, da ne rabim se postavljati na stran, za 

voljo neke nevtralnosti se bom izognil konfliktu, ki pa bi bil 

včasih dejansko potreben. To je bil veliki aha.  

B: Dobila sem vpogled v nek odnos, ki ga imam in v zvezi s tem, 

kako izražam svojo jezo sem veliko pridobila.  

-postavljanje 

meja (dvakrat) 

 

-odzivanje je 

pomembno 

-pomemben je 

aktiven 

angažma 

-ne potrebno 

izogibanje 

konfliktom  

-vpogled v 

odnos 

-način 

izražanja 

čustev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUP2 Kot skupina so se zelo povezali med seboj, ker so bili to učitelji 

nižje stopnje, višje in učiteljice dodatne strokovne pomoči. Niso 

se tako dobro poznali.  

Razrešili so kakšno svojo mini dilemo tudi, to je bilo,na vsakem 

srečanju vsaj eden, zelo so sodelovali, poslušali. Skušali so tudi 

v praksi, kaj spremenit, pa so na naslednjem srečanju 

poročali. Tako da se mi zdi, da je kar bilo.  

-skupina se je 

povezala 

-razrešili 

dileme 

-prenašali 

naučeno v 

prakso 

Medosebni 

odnosi 

Reševanje 

poklicni 

vprašanj 

Izboljšana 

praksa 

SK2 A: Pa to, da nekdo ne vidi tako kot ti vidiš ta problem. Kak ne 

vidi, da mora to naredit, to ja mora vedeti, pa znati. Ja ne, ne more 

... Nekdo ne vidi, da nekaj narobe dela. To, da res razmišljaš, da 

nekdo, ali ne zna ali ne vidi tega. Lažje sem šla do te osebe pa 

lažje sem se pogovarjala. Brez supervizije ne bi to tako 

izpeljala. Bi bila tak osorna. Lažje je potem, ko vidiš, da nismo 

vsi enaki. 

L: Saj jaz sem se naučila to, kar nam zelo težko gre učiteljem, 

poslušat. Res, da si dobro poslušal, absorbiral tisto kar je 

problem, da si pomagal potem privleči nekje iz svojih predalčkov, 

da si skušal pomagat. 

H: Pa še to sem jaz zaznala, da z nekaterimi iz skupine, tudi če 

nismo nič spregovorili o tem, kar je bilo na superviziji, je bilo v 

zbornici, če rečem takšna bol osebna povezava. 

J: Pa spoznali smo se. 

I: Da vidiš, da nisi samo ti nemočen včasih, meni se to tako zdi, 

da jaz sem včasih krivična v smislu: »Kak tega ne more? To bi pa 

res lahko? Kdorkoli, tudi jaz?« Potem pa vidiš, da res ne gre. 

Mislim, da tako, kot sem jaz na bariere naletela, tudi drugi 

naletijo in smo vsi v istem klancu.  

J: Ja nek drugi zorni kot dobiš. Dobiš nekoga, ki je prfekt v 

razredu, ali pa nam DSP je super, ko imamo samo enega otroka. 

Potem pa vidiš, da vsak ima svoje težave, problem.  

L: Supervizija kot promocijo zdravja. Veliko je tega duševnega 

zdravja vključenega tu notri. To dobro počutje, to druženje, 

pripadnost. Da prideš v šolo z občutkom, da si tukaj dobrodošel, 

da imaš nekoga, čisto drugače funkcioniraš skozi dneve. Počutje 

in za zdravje je to zelo pomembno. 

J: Večji del dneva smo tukaj, zato se mi zdi to pomembno, da se 

dobro počutiš še bolj tudi to, da ko se ne, ko imaš problem, da 
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imaš nek prosto za reševat tega, to se mi zdi še bolj pomembno 

kot da se skoz dobro počutiš. 

G: Mislim, da sem majčken napredovala. Da le boljše poslušam 

in da nimam v želodcu skoz tisti občutek, da moram eno 

mnenje imet in to povedat … Se mi zdi, da zdaj drugače, da 

se distanciram, ja zdaj to je njegovo mnenje in poslušam. 

Lažje. 
G: Meni se tudi zdi, da ljudje, ki smo večkrat vključeni v tako 

stvar, pridobivamo to, da znamo drug z drugim reševat 

drugače odnose. Te izkušnje, mogoče z nekom, ki si v slabi 

energiji in da je bil že vključen, se mu zdi to bolj normalen proces, 

da pristopiš do njega ali pa imaš že ena orodja, da se znaš tega 

lotit drugače. 

J: …ta orodja, ne. Že ko pišeš problem. Se sprašuješ, kaj me 

bo zdaj vprašala. Misliš si. Drugače pristopiš k problemu. Tako 

kot prej, ko si bil samo jezen in žalosten. Pa tudi za svoje osebne 

probleme, ko si misliš, da spet si bogi, pa imaš problem, pa si 

misliš, kaj bi me drugi vprašali, tako da imaš orodje za 

naslednje probleme reševat. 

I: Jaz sem začela pripravljati teren za tega učenca, ki sem ga 

izpostavila, tako kot so mi rekli, ampak za enkrat, ker so stvari še 

obvladljive, nismo še. 

K: Jaz sem dobila drug pogled. Preveč sam s sabo razglabljaš in 

ne najdeš take rešitve nikoli. Torej drugačen pogled iz drugega 

zornega kota.  

G: Jaz se bolj aktivno učim poslušat in postavljat vprašanja 

zaradi te super. 

J: Jaz neko spoštovanje do sodelavcev. Za sebe glede svojega 

problema pa sem dobila uvid, joj kok sem smotana, da moraš 

otroke spoštovat, na nek način, mi je to bilo ta glavni uvid.  

L:…pripadnost. Pa neke datoteke za boljše preživetje v 

službi.  

I: Meni se je tudi to zdelo, da sem malo bolj subtilna, da malo 

bolj razumem sodelavce, res se mi zdi, da sem mogoče bila 

včasih bolj krivična, če lahko tako rečem. Bolj čutiš druge, ko ti 

povedo za njihove težave. Druga stvar pa malo razmejit svojo 

odgovornost v komunikaciji do odgovornosti tvojega 

sogovornika. 
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G: Js se prav enega trenutka spomnim, ko mi je K. (članica) z 

opisom ene situacije odprla en pogled, ki je odmaknil moj 

problem od tako velikega problema ... Ena informacija iz 

preteklosti je spremenila moj pogled na tisti problem, ki sem ga 

jaz imela in takrat (vzdihljaj). Haaaa. Kak je mene to odrešlo vse, 

kak sem čutila. Kako sem čutila ooo uredu uredu, zdaj gremo 

nekje drugje to reševat. Mogoče bom zdaj lažje s tem se ukvarjala. 

Je bil čisto fizični občutek.  

J: Meni se ni odvalil (kamen), meni se je privalil. Jaz sem imela 

težave z enim otrokom …in potem me nekdo na superviziji 

vpraša: »Kaj pa on misli?« in sem si rekla: »Fak, sej ga ni noben 

vprašal, a ne«. Valjda moraš otroka vprašat, kreten! Tako, da mi 

je potem bilo lažje, ko sem otroka vprašala, kaj on misli. Tako, da 

sem potem vso to hierarhijo med nama, te odnosi med nama, so 

se mi na enkrat postavili meni v glavi, da sem si rekla: »Hej čaki 

malo. Zabluzila si totalno, tukaj se moraš lotit problema.« To 

je bilo za mene letos bistvo.  
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povezani aha, sej to pa ni bilo moje. Večkrat se mi to dogaja. 

Zdaj pa ne vem, ali zaradi mene ali je v tem prostoru to toliko 

aktualno. Verjetno je to kar en vzorc teh mojih supervizij. Tudi 

letos v tej skupini se mi je to zgodilo, da je to bil prav wau. 

SK3 O: Na začetku tistih res prvih srečanjih, vedno je bilo kakšno je 

pa vaše notranje vreme: utrujene, težko, preveč vsega. Pol pa je 

bilo vsakič tist, kako ste? V redu, sicer utrujeno in tako, ampak 

drugače v redu. Na koncu je pa bilo že, nič več ni bilo tisto, da 

smo zelo slabo. 

N: …ponotranjit stvari, ki smo jih spoznale. Da postanejo 

nekako avtomatizem, delamo z ljudmi, da se jih zavedaš, da greš 

nekako po tej poti naprej. Da rasteš. Da spoznavaš. Mislim, da 

je marsikatere spoznala marsikaj o sami sebi in tudi med sabo 

smo se spoznale in to je veliko vredno … 

P: Meni osebno je bil največji bum! no, pa se mi zdi, da tudi 

ostalim, ko smo ugotovile, da ni vsa odgovornost na nas. Da 

nismo me tiste, ki smo odgovorne za vse slabo in za vse dobro. 

In da so določene stvari, če se zdaj dotaknemo učencev, ki je 

njihova in samo njihova odgovornost in ne moremo zdaj me biti 

krive nekaj, česar oni ne delajo. To se mi zdi, da je bilo res tisto, 

kar je bilo nujno potrebno, da sem tukaj slišala. In se mi zdi, 

da to potem prenašam in v razred in doma in tudi želim okužit 

kakšnega sodelavca s tem.  

N: Ja, in tudi, kaj je na nas kot učitelj, kdo je tudi učitelj, zakaj 

je tako, kako … 

O: Jaz bi še to dodala, ker smo bile res zelo različne v skupini in 

ko smo se spoznavale, zdaj res! vidim, zakaj nekdo dela tako 

kot dela. A ne? Da ni v bistvu, ker je to njegov način življenja in 

dela, in da ni niča narobe z nami … Spoznaš take stvari in 

potem lažje razumeš stvari, zakaj on dela to tako kot dela. 

N: Pa mogoče sem res tudi sama sebe spoznala še v drugi luči, 

zakaj mogoče kdaj reagiram tako, drugič tako. Recimo. Zakaj 

mogoče v šoli lahko ene stvari naredim, postavljam meje, v 

tem družinskem krogu pa prijateljskem je pa spet druga 

zadeva, ko so razmere pač drugačne. In ja tudi to spoznanje, 

kako drugi delujejo, kar je bilo zelo dragoceno, ker kot skupina 

v šoli moramo vsi delovati skupaj, da dosežemo neke rezultate. 

P: Se trudimo, da bi to našo idejo (odgovornost) razširili še na 

širši kolektiv in vodstvo. Ampak bo še treba, še nekaj časa bo 

trajalo. To, kar sem tukaj dobila, sem podelila z njimi. 

P: Lažje sprejmeš drugačne, kot si ti, ali delajo drugače kot ti.  

O.: Ja, pa da ni rečen, da tvoje je prov, od njega pa narobe. 

Sprejmeš, da je drugače. 

O: Jaz sem se tlele malo v zvezi s svojim problemom, tisto ja, 

problem doslednosti, vztrajnosti. Tudi postavljanje meja. To 

je bilo pri meni problem.  

P: Mogoče tudi to, da smo ugotovile, da so stvari, ki jih dobro 

delamo … In ugotoviš potem, da vseeno niso vse stvari na tebi. 

In da vseeno delamo dobro in je potem lažje it čez vso to tlako, 

če imaš to, če se zavedaš tega. 

O: Ja, pa misli usmeriš tudi na druge, pozitivne stvari … In 

potem greš lažje.  

N: Potem se počutiš bolj močnega, suverenega. 
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Supervizorke in predvsem supervizantke navajajo veliko pridobitev oziroma učinkov 

supervizijskega procesa. Pridobitve sem skušala razčleniti na komponente: samozavedanje, 

suverenost, reševanje poklicnih vprašanj, poklicna identiteta, psihohigiena, medosebni odnosi, 

razumevanje drugih, učenje, učenje supervizije.  

Lahko vidimo, da opažanja supervizork o tem, kaj so supervizantke pridobile, in učinki, ki so 

jih supervizantke naštevale, sovpadajo. Tako v SK1 izstopa predvsem komponenta 

samozavedanje: spoznavanje samega sebe, zavedanje, kje na sebi lahko delaš, poslušanje 

samega sebe, način izražanja čustev, spoznavanje vzorcev vedenja oziroma uvidi na racionalni, 

vedenjski in čustveni ravni, kot so: uvid, da se preveč blokira in cenzurira, da se je potrebno 

na situacije odzivati in se ne izogibati konfliktom, da je potrebno postavljati meje … Poleg 

tega je učinek tudi večja suverenost: počutijo se bolj kompetentne in usposobljene ter bolj se 

zavedajo pomembnosti lastnega notranjega doživljanja. Slednje ponazori naslednja trditev: 

»Če se tebi zdi pomembno, potem je pomembno, ne glede na to, kaj si drugi mislijo (SUT1/D).« 

Kot učinek so navedle še, da so se naučile supervizije: spoznale, kaj je to supervizija in 

ponotranjile supervizijski način spraševanja, da so lahko vse naučeno prenesle tudi v osebno 

življenje. SUP1 opaža, da so superivzantje pridobili predvsem na suverenosti: na strokovni 

samozavesti, kako lahko kakšno znanje uporabijo, da imajo pravico do lastnega mnenja in da 

ga izrazijo, da so manj nemočni, kot so bili na začetku, ter da so se odprli ... Meni, da so 

spoznali supervizijo in da bi zdaj lahko začeli poglobljeno delati.  

SUP 2 ocenjuje, da so se supervizantke medsebojno povezale, razrešile določene dileme in 

naučeno znanje prenašale tudi v prakso. SK2 našteva veliko pridobitev; največ jih je na 

področju reševanja poklicnih dilem. Razširile so si pogled in razumevanje določenih situacij in 

dinamik, spoznale svoje napake, oblikovale rešitve za konkretne probleme … Pridobile so tudi 

nekaj strategij za nadaljnje delo: način reševanja težav in konfliktov, način postavljanja 

vprašanj, veščine aktivnega poslušanja. Naučile so se tudi supervizije: kako sebi in drugim 

postavljati vprašanja, kot jih je supervizorka zastavljala njim, in druga supervizijska orodja. 

Učinek supervizije se pozna tudi v medosebnih odnosih, saj so se člani bolj povezali, imajo 

večje razumevanje drug do drugega ter čutijo večjo pripadnost in spoštovanje drug do drugega. 

Povečalo se je tudi samozavedanje članov. Učinek supervizije je tudi psihohigiena: občutek, da 

nisi sam v problemu, da so vsi v podobni situaciji, dobro počutje v skupini, katarza ob uvidih 

… Prav tako je učinek boljše razmejevanje odgovornosti. Izjava, ki dobro zajame vse te 

pridobitve, je: »Pa neke datoteke za boljše preživetje v službi (SUT2/L).« 

 

SUP3 meni, da so supervizantke največ dobile ravno na področju razmejevanja odgovornosti. 

Sprašuje se, ali to sama vnaša v skupine ali je to že samo po sebi zelo aktualno in prisotno v 

današnjem času kot duh časa, saj opaža, da je ravno ta tema rdeča nit njenih supervizijskih 

procesov. Tudi SK3 kot največjo pridobitev izpostavi temo razmejevanja odgovornosti, kaj je 

na njihovi stran in kaj na strani učencev, staršev, sodelavcev ter ostalih. »Meni osebno je bil 

največji bum! no, pa se mi zdi, da tudi ostalim, ko smo ugotovile, da ni vsa odgovornost na nas. 

Da nismo me tiste, ki smo odgovorne za vse slabo in za vse dobro (SUT3/P)…« Učinki 

supervizijskega procesa so še povečano samozavedanje, spoznavanje samega sebe, svojih 

močnih točk, da je potrebno postavljati meje in podobno, posledično pa tudi osebna rast … Med 

sabo so se povezale in bolje spoznale. S tem se je povečalo tudi razumevanje drugih in večje 

sprejemanje drugačnosti. Tudi tu je učinek psihohigiena: boljše počutje, olajšanje, 

razbremenitev. Poleg tega pa sta pomembni pridobitvi večja suverenost in kompetentnost, ker 

so spoznale, kaj dobro delajo, kakšna je njihova poklicna vloga, ter se bolj pozitivno naravnale.  
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6. POVZETEK IN UGOTOVITVE 

Pravkar predstavljeno podrobno analizo zbranih mnenj in razumevanj bom povzela v obliki 

odgovorov na raziskovalna vprašanja oziroma kot utemeljeno teorijo.  

RV1: Kateri so ključni dejavniki za soustvarjanje učinkovitega supervizijskega procesa 

po izkušnjah izbranih supervizork? 

Kot ključni dejavnik izpostavim mnenja supervizork, da je soustvarjanje vrednota, nekaj, kar 

cenimo, k čemer stremimo in kar nam je vodilo za delo. Z njihovimi besedami lahko povem 

tako:»… centralni dejavnik, da ljudje res optimalno vložijo in odnesejo iz skupine (SUP3)«. 

Tudi v teoriji A. Kobolt (v Kobolt in Žorga, 2000) piše o soustvarjanju in meni, da mora biti 

supervizijski proces nekaj, kar lahko imenujemo in čutimo »kot naše« (str. 230), pri čemer vsi 

aktivno sodelujemo in ga dejavno sooblikujemo. Supervizor je tisti, ki omogoča soustvarjanje 

na tak način, da se dogovarja, odpira prostor, vodi, sledi, išče pristanke, skupaj s člani išče pot, 

se odziva na člane, jih motivira, spodbuja, angažira in vključuje. Supervizanti pa soustvarjajo z 

aktivnostjo in s sodelovanjem ter tako po svojih najboljših močeh prispevajo k učinkovitosti. 

Naslednji dejavnik, ki pripomore k soustvarjanju učinkovitega supervizijskega procesa, so 

jasne vloge deležnikov in razmejene odgovornosti ter zavedanje, da se le-te prepletajo in 

sovpadajo. Supervizorke svojo vlogo vidijo predvsem kot tisto, kar omogoča proces učenja 

supervizantu, supervizijski skupini in sebi. Pri tem supervizor izhaja predvsem iz potreb 

supervizantov, saj jih skupaj z njihovim profesionalnim razvojem postavi v ospredje. 

Supervizorjeva odgovornost je zagotavljanje optimalnega procesa za vse udeležence. To doseže 

tako, da skrbi za: odnose in cilje, konstruktivno komunikacijo, njihovo dobrobit in varnost, 

vzdušje, vključenost vseh članov … Poleg tega tudi poskrbi, da vsak dobi priložnost, da dela 

na svojem primeru in da se dileme, vprašanja ali odprte zadeve zaključijo oziroma zaprejo. Pri 

tem odgovornost za razvoj prepušča supervizantom in je v tem primeru »modrec«, ki nima 

kompleksa vsemogočnega, marveč se zaveda svojih omejitev, virov, čuječe sledi ter vodi 

supervizante in proces. Včasih prevzame vlogo nadzornika, učitelja, pomočnika, detektiva, 

mentorja, sodelavca, včasih celo terapevta. 

Po mnenju supervizork je vloga supervizanta zelo pomembna, zato da bi slednji optimalno 

izkoristil supervizijski proces. Kot ključno navajajo, da je aktiven, se vključuje, upošteva 

dogovore, spoštuje zaupnost, prispeva svoj vidik, se razkriva, dela na sebi, prenese naučeno v 

prakso, sodeluje in prevzema odgovornost za svoj učni proces in dosego lastnih ciljev. 

Pri soustvarjanju supervizorke poudarijo pomembnost vloge supervizijske skupine, saj slednja 

omogoča mnoštvo perspektiv. Poudarijo, da je s skupino potrebno delati – jo uporabiti kot 

sredstvo za dosego cilja. Govorimo o skupinskem učenju. Po tipologiji skupinskih supervizij 

B. Procterjeve (2000) bi lahko zaključili, da je supervizijo potrebno izvajati participativno in 

kooperativno. 

Spodbudni dejavniki so ključni pri soustvarjanju učinkovitega supervizijskega procesa. Te se 

v praksi trudimo omogočati, ohranjati in jačati. Supervizorke kot spodbude vidijo naslednje: 
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 Na strani supervizorja: lastnosti: je zrela osebnost, odprt, fleksibilen, iskren, sproščen, 

suveren in ima široko znanje ter je enakovreden član skupine. Učinkovito vedenje: v 

ospredje postavi supervizanta, ga čuti, sledi njemu in ne tehniki ter ga vodi, skrbi za 

vzpostavljanje varne klime v skupini, intervenira namensko – da omogoči članom, da 

prihajajo do uvidov, spodbuja in supervizantom vrača odgovornost za učenje, jim omogoča 

soustvarjanje supervizijskega procesa, če podeli tudi kaj iz svojega osebnega življenja, če 

uporablja humor, če se zaveda pomembnosti prvega stika … 

 Na strani supervizanta: lastnosti: če je odprt, pogumen, angažiran, zainteresiran, iskren, 

pristen, stoodstotno psihično in fizično prisoten, podporen, senzibilen za druge, ima znanje 

in ima dobro razvite socialne večine. Učinkovito vedenje: pripravljen je delati na sebi, 

sodelovati, se prilagajati, prispevati svoje poglede, se učiti, upoštevati dogovore, skrbeti za 

svoje potrebe, uporabljati humor … 

 Na strani supervizijske skupine: vzdušje v skupini, kjer prevladuje varnost, zaupanje in 

dobri delovni odnosi. Lastnosti: raznolikost članov ter pestrost perspektiv in znanj, 

podobnost članov in skupne teme, skupni cilji, odprtost ter podpora v skupini. Prisotnost in 

aktivnost vodje v primeru organizacijsko usmerjene supervizije, kjer so prisotne ravni 

vodenja, vizije, strategije. Učinkovito vedenje: če se člani ujamejo, če skupina kot celota 

zaživi in dobro funkcionira ter je kot pomočnik oziroma sosupervizor. 

 Na strani supervizijskega procesa: sestavljanje dogovora sodelovanja, jasna pravila, 

pisanje refleksij, s pomočjo katerih se naučeno na srečanjih dodatno poglobi. 

 Poleg teh navedejo še druge spodbudne dejavnike: vzajemno ujemanje vseh vključenih, 

osebno bližino, prijateljsko ozračje, kar bi lahko šteli pod skupne spodbudne dejavnike, saj 

odnose vzajemno soustvarjamo. Pomemben je tudi način, kako organizacija sprejme 

supervizorja in prostor, v katerem supervizija poteka. 

Na soustvarjanje učinkovitega supervizijskega procesa vplivajo tudi potencialne ovire, na 

katere je dobro biti pozoren, se na njih pripraviti, se jim skušati izogniti, ali preprečiti ali se 

učinkovito z njimi soočiti. 

Tako udeležene supervizorke opišejo ovire v supervizijskem procesu: 

 Na strani supervizorja: lasten občutek neadekvatnosti, nevšečnosti, zmedenosti in 

nezanesljivosti, saj ti občutki vplivajo na to, kako supervizor tvori odnose z drugimi. 

Neučinkovito vodenje: težko vzpostavi stik s supervizantom, mu ni zmožen slediti, govori 

preveč ali premalo ali prehitro ali ob nepravem času in je bolj okupiran s tehnikami kot 

udeleženci.  

 Na strani supervizanta: lastnosti: ni motiviran za delo na sebi, ne zaupa v supervizorja in 

supervizante, ima preveliko potrebo po potrditvah, je grob, vulgaren, preveč neposreden, 

ima previsoka ali nerealna pričakovanja, je na začetku svojega profesionalnega razvoja, 

nima potrebe po superviziji … Občutja supervizanta: da ni slišan, viden, da nima dovolj 

prostora in doživlja odpore do supervizije. Neučinkovito vedenje: ne spoštuje dogovorov 

supervizorja in drugih, vnaša konflikte, prevzema vlogo supervizorja, prelaga odgovornost, 

se upira, spodbuja konflikte, ruši proces, zavzema preveč časa in prostora, ne pogleda vase 

in nase, ne spoštuje, pretirano vztraja pri svojem … Semkaj sodi tudi razdiralna 

komunikacija: krivi druge, grdo govori, ne posluša, kritizira, žali, vpada v besedo … Ovira 
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je tudi, ko in če se niso prostovoljno udeležili procesa, če so bili napoteni, če je to obveza 

in če so vzporedno vključeni v več procesov oziroma izobraževanj. 

 Na strani supervizijske skupine: lastnosti skupine: slabi odnosi, zapletena dinamika, 

restriktivna kultura, prevelika ali premajhna skupina (manj kot tri in več kot sedem, 

optimalna velikost šest članov), prisoten nadzor v skupini, nezaupanje, preveč podobni 

člani, prevelike razlike v vrednotah med člani, nezainteresiranost, neangažiranost, 

neprostovoljna udeležba, napotena skupina na supervizijo, supervizija je obvezna. 

Neučinkovito vedenje: člani se ne želijo izpostavljati in odpirati, pazijo, kaj govorijo, ker 

jih je strah posledic, zato se umikajo, izogibajo in kršijo temeljne dogovore, kot je izdaja 

zaupanja v skupini. 

 Na strani supervizijskega procesa: pisanje refleksij: če se pojavljajo odpori pri 

supervizantih, je to šibka točka, saj jim je pisanje zoprno ali jim predstavlja breme, zato se 

ne poglobijo preveč in imajo včasih težave, kako komentirati refleksije drugih. Tudi zato 

potrebujejo čas, da se naučijo izkoristiti refleksije kot uporaben učni pripomoček, ki 

poglablja učni proces. 

RV2: Kateri so ključni dejavniki za soustvarjanje učinkovitega supervizijskega procesa 

po izkušnjah vključenih supervizantk? 

Supervizantke razumejo in doživljajo soustvarjanje kot doprinos vsakega člana skupine s 

svojim aktivnim sodelovanjem in z vzajemnim sovplivanjem. V vseh treh skupinah so imele 

supervizantke občutek, da so supervizorke omogočale soustvarjanje s tem, ko so jih hkrati 

vodile in jim sledile, jih usmerjale, postavljale v ospredje, ko so načrtovale in se dogovarjale o 

načinu dela, ko so se jim prilagajale, imele kontrolo nad dogajanjem, pustile in dale prostor, 

da člani vstopajo v proces … Njihove izkušnje kažejo na to, da supervizantje soustvarjajo tako, 

da so aktivni, da s svojim delovanjem nekaj doprinesejo, da sprašujejo, da sledijo, da vzamejo, 

kar potrebujejo, da upoštevajo dogovore, da poskrbijo za svoje potrebe in svoj učni proces 

oziroma da dobijo tisto, kar potrebujejo. Pri soustvarjanju je pomembno začetno dogovarjanje, 

postavljanje strukture procesa, razjasnjevanje pričakovanj in odgovornosti ter vzajemno 

sodelovanje. Izjava, ki to lepo ilustrira: »Dejansko je supervizija tako sestavljena, da je 

supervizorka vodila, da si sam prišel do odgovorov, preko vprašanj in pogledov drugih 

(SUT1/Č).« 

Drugi ključni dejavnik, ki pripomore k soustvarjanju učinkovitega supervizijskega procesa, so 

jasne vloge deležnikov in razmejene odgovornosti ter zavedanje, da se slednje prepletajo in 

sovpadajo. Tako supervizantke vidijo vlogo supervizorja kot zelo pomembno in ključno.. Zanje 

je pri tem predvsem pomembno, kakšen je supervizor kot človek. Za njegovo vlogo uporabijo 

nekaj metafor kot, na primer, da je supervizor kot fiksna točka ali sidro, ki vrača na tisto, kar je 

res pomembno, da je kot varna točka, h kateri se vračaš in ki zagotavlja varnost, da je kot 

svetilnik, ki ti nudi usmeritev, da je kot koklja, ki vzame člane pod svoje okrilje, da jih spodbuja 

in hkrati čuva in da je kot koordinator med vsemi člani znotraj in navzven.  
 

Naloge supervizorja so predvsem te, da vodi proces, kar pomeni, da ga spremlja , usmerja z 

vprašanji, da se vsi držijo dogovorov, širi perspektivo, skrbi za varnost, se prilagaja članom, jih 

usmerja nazaj na delo ali da »potegne vajeti«, podpira in neguje, korigira vzdušje, se odziva na 

člane in dogajanje. Pričakujejo, da bo supervizor nevtralen, čuječ oziroma čuten, se bo tudi 
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pošalil, bo neposreden, pozitivno naravnan in bo sposoben videti čez in onkraj, torej bo 

sposoben metapogleda.  

Svojo vlogo vidijo kot vlogo soigralca, ki predvsem analizira svoje delo, išče zase to, kar 

potrebuje, in s postavljanjem vprašanj ter deljenjem svojih pogledov pomaga ostalim članom. 

Poleg tega skrbi za svoj učni razvoj, tako da se od drugih uči in sam oblikuje rešitve iz 

ponujenega. 

Vlogo supervizijske skupine opišejo predvsem kot vir: idej, podpore, razumevanja, 

razmišljanja, tolažbe, celo tudi slabih idej, ki so dobrodošle. Njena vloga je tudi, da omogoča 

nov pogled, skupinsko učenje, oporo ter občutek varnosti. 

Za vlogo delovne organizacije je pomembno, da omogoča supervizijo.  

Spodbudni dejavniki, ki jih navajajo supervizantke, so sledeči: 

 Na strani supervizorja: učinkovito vodi proces: omogoča prostor vsem, načrtuje, izhaja iz 

potreb supervizantov, angažira vse člane, deluje bolj na racionalni ravni, omogoča pogled 

od zunaj, postavlja prava vprašanja, usmerja, ko člani zatavajo, uporablja vaje, preko katerih 

lahko pridejo do rešitev, sledi, ne sili, če niso pripravljeni, in jih vpelje v ritem. Skrbi torej 

za potek in dobrobit supervizantov tako, da preverja, če so se zadeve na srečanju zaključile. 

Lastnosti: če je dosleden, takten, prihaja od zunaj, ni čustveno vpleten, je prijeten in mu 

lahko zaupajo, če se supervizor in supervizantje ujamejo. Dober delovni odnos, ki ga 

soustvarja z učinkovitim vedenjem, da spodbuja, ne obsoja, posluša, ne dreza, pove tudi kaj 

o sebi, na primer »nas je spustila mal v svojo dnevno sobo (SUT3/P)«. Zaradi tega so ji 

lahko celo bolj zaupali. 

 Na strani supervizanta: lastnosti: če zaupa v skupino, supervizorja in proces, se zaveda 

pomembnosti lastnih vprašanj: »…da ni nekih nepomembnih stvari in vse, kar je zate 

pomembno, je res pomembno (SUT1/D)«,ne pozna primerov drugih članov, je odprt, odkrit, 

iskren in motiviran, ve, s kakšnim namenom je tam, si upa dati ven oziroma izraziti brez 

pretiranega oziranja na mnenje drugih, je pogumen »Skočiš v vodo in plavaš (SUT3/O).«, 

je pripravljen delati na sebi, vložiti, žrtvovati čas, priznati, da imamo vsi probleme, slišati, 

spoznavati samega sebe in če se počuti varno ter ima željo po izboljšavi. Učinkovito 

vedenje: če pove, kar si misli, zapiše svoja razmišljanja (refleksije), aktivno sodeluje, dela 

na svojem primeru, poskrbi, da dobi, kar potrebuje, se posveti dogajanju na srečanju, izrazi 

drugačen pogled, se trudi, ne pametuje, ne komplicira, aktivno posluša, se vživlja v druge, 

dobro oceni, kaj, komu, kdaj in kako ter čemu povedati, upošteva dogovore in ne prenaša 

informacij o članih in dogajanju izven skupine … 

 Na strani supervizijske skupine: lastnosti: majhna skupina, če se ustvari skupna energija, 

če se člani od prej med seboj ne poznajo preveč dobro, če je skupina raznolika, če sta 

prisotna iskrenost in zaupanje, če ima vsak član prostor zase. Učinkovito vedenje: če člani 

enakomerno sodelujejo, redno prihajajo in so točni, vsi sodelujejo in upoštevajo dogovor o 

zaupnosti ter z vprašanji pomagajo svojim članom. Učinek skupinske supervizije: mnoštvo 

perspektiv, podpora in deljenje istih tem. SUT2/J je povedala: »Pa vidiš, da nisem samo jaz 

tak »boga«, ker imam edina ta problem…«. Dober delovni odnos je, če se člani vzajemno 

ujamejo. 

 Na strani supervizijskega procesa: struktura supervizijskega procesa: če se postavi temelj 

– dogovor o sodelovanju, razjasni pričakovanja, če se ustvari rituale, na primer, se vsako 

srečanje začne na enak način s »priklapljanjem« na dogajanje, sedenje v krogu, isti prostor, 

priprava na srečanje, pisanje lastnega gradiva, delo preko pripomočkov ... Pisanje refleksij, 
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ki so jim omogočale spremljanje lastnega učnega procesa. Lahko so brali, kako drugi 

razmišljajo, lahko pa so zaprli zadeve, ki jih na srečanju niso uspeli rešiti. Služila jim je tudi 

kot obnova srečanj. Učinek supervizijskega procesa je: če se dogaja učenje in dosežejo 

lastne cilje, posledično se zgodi olajšanje oziroma razbremenitev, člani se napolnijo 

oziroma dobijo veliko »dušne hrane« in tako motivacije za nadaljnje delo.  

 Druge spodbude: sproščeno vzdušje in spodbuda vodstva. 

 

Supervizantke naštejejo tudi potencialne ovire, ki so ravno tako ključni dejavnik pri 

soustvarjanju učinkovitega supervizijskega procesa:   

 Na strani supervizorja: neučinkovita vedenja: če pritiska, veliko predava, moralizira, 

obsoja, se postavi na stran nekoga, ustavlja druge člane ... Če se ne ujameš s supervizorjem, 

ga ne čutiš ali ti je zoprn, mu ne moreš zaupati, se čutiš neslišanega. 

 Na strani supervizanta: lastnosti: če ne zaupa, ima predsodke, ima negativen odnos do 

supervizije in skupine, ne čuti potrebe po superviziji, je neprostovoljno udeležen, ni 

skoncentriran in če ni pripravljen pogledati vase, je zadržan, je zaprt ali preveč odprt, je 

nestrpen, ne razume drugih, ne zmore sočustvovati z drugimi, težko izpostavi notranje 

doživljanje … Neučinkovito vedenje: če se preveč cenzurira z namenom, da bi ugajal 

drugim, zamuja in je odsoten, se ne more vživeti v primer ali drugega člana, ne ve, kaj 

pričakovati, mu misli odplavajo in ne more slediti, se preveč odpre in globoko osebno 

izpove … Lastni občutki: če je utrujen, nemočen, zmeden, čuti šok ob primeru ter strah pred 

tem, da je izpostavljen, in tem, kaj bo odkril. 

 Na strani supervizijske skupine: lastnosti: če ni opore v skupini, če vsi enako razmišljajo, 

če niso vsi enako motivirani, če je prisotne strah, koliko in kaj povedati, če je slaba energija, 

če ni zaupanja in varnosti ter če je obvezna udeležba. Neučinkovito vedenje: če se skupina 

ne vključuje v aktivno obravnavo, če preveč pritiska na člane, če težko prihajajo do rešitev, 

če prenašajo stvari izven skupine, če kršijo dogovor o zaupnosti, če obsojajo, se 

posmehujejo in se nespoštljivo vedejo. Slabi odnosi: če se člani med seboj ne ujamejo zaradi 

slabih odnosov, ki jih imajo že izven supervizijske skupine. 

 Na strani supervizijskega procesa: če na začetku procesa niso razčiščena pričakovanja vseh 

članov, če je primer, ki ga obravnavajo, težek ter na koncu ni neke zadovoljive rešitve in 

posledično katarze. Pisanje refleksij: če jim predstavlja breme zaradi že tako prevelikega 

birokratskega dela pri svojem delu in če čutijo, da morajo paziti, kaj bodo napisali, da ne 

bodo koga užalili ali prizadeli. 

 Druge ovire: neprimeren prostor (majhen in brez oken). 

Odgovore supervizork in supervizantk lahko združimo in vidimo, da se jih veliko prekriva. 

Lahko bi rekli, da se med njimi zgodi sinhroniciteta. Skozi jezik sinergetike (Schiepek idr., 

2005) bi lahko v njihovih odgovorih našli vseh osem generičnih načel: SGN1: ustvarjanje 

pogojev za stabilnost: supervizorke so odpirale, vzpostavljale in zaobjele prostor za dialog, 

skrbele za posameznika in ga postavile v ospredje delovanja, skrbele za skupino in jo 

uporabljale kot asistentko, skrbele za proces, da je ta vodil k dogovorjenim ciljem, bile so tople 

in mehke do ljudi ter hladne in odločne do problemov. Supervizantke so bile motivirane za 

delo, vlagale so v odnose, bile spoštljive, odprte in sprejemajoče. Soustvarile so sproščeno 

vzdušje. SGN2: razpoznavanje vzorcev relevantnega sistema: supervizantke so prinašale 

probleme, težave in dileme iz poklicnega polja. Supervizorke in ostali člani so jih usmerjali z 
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vprašanji in drugimi metodami k raziskovanju vzrokov težav in k iskanju potencialnih rešitev. 

SGN3: upoštevanje smiselnosti in dajanje priznanja za sinergetiko: supervizantke so prihajale 

do uvidov. Ostali člani so s svojimi videnji pomagali razumeti smisel novega oziroma 

naučenega. SGN4: razpoznavanje parametrov nadzora in omogočanje energiziranja: 

supervizorke so spodbujale člane in jim pomagale odkrivati lastne močne točke ter jim 

omogočale okoliščine, da so se v njih jačali in jih izkoristili za lastno učenje. SGN5: 

destabiliziranje in krepitev nihanj: supervizantke so prenašale naučeno v prakso, 

eksperimentirale in na naslednjih srečanjih poročale. Skupaj so načrtovali ali vsaj začeli z 

majhnimi koraki proti novemu načinu delovanja. SGN6: upoštevanje »kairosa«: trenutkov, ki 

so bili energizirajoči, je bilo kar nekaj, ko so imeli občutek, da si delijo isto usodo, da so v 

istem ali podobnem problemu, in so to izkoristili za ustvarjanje novih povezav in prihajanja do 

globokih uvidov. SGN7: omogočanje ciljne prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci: 

supervizorke so usmerjale tudi na cilje, z vmesno in končno evalvacijo so lahko preverili, kje 

se nahajajo na poti do cilja in kaj je potrebno prilagoditi, da bi do cilja prišli. Supervizantke so 

v superviziji razjasnile svoja pričakovanja in cilje. SGN8: ponovno stabiliziranje: skupaj so 

proslavljali napredek, vrednotili skupno delo, evalvirali lasten napredek, pogledali možnosti 

za nadaljnje sodelovanje, zaključili proces in se poslovili.     

RV3: Kako po mnenju vključenih supervizorjev in supervizantk nastaja kreativno 

supervizijsko polje – KSP ? 

Opisi udeleženk nam pokažejo naslednji spekter dejavnikov: 

 Metafore, ki ponazorijo KSP: kot delo na vrtu in pobiranje sadov, kot kreativni proces, 

kjer vsak dobi nekaj zase, kot skupna gradnja vseh članov, kot varni mehurček okrog 

skupine, kot žarnica, ki zasveti ob uvidih, kot »aha moment«, kot razmišljajoč in 

emocionalno nabit trenutek, kot skupna energija, ki se vtisne v člane in ostane. 

 Lastnosti, ki označujejo KSP: prisotna so močna čustva, veliko je poglobljenega 

razmišljanja, ustvari se skupna energija, prisotna je tudi dobrotvorna tišina, člani so zelo 

osredotočeni in predani delu ter delijo si skupne teme oziroma usodo, obstaja občutek 

bližine, ki se vtisne v člane, poteka bolj na nezavedni ravni. 

 Lasten občutek, ki se pojavi pri članih skupine: občutek bližine in povezanosti. 

 Učinkovito vedenje, ki pripomore k nastanku KSP: supervizantje prispevajo v skupino 

po svojih najboljših močeh, so se prostovoljno priključili in so motivirani za delo, želijo 

se učiti in so pripravljeni delati na sebi, držijo se dogovora o zaupnosti, prevzamejo 

odgovornost za svoj razvoj … Supervizor uporablja različne metode oziroma 

pripomočke pri svojem delu, da omogoča članom drugačen pogled. 

 Učinek, ki ga ima na člane: vsak dobi nekaj zase, poteka globoko učenje, člani prihajajo 

do pomembnih uvidov, dobijo nabor idej, podporo in počutijo se olajšane, pomirjene ter 

bolj kompetentne, na skupino deluje katarzično.  

Da bi se KSP ali sinhroniciteta ustvarila oziroma nastopila, moramo biti očitno v stanju 

sproščenosti, sprejemanja, osrediščenosti, poglobljenosti vase. KSP nastopi in ga ne 

povzročimo. Temelji na znanstveno še ne dokazani sposobnosti hotenega generiranja zelo 

močnih emocij, ki so idealna priprava za nastop sinhronicitetnih fenomenov (Jung, 1995, v 

Gruben, 2008).  
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Lahko bi rekli, da je KSP sinhronicitetni pojav ali sinergični učinek brez logične racionalne 

kavzalnosti med dogodki. Je smiselna povezava v celostnost, skladnost in smiselno sovpadanje 

med psihičnim doživljanjem in objektivnim dogajanjem v določenem času (prirejeno po prav 

tam). To so vsi tisti trenutki, ki jih supervizantje doživijo kot osvežujoče, posebne, navdihujoče, 

razbremenilne, trenutke globokih spoznanj, »aha momenti«, »prižigi žarnic« ali, kot mu rečejo 

supervizorke, »razmišljajoči in emocionalno nabiti trenutki ali čas«, ki se vtisne in ostane v 

spominu v vseh članih. Včasih imamo občutek, da se taki trenutki zgodijo naključno, torej kot 

nered, ki se poraja v občutku nenavadnega. Že beseda naključje namiguje, da so dogodki na-

ključ, da med njimi obstaja neka smiselna povezava, ki pa ni kavzalna oziroma vzročno 

posledična (prav tam). Podobno sinergetiki imenujejo Kaioros: subjektivni čas, ugoden trenutek 

za rast ali priložnost. Da bi zagrabili priložnost, potrebujemo notranji mir in pozornost, ki ju ne 

moremo imeti, če nenehno drvimo sem ter tja. Če želimo izkoristiti pravo priložnost, moramo 

natančno vedeti, kam si želimo priti. Kdor ulovi Kairosa, kdor zagrabi pravo priložnost, 

spremeni čas v pot, pot pa v cilj (prirejeno po Možina, 2009), bo uspešen. Zato je pomembno, 

da supervizantje in supervizorji vedo, zakaj in čemu so vključeni v supervizijo.   

 

KSP je sinonim za učinkovit supervizijski proces. KSP nastaja takrat, ko je supervizijsko 

srečanje in/ali proces učinkovit. Učinkovitost subjektivno ocenjujemo glede na lastne kriterije. 

Supervizorke in supervizantke so naštele naslednje ključne kriterije za učinkovit 

supervizijski proces:  

 Lastnosti učinkovitih procesov: proces je globok in se dotika tudi osebnega polja, 

supervizantje so pripravljeni delati na sebi in sodelovati, so motivirani in prostovoljni 

udeleženci, člani so topli, odprti in enakovredno sprejemajo ostale, ustvari se skupna 

energija ali sinergija, prisotna je visoka zbranost, supervizorjeve intervencije in 

supervizantove potrebe sovpadajo ... 

 Učinkovito vedenje supervizantov: aktivno sodelujejo, se poglabljajo vase, se odpirajo, 

analizirajo svoje delo, prinašajo bolj globoke (kaj in zakaj se nekaj dogaja) probleme in ne 

zgolj tehnične narave (kako nekaj narediti) … 

 Učinkovito vodenje supervizorja: vodi z namenom, da bi članom omogočil, da v procesu 

učenja pridejo dlje, kar pomeni, da supervizor ve, kaj počne, zakaj nekaj sprašuje in kaj želi 

članom s tem omogočiti. 

 Učinki takega procesa so: supervizantje prihajajo do uvidov, premikov, prebliskov, 

rezultatov, razširjenih pogledov, sprememb na racionalni in emocionalni ravni ter v 

dejanjih, skratka prisotno je učenje in razvoj supervizantov. Učinek je tudi večja povezanost 

članov, boljše poslušanje, razbremenitev in dobro počutje supervizorja v skupini. 

Učinki ali pridobitve supervizijskega procesa po mnenju supervizork in supervizantk so 

predvsem profesionalna in osebna rast. To ilustrira naslednja izjava: »Pa da lahko preneseš to, 

kar se naučiš v svoje osebno življenje, da se počutiš bolj kompetentnega. Jaz sem se po vsakem 

srečanju bolj usposobljenega počutila, tudi če nisem obravnavala svoj primer (SUT1/C).«  

Do tega privedejo drugi učinki supervizijskega procesa, kot so: razreševanje poklicnih dilem, 

povečano samozavedanje, povečana suverenost in občutek kompetentnosti, pridobljene veščine 

aktivnega poslušanja, postavljanje vprašanj, reševanje problemov, načrtovanje in podobno, 

povečano medsebojno razumevanje, spoštovanje in sprejemanje ter večja povezanost, bolj 
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jasno razmejevanje odgovornosti v delovnih procesih in osebnem življenju, prenos spoznanj v 

osebno polje, psihohigiena: razbremenitev, boljše počutje, olajšanje, občutek, da v problemu 

nisi sam in tako dalje, učenje supervizijskih orodij: način postavljanja vprašanj, 

preizpraševanje, refleksija … Rezultat je bolje opremljen praktik.  

Končni cilj supervizije naj bi bil razvoj notranjega supervizorja (Rupnik Vec, 2005a, Cajvert, 

2001), kar so supervizantke, ki so bile vključene v analizirane procese tudi dosegle, saj so 

ponotranjile način dela v superviziji.  

To ponazorijo njihove naslednje izjave: 

 »Analizo nekega primera lahko preneseš tudi v osebno življenje, da se lahko po teh 

vprašanjih zanaliziraš sam sebe. Se sprašuješ(SUT1/C).« 

 »Ta orodja, ne. Že ko pišeš problem. Se sprašuješ, kaj me bo zdaj vprašala. Misliš si. 

Drugače pristopiš k problemu. Tako kot prej, ko si bil samo jezen in žalosten. Pa tudi za 

svoje osebne probleme, ko si misliš, da spet si bogi, pa imaš problem, pa si misliš, kaj bi me 

drugi vprašali, tako da imaš orodje za naslednje probleme reševat (SUT2/J).« 

Čisti učinek sprememb ali učenja oziroma supervizije, saj je to proces učenja in spreminjanja, 

je po mnenju več supervizorjev (Kolb, Kadushin, Žorga, Kobolt, v Kobolt in Žorga, 2000) 

povečan občutek samega sebe, kar se pokaže tudi v tej raziskavi. Boljše samozavedanje 

strokovnega delavca omogoča bolj svobodno, disciplinirano in zavestno delovanje (prav tam).  

Učinke ali pridobitve, ki so jih opisale vključene supervizorke in supervizantke, lahko 

razdelimo v štiri osnovne funkcije supervizije (Hawkins in Shohet, 1992, v Kobolt in Žorga, 

2000; Žvelc, 2015): Edukativna funkcija: povečali so svoje strokovne spretnosti in znanje. 

Podporna funkcija: dobili so priložnost potrditve in sprejetosti kot oseba in strokovnjak ter 

priložnost, da s svojimi problemi, z vprašanji in s stiskami niso ostali sami. Usmerjevalna 

funkcija: dobili so prostor za načrtovanje, kako bolje uporabiti osebne in profesionalne 

zmogljivosti in posledično zvišati kvaliteto dela. Regulatorna funkcija: veliko je bilo regulacije 

afekta, kjer so lahko lastno vznemirjenje izrazili, se soočili in delali z njim ter se nato pomirili. 

Prihajalo je tudi do regulacije selfa, kjer so od dvoma vase, preko povečanega samozavedanja, 

prešli k večjemu samozaupanju. Vse štiri funkcije so bile prisotne v vseh treh procesih. Tako 

so bili ti trije procesi učinkoviti tudi iz vidika teoretičnih predpostavk (Kadushin, 1985, v 

Kobolt in Žorga, 2000). 
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Skupni imenovalec raziskovanih procesov 

Eden izmed ciljev magistrskega dela je tudi pogledati, kaj je bilo skupno raziskovalnim 

procesom in kaj specifično za vsak proces posebej.  

Tabela 32: Skupni imenovalec treh vključenih procesov: kontinuum skupno – 

specifično. 

Skupno  Specifično 

Vse tri supervizorke:   

 izhajajo iz razvojno edukativnega 

modela,  

 doživljajo soustvarjanje kot 

vrednoto, 

 bolj sledijo supervizantu kot 

metodi oziroma nekem 

predhodnem načrtu poteka dela,  

 postavijo supervizanta v središče, 

mu sledijo, ga vodijo in so z njim 

in njegovo zgodbo, 

 uporabljajo skupino kot sredstvo 

za dosego cilja – omogočanje 

skupinskega učenja, 

 verjamejo v vrednost pisanja 

refleksij, 

 uporabljajo pripomočke, ampak 

prednost dajejo dialogu in 

vprašanjem.  

 

 

 

 

 

 SUP1 izpostavi, da ji je ključno, 

da poskrbi za varnost članov, da 

se zadeve zaprejo in zaključijo. 

 SUP2 poudari, da ji je 

pomembno, da poskrbi, da vsi 

dobijo priložnost delati na 

lastnem primeru.  

 SUP3 opazi lastno rdečo nit v 

temi odgovornost in 

razmejevanje le-te. 

Vse tri supervizijske skupine:   

 so bile zgovorne, aktivne, 

motivirane in angažirane, 

 člani so se ujeli med seboj in s 

supervizorkami, 

 v prihodnje želijo nadaljevati s 

supervizijskim procesom, 

 skupni temi: razmejevanje 

odgovornosti in cenzuriranje. 

SK2 in SK3 

sta delali v 

osnovni 

šoli. 

SK1 in SK2 

sta imeli po 

enega 

moškega 

člana. 

 SK1 je bila sestavljena iz 

študentov socialne pedagogike. 

 SK3 je imela le članice.  

 

Vsi trije procesi:   

 so učinkoviti tako po mnenju 

supervizork kot supervizantk, 

 so potekali v sproščenem 

vzdušju, kjer sta prevladovala 

zaupanje in občutek varnosti, 

 se je vzpostavilo vzajemno 

ujemanje ali dober delovni 

odnos.  

Proces 2 in 

3 je bil 

posvečen 

delu na 

konkretnih 

primerih v 

šolskem 

okolju in na 

odnosih. 

 Proces 1 je bil bolj mentorski in 

raziskovalni, ker so bili člani v 

praksi začetniki – študentje. 

 Proces 1 je trajal pet srečanj. 

 Proces 2 je trajal deset srečanj. 

 Proces 3 je trajal osem srečanj. 

 Proces 1 in 3 je bil za 

udeležence prvi tak. 
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Supervizorke imajo enak odnos do metod in tehnik oziroma pripomočkov in refleksij: 

Vse tri supervizorke imajo podoben odnos do metod in tehnik: jih uporabljajo, niso pa 

osrednjega pomena, vse tri dajejo supervizantu prednost pred sabo, izhajajo iz njega in tistega, 

kar je v danem trenutku tam, ter ne iz neke vnaprej začrtane poti. Metode in tehnike doživljajo 

bolj kot pripomoček, preko katerega supervizantje lažje vidijo drugo perspektivo, pridejo v stik 

z notranjim doživljanjem, izrazijo doživljanje, raziskujejo in se učijo. To je bolj sredstvo, ki 

pripomore k doseganju ciljev. Vse tri poudarijo pomembnost vprašanj in dialoga kot ključne 

metode dela.  

Vse tri supervizorke opažajo, da je pisanje refleksij v procesu lahko tudi ovira, saj 

supervizantom slednje predstavljajo breme, obvezo in nepotrebno dodatno delo, kajti 

supervizantje potrebujejo čas, da se naučijo izkoristiti pisanje refleksij v svoj prid, v 

poglabljanje naučenega, oziroma da doživljajo pisanje refleksij kot podporni steber učenega 

procesa. SUP3 absolutno verjame v vrednost refleksij: »Zato ker mislim, da narediš korak 

naprej v vsaki refleksiji, da se bolj intenzivno učiš, zato ker na novo premisliš stvari … Imaš 

čas, da pogledaš še iz drugih perspektiv, skratka, da ozavestiš to neozaveščeno (SUP3).« Ravno 

zato vse tri supervizorke vztrajajo in supervizante spodbujajo, da pišejo refleksije, in jim 

pomagajo pri učenju pisanja slednjih. S tem želijo supervizantom omogočiti, da ponotranjijo 

način reflektiranja, saj je sposobnost slednjega tudi temeljni namen supervizije: čim bolj je 

supervizant sposoben uporabljati t. i. »notranjega supervizorja«, tem bolj je sposoben 

samostojnega strokovnega dela (Žorga, v Kobolt in Žorga, 2000).  

Skupni temi supervizantk sta cenzuriranja in razmejevanje odgovornosti:  

Supervizantkam je skupna tema cenzuriranje ali prirejenost govorjenja z namenom, da bi ugajal, 

ali spraševanje, kaj, koliko, kako in zakaj nekaj povedati. SUT1 so prišli do ugotovitve, da je 

pomembno, da povedo, ko jim je neka zadeva pomembna, saj se je takrat potrebno angažirati 

in oglasiti. Nekatere SUT2 so večkrat omenile, da vidijo cenzuriranje kot oviro, druge pa so ga 

videle kot spodbuden dejavnik, kot nekaj normalnega: »Naravno je, da človek se ščitiš. Sam 

sebe ščitiš, kot tudi nekoga druzga lahko (SUT2/H).« Menile so tudi, da na superviziji ni treba 

vsega povedati. »Da se vedno cenzuriramo, ko govoriš s človekom. Tukaj smo sodelavci, veš, 

da se ta pozna s tem in onim, pa zbereš koga drugega, ko nekoga šimfaš, da mu nekaj 

poveš(SUT2/J).« Cenzuriranje je »sigurno neka omejitev, ampak omejitev nekih odnosov med 

ljudmi (SUT2/J)«. Menijo, da je potrebno povedati svoje mnenje takrat, ko gre za 

nerazumevanje, da se zadeve razčistijo ali izboljšajo odnosi, ko bomo v odnosu nekaj rešili, ali 

pa se bomo, ko bomo povedali, sami bolje počutili. Ravno tako je SUT2/I povedala: »Ko mi 

nekdo reče »posluši, tu si se zmotila, ko si računala«, se mu zahvalim. To že sprejeme, ker bi 

morala na banki jaz iz svojega žepa dat. Tukaj pa se mi zdi, ko delamo z otroki ali učitelji, so 

situacije drugačne, niso tako transparentne. In zato sem jaz prej rekla, da se ščitimo in da je to 

normalno.« Sklepamo lahko, da gre za samocenzuriranje, koliko se odpreti, koliko biti 

neposreden, koliko zadržati zase, kaj, kako, kdaj in komu povedati … Pripravljenost dajati 

povratna sporočila in od drugih sprejemati povratna sporočila. Cenzuriranje je tema, ki je 

vezana na mnenja drugih, kjer pretirana potreba po ugajanju in oziranju na mnenje drugih lahko 

na razvoj posameznika v superviziji deluje zaviralno.  

Vse tri skupine so se ukvarjale z odgovornostjo in razmejevanjem le-te. Kaj je moja 

odgovornost iz vloge, ki jo imam v delovnem okolju, in kaj je odgovornost drugih? Najbrž je 
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to tudi v širšem okolju aktualna tema. V vzgoji in izobraževanju jo lahko zaznamo kot »duh 

časa«, ki se kaže pri posamezniku. Gabor zapiše (2008, str. 234): »Ljudje dobesedno utripamo 

z našim svetom.« 

Po mnenju tako supervizork kot supervizantk je skupno vsem trem procesom to, da se je 

vzpostavilo vzajemno ujemanje ali dober delovni odnos. Glede delovnega odnosa kot temelja 

učinkovitega sodelovanja bi najprej rekla, da to ni le en odnos in da ga je težko definirati. Ko 

mislimo na odnos med supervizorjem in supervizantom, sta to dva odnosa: tako, kot ga doživlja 

supervizor, in tako, kot ga doživlja supervizant. V naših primerih, kjer je prisotna skupinska 

supervizija, je skladno s tem več odnosov, mnoštvo odnosov. »Silno pomembno je, da se med 

supervizorjem in ostalimi člani razvije zaupljiv odnos in varna čustvena klima (Žorga, v Kobolt 

in Žorga, 2000, str. 113).« Glede na to, kar so vprašani povedali, lahko pod črto povlečem 

določene prvine dobrega delovnega odnosa, ki so se večkrat pojavile: vsi člani skupine, 

vključno s supervizorjem, se ujamejo, kar pomeni, da so člani topli in sprejemajoči, da obstaja 

visoka mera vzajemnega spoštovanja in zaupanja ter da vlada sproščeno in delovno vzdušje.  
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ZAKLJUČEK IN RAZPRAVA 

»Na koncu bo vse dobro. Če ni dobro, potem še ni konec.« 

Soustvarjanje je koncept, okrog katerega sem se vrtela skozi celotno magistrsko delo. Najbrž 

zato, ker je to ena izmed mojih temeljnih vrednot v vsakdanjem življenju.  

Tudi vključene supervizorke ga doživljajo kot vrednoto, zato se zelo trudijo, da soustvarjanje 

omogočajo v procesih, ki jih vodijo tako, da supervizante postavijo v ospredje delovanja, jih 

povabijo k delu, vodijo in jim hkrati sledijo, se nanje odzivajo, z njimi dogovarjajo in jim 

predlagajo. Od supervizantov iščejo pristanek, jih podpirajo, spodbujajo in usmerjajo, ter 

vzpostavljajo dialog.  

Vključene supervizantke so ozavestile, da so učinkovit supervizijski proces soustvarjale preko 

lastnega aktivnega angažmaja na srečanjih in prevzemanja odgovornosti za lasten razvoj ter 

vzajemnega sodelovanja. Soustvarjanje se skratka dogaja v vsakem primeru z medsebojnim 

sovplivanjem in prepletanjem, ki poteka samodejno in neprestano. Koliko je to učinkovito, je 

odvisno od vseh udeleženih akterjev. Pokazalo se je, da je za učinkovito soustvarjanje 

pomembno, da supervizor vodi in skrbi za proces. To dela tako, da spodbuja in omogoča plodno 

soustvarjanje za vse udeležence. Vzpostavlja, vzdržuje in zaobjame KSP, v katerem je 

supervizant pripravljen aktivno in konstruktivno prispevati v skupino in proces. Na sebi je 

pripravljen delati in za svoj razvoj v največji meri izkoristi supervizijski proces. Supervizijska 

skupina deluje hkrati kot sosupervizor.  

V skupinski superviziji so člani drug drugemu zrcalo ter bogat vir izmenjave izkušenj in znanja. 

Skupina deluje kot katalizator – pospeševalnik, pobudnik in usmerjevalnik razvoja 

udeležencev. 

Če skušam oblikovati vodilo, po katerem naj ravnajo supervizorji in supervizantje, si sposodim 

DeBonove (2005) vrednote pozitivne revolucije in zapišem: »S spoštovanjem, kreativno in 

učinkovito prispevam in se izpopolnjujem! – S.K.U.P.I.« To je po mojem mnenju osnova 

učinkovitega soustvarjanja.  

Supervizorke in supervizantke podobno opisujejo spodbudne dejavnike in tudi ovire v 

supervizijskem procesu, ki potrjujejo podobne ugotovitve drugih raziskav (Žvelc, 2015; 

Derganc, 2003; Švagan, 2010; Glišovič Meglič, 2004).  

Kot ključne spodbudne dejavnike izpostavim: zaupanje v supervizijski proces in supervizorja, 

zaupanje med člani skupine, pripravljenost za iskreno poglobljeno delo na sebi, širjenje 

perspektiv preko vprašanj supervizorja in supervizantov, delo na konkretnih profesionalnih 

dilemah, učinki ali rezultati procesa so sami po sebi motivirajoči, prevzemanje odgovornosti za 

svoj razvoj, varna klima, skupna energija, dobri delovni odnosi in zavezništvo ter dobra 

struktura procesa: jasni dogovori, rituali, pričakovanja, cilji in tako dalje. Vse, kar je obratno 

od spodbudnih dejavnikov, so pravzaprav ovire, ki jim dodam še neprostovoljno udeležbo, 

nemotiviranost članov, kršenje dogovorov, nespoštljivo vedenje, pomanjkanje empatije, če 

supervizor moralizira, preveč predava, sili oziroma pritiska na člane ter se v skupini ne razvije 

varna klima.  
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Upam, da sem v supervizijskih procesih uspela ujeti del »čarobnosti« dogajanja. Nisem pa 

povsem prepričana, da je slednje sploh možno dobro zajeti, saj KSP udeleženke opisujejo kot 

spomin na nek trenutek ali čas oziroma kot močan vtis, ki omogoči nov vpogled, novo 

občutenje. Težje ga je namreč raziskovati, ker posega bolj na emocionalno raven. Spomnimo 

se, na primer, nekega prijetnega občutka, ne znamo pa ga najbolje ubesediti, racionalizirati. 

Najbrž je to zato, ker se večinoma odvija na nezavedni ravni. »Doživljajski svet nas ljudi je 

bogat, prepoln čudes. Smo čarobna bitja, v svojih globinah nedoumljivi samim sebi. Bivamo v 

čudovito skrivnostnem svetu. Zavedamo se samih sebe in zavedamo se sveta okoli nas. Oživljajo 

nas čustva in občutja. Glava presoja in razlaga, toda brez telesa ne bi imela o čem razmišljati 

– nenazadnje glava stoji na telesu in ne obratno (Gabor, 2008, str. 232).« 

Sprašujem se, če je KSP sploh možno raziskovati, ali je bolje, da to ostane neraziskano polje, 

ki daje vtis »čarobnosti«. Po vsem omenjenem lahko zaključim, da v primerih, kjer prevladujejo 

dobri delovni odnosi, sproščeno in delovno vzdušje, vzajemno spoštovanje, zaupanje in 

zavezništvo, aktivno, kreativno in poglobljeno delo na profesionalnih problemih, dilemah in 

vprašanjih, se sprosti kolektivna energija in ustvari kreativno supervizijsko polje, znotraj 

katerega vsi osebno in profesionalno rastejo, oziroma se odvija transfomativno učenje.  

V tem magistrskem delu sem želela supervizijo prikazati tudi kot samostojni poklic, čeprav 

nisem povsem prepričana, ali mi je to uspelo. Mislim, da je to poklic, ki zajame široko polje 

delovanja, je dinamičen in stalno spreminjajoč. Mogoče ga dobro opiše prispodoba reke: je 

samostojna in je močna ter pomembna, saj oživlja, ohranja, prinaša in odnaša, dotika se 

različnih površin in vseh naravnih elementov ter se prepleta z njimi ali skozi njih. Sama po sebi 

je reka samostojna, ampak šele v stiku z drugimi elementi (zemljo, zrakom …) se ustvarjata 

naravno bogastvo in lepota. Tudi supervizija je samostojen pristop, ki se v stiku z drugimi 

poklici udejani, razbohoti in zacveti.  

Refleksija na izveden raziskovalni proces:  

Glede metodologije v magistrskem delu vidim veliko vrednost in uporabnost fokusnih 

intervjujev, saj omogočajo poglobljeno obravnavo tematike, so praktični in relativno lahko 

izvedljivi. Se pa sprašujem, koliko sem sama s svojim načinom vodenja in prezenco vplivala 

na socialno zaželene odgovore. Zanimivo je, da so individualni intervjuji s supervizorkami 

skoraj enako dolgo trajali in zajeli enakovredno količino mnenj in perspektiv kot enako dolgi 

fokusni intervjuji s skupinami. To nam pove, da se v individualnih intervjujih osebe še bolj 

poglobijo v obravnavano temo kot v fokusnih intervjujih. Drži pa dejstvo, da v fokusnih 

intervjujih dobimo mnoštvo perspektiv in doživljanj, kar je v individualnih intervjujih manj 

verjetno. Druga stvar je tudi proces kodiranja gradiva, ki je, kljub trudu, da bi bila nevtralna in 

objektivna, precej subjektiven proces. Zato bi mi bilo v velik izziv in zadovoljstvo, če bi to isto 

gradivo analiziral še kdo drug, da bi tako preverila svoj vpliv ali si odgovorila na vprašanje – 

če uporabim prispodobo – koliko sem usmerjala vodo na svoj mlin. 

Naslednjič bi vse udeležence raziskave vprašala, kaj jim pomeni soustvarjanje, ne le, kako ga 

razlagajo oziroma doživljajo. Kaj jim soustvarjanje pomeni kot vrednota. Ne rečemo zaman, da 

»boj se tistega kar ti je samoumevno«. Soustvarjanje je torej moj princip delovanja. Tako sem 

dejansko nekatere udeležence pozabila vprašati, kaj jim to pomeni. Poleg tega bi lahko 

supervizantke in supervizorke prosila za njihove zaključne evalvacije procesov in bi te vključila 
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v analizo. Glede na to da sem raziskovala tacitno znanje, kako nekaj počnejo (ljudje se tega ne 

zavedajo zelo jasno), zakaj so delovali tako, kot so (ker to ni deklerativno znanje), se sprašujem, 

koliko so odgovori in moja interpretacija zanesljivi. V sklepu ne morem reči, da sem odkrila 

nekaj novega, sem pa kvečjemu potrdila že znane koncepte, kot so vloge deležnikov v 

superviziji, spodbudne dejavnike in ovire, kriterije učinkovitega supervizijskega procesa ..., 

katerim sem dodala nek svoj pogled in jih opisala z drugačnimi besedami. Svoj prispevek vidim 

v poskusu razumevanja in opisovanja dveh konceptov. Prvi je soustvarjanje, drugi pa kreativno 

supervizijsko polje.  

Upam, da sem uspela ujeti »Kairosa za rep« in izkoristila priložnost za spremembo časa v pot 

in poti v cilj, kjer na tem mestu postavim končno piko temu magistrskemu delu.  
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PRILOGE 

1. DELNO STRUKTURIRANI INTERVJU ZA SUPERVIZORKE  

SPLOŠNO O SUPERVIZIJI: 

1. Prosim, da predstavite, koliko časa se že ukvarjate z vodenjem supervizije in da predstavite 

svoj stil supervizijskega dela? (cilji, načela, teoretično ozadje, intervencije…). Kakšna so 

vaša pričakovanja do samega sebe kot supervizorke? 

SPODBUDNI DEJAVNIKI IN KRITERIJI UČINKOVITOSTI: 

2. Kateri so ključni dejavniki za oblikovanje učinkovitega supervizijskega procesa glede na 

vaše izkušnje? 

 Vloga supervizorja, supervizanta, supervizijske skupine, delovne organizacije 

oz. širšega konteksta? 

3. Prosim, da se spomnite enega, po vaši oceni najbolj učinkovitega supervizijskega procesa 

in ga čim bolj podrobno opišite – kontekst, vaše intervencije, držo, počutje, značilnosti 

udeležencev, sinergijo, ki se je ustvarila in rezultate ?  

4. Opišite neko vašo zelo uspešno supervizijsko srečanje, kaj se je takrat dogajalo? 

5. Kdaj ste zadovoljni s supervizijskim srečanjem in kdaj s supervizijskim procesom ? Kateri 

pogoji so izpolnjeni v takšnem srečanju in v takšnem procesu ?Predstavite lastne kriterije 

učinkovitosti supervizije? 

O SUPERVIZORJU: 

6. Kaj je po vaših oceni ustrezna usposobljenost supervizorja?  

7. Na kaj naj bo po vaši oceni supervizor posebej pozoren pri oblikovanju supervizijskega 

procesa, da bi ta bil čim bolj učinkovit oz. da se v procesu ustvari kreativno supervizijsko 

polje? 

8. Koliko je načrtovanega, vodenega dela z vaše strani in koliko je prostega teka v 

supervizijskih srečanjih? Kako se odločite, kaj boste predlagali, kako boste usmerjali 

supervizijsko srečanje? 

9. Katere metafore bi uporabili za opis učinkovitega supervizijskega procesa, za supervizorja, 

za supervizante, za supervizijski odnos, za skupino, za motiviranost…? 

OVIRE IN KRITIČNI DEJAVNIKI:  

10. Kateri so kritični dejavniki, ki otežujejo in preprečujejo, da bi bila supervizija 

učinkovita? 

11. Opišite srečanje, ko vam v superviziji ni šlo, ko je prišlo do ovir, zastojev, ko je bilo 

neučinkovito? Kaj se je takrat dogajalo? 

12. Opišite supervizijski proces, ki je po vaši oceni bil najmanj učinkovit? 

O SUPERVIZANTIH: 

13. Kakšna je vloga supervizantov:  

 kako po vaših izkušnjah vpliva posamezni član skupine – posamezni supervizant na 

potek procesa, 

 kateri supervizantovi vidiki ovirajo in kateri pospešujejo supervizijski proces, 

 kakšna so vaša pričakovanja do supervizantov? 
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O SPECIFIČNEM SUPERVIZIJSKEM PROCESU: 

14. Prosim vas za opis značilnosti poteka supervizijskega procesa skupine, ki jo bom 

intervjuvala?  

 Kako sooblikujete supervizijski proces? 

 Katere spodbudne dejavnike in katere ovire vidite v tem procesu?  

O KREATIVNEM SUPERVIZIJSKEM POLJU 

15. Kako vi razumete in ocenjujete nastajanje kreativnega supervizijskega polja v 

supervizijskem procesu? 

16. Kaj bi še za konec dodali, da bi osvetlili temo soustvarjanja supervizijskega procesa in vas 

jaz nisem že vprašala? 

 

2. DELNO STRUKTURIRANI INTERVJU ZA SUPERVIZANTE 

SPLOŠNO O SUPERVIZIJI: 

Koliko in kakšne izkušnje imate s supervizijskimi procesi? 

O SUPERVIZANTU: 

1. Predstavite svojo vlogo kot supervizantje v supervizijskem procesu? Kaj počnete, kako vi 

delate v superviziji, kaj želite dobiti ven iz supervizije, s kakšnim namenom se vključujete 

v supervizijo? Kakšna pričakovanja imaš do sebe kot supervizanta? 

SPODBUDNI DEJAVNIKI IN KRITERIJI UČINKOVITOSTI: 

2. Kateri so po vaših izkušnjah ključni dejavniki za oblikovanje učinkovitega supervizijskega 

procesa po vaših izkušnjah?  

■ Vloga supervizorja? 

■ Kakšna je vloga supervizanta? 

■ Kakšna je vloga supervizijske skupine? 

3. Kakšna je vloga delovne organizacije oz. širšega konteksta? 

4. Prosim, da se spomnite enega, po vaši oceni najbolj učinkovitega supervizijskega procesa 

in ga čim bolj podrobno opišite? 

5. Opišite neko vašo zelo uspešno supervizijsko srečanje, kaj se je takrat dogajalo? 

6. Kateri so bili pomembni, ključni dogodki za vas v supervizijskem procesu? 

7. Kaj najbolj cenite v superviziji? 

8. Katere metafore bi uporabili za opis učinkovitega supervizijskega procesa, za 

supervizorja, za supervizante, za supervizijski odnos, za skupino, za motiviranost…? 

OVIRE IN KRITIČNI DEJAVNIKI:  

9. Kateri so kritični dejavniki, ki otežujejo in preprečujejo, da bi bila supervizija 

učinkovita? 

SUPERVIZOR: 

10. Kaj pričakujete od supervizorja? 

11. Kaj najbolj cenite pri supervizorju? 

12. Kaj vas moti ali ovira pri supervizorju, njegovemu ravnanju, pristopu? 

O SPECIFIČNEM SUPERVIZIJSKEM PROCESU: 

1. Kako bi opisali vaš trenutni supervizijski proces? 
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2. Kako sooblikujete supervizijski proces? 

3. Kako bi opisali vašega trenutnega supervizorja in njegov način dela: kaj skuša doseči, 

vam omogočiti...? 

4. Kako bi opisali supervizijsko skupino in njen način dela? 

5. Katere spodbudne dejavnike vidite v tem procesu? 

6. Katere ovire vidite v tem procesu?  

7. Opišite neko situacijo v superviziji, ko ste prišli do uvida? Kaj se je takrat dogajalo? Kaj 

je bilo ključno? 

8. Kako je vplival supervizor na vaš profesionalni razvoj? 

9. Kako je vplivala supervizijska skupina na vaš profesionalni razvoj? 

10. Kako ste sami vplivali na vaš profesionalni razvoj v superviziji? 

O KREATIVNEM SUPERVIZIJSKEM POLJU: 

1. Kako vi razumete in ocenjujete nastajanje kreativnega supervizijskega polja v 

supervizijskem procesu? 

 

Kaj bi še za konec dodali, da bi osvetlili temo soustvarjanja supervizijskega procesa in 

vas jaz nisem že vprašala? 

 


