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POVZETEK 

 

Glavni namen specialističnega dela je prispevek supervizijski praksi, in sicer predlog 

etičnega kodeksa supervizorjev, ki ga bom ponudila v obravnavo Društvu za supervizijo. 

Glavni cilj je spodbuditi razmišljanje praktikov o etičnih pojmih z namenom vzpostavitve 

referenčnega okvirja za delo iz zornega kota etičnosti. 

  

V »Etičnih dilemah v superviziji« pišem o pomenu supervizorjeve drţe in vesti, o njegovi 

odgovornosti in odgovornosti v katero spodbuja supervizante. Nato izpostavim nekaj 

etičnih dilem, ki izhajajo iz mnogovrstnosti supervizorjevih vlog. Teoretični del zaključim 

z orodji, ki supervizorju pomagajo, da supervizijo izpelje etično. 

 

Drugi del specialistične naloge je predlog etičnega kodeksa Društva za supervizijo. V tem 

delu specialistične naloge se osredotočam na različne ţe obstoječe etične kodekse, jih 

analiziram in primerjam. Na koncu na podlagi primerjanj glavnih načel drugih kodeksov 

supervizijskih, psihoterapevtskih, svetovalnih organizacij ter kodeksa specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, socialnih pedagogov in socialnih delavcev podam predlog 

etičnega kodeksa Društva za supervizijo.  

 

Ključne besede 

 

Supervizija, etični kodeks, moralnost, etična načela, profesionalno vedenje, odgovornost 

supervizorja 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this paper is a contribution to the specialist practice of supervision in 

Slovenia – a proposal for The code of ethics, which will be considered by the Society for 

supervision. Its main objective is to encourage practitioners to reflect on the ethical 

concepts with a purpose of establishing a referential professional frame from the 

perspective of ethics. 

 

In the »ethical dilemmas in supervision« I write about the importance of the supervisor 

attitude, his conscience, his responsibility and accountability in encouraging the supervisee 

to be responsible. Then I point out some ethical dilemmas arising from the multiplicity of 

roles of supervisors. I conclude the theoretical part with the tools that help supervizor to 

perform supervision ethically. 

 

The second part of the thesis is a proposal of The code of ethics of the Society for 

supervision. In this part I focus on different existing codes of ethics and analyze and 

compare them. Finally, on the basis of comparing major principles of supervision, 

psychotherapy, counseling, rehabilitation and special educators, social pedagogues and 

social workers ethical codes I present the proposal a code of ethics of the Society for 

supervision. 
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Supervision, ethics, morality, ethical principles, professional conduct, accountability and 

responsability of a supervisor 
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1. UVOD 

Vsak supervizor se je ţe znašel pred vprašanji, ki so v njem vzbudila etično dilemo – 

mogoče je šlo za situacijo, v kateri se je znašel pri vodenju skupine ali pa so se vprašanja 

odprla prek supervizijskega gradiva in so bila povezana s supervizantovim odnosom s 

klientom. Supervizor se torej pogosto srečuje s situacijami, ki zahtevajo sposobnosti 

treznega etičnega odločanja. Raziskovanje primerne smeri ob soočanju s teţkimi etičnimi 

dilemami je lahko izziv, pri čemer je lahko etični kodeks v veliko pomoč.  

 

Vsako supervizijsko vprašanje se obravnava na treh ravneh: na kognitivni, emocionalni in 

vedenjski. Tako ima supervizant vedno moţnost preverjanja in analize svojega 

razumevanja konkretnega problema, svoje čustvene vpletenosti v odnosu do uporabnika in 

njegovega problema in hkrati svojega vedenja v profesionalni vlogi. Pri tem gre hkrati za 

integracijo znanj in spretnosti profesionalnega in osebnostnega razvoja. Z etiko so 

povezane vse tri ravni. Na kognitivnem nivoju delujejo osebne vrednote strokovnjaka, ki 

pogosto močno vplivajo na presojo uporabnikovega poloţaja in usmerjajo strokovne 

intervencije, niso pa vedno v skladu s profesionalnimi vrednotami. Na emocionalni ravni se 

lahko pojavijo dileme v zvezi z odgovornostjo – v kolikšni meri je strokovnjak odgovoren 

za odločitve uporabnika, ko gre za prevzemanje prevelike odgovornosti nase in s tem 

nepriznavanje kompetentnosti uporabnika. Sem sodi tudi obravnava vprašanj, povezanih s 

supervizijo, zavarovana pa mora biti zasebnost vseh udeleţencev, ki neposredno in tudi 

posredno sodelujejo v supervizijskem procesu (uporabniki, sodelavci in drugi). 

 

Tudi sama vloga supervizorja vsebuje veliko tistega, čemur bi pogojno lahko rekli etična 

vsebina. »Mi, supervizorji, vodimo ljudi po stvarnosti, ki nas obdaja, sodelujemo v procesu 

njihove socializacije, prilagajanja, konformnosti in jih vzgajamo: hote in nehote jim 

dajemo etično nalogo ali pa utrjujemo njihovo že obstoječe etično prepričanje. Ti dve 

nalogi se spajata in dopolnjujeta ena drugo. Ko se otrok uči prometnih pravil, ga 

socializiramo, hkrati pa mu s tem razvijamo zavest o odgovornosti za njegovo lastno 

življenje in za življenje drugih« (Hanekamp, 1993 v Miloševič). 
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Analiza glede enotnosti dela supervizorjev slovenskega Društva za supervizijo ni narejena, 

zato teţko govorimo o problemu zaradi nepoenotenosti dela supervizorjev pri nas, vendar 

pa bi prisotnost etičnega kodeksa vsekakor prispevala k jasnejšim smernicam in bolj 

ozaveščenemu delovanju iz zornega kota poklicne etike. 

 

Cilj specialističnega dela je: 

 bralcu na enem mestu ponuditi organiziran in strnjen prikaz ustreznih razseţnosti, 

povezanih z etiko v superviziji; 

 priskrbeti nekaj primerov etičnih dilem iz prakse;  

 prikazati nujnost samopresojanja, tako da upoštevamo vrednote in etična načela, ne 

le pravila in zahtevano vedenje; 

 predstaviti, primerjati in ovrednotiti različna etična načela posameznih etičnih 

kodeksov; 

 oblikovati predlog etičnega kodeksa Društva za supervizijo. Glavni cilj podanega 

predloga etičnega kodeksa je spodbuditi razmišljanje o etičnih pojmih (vrednotah in 

načelih, pa tudi normah in prepovedih) s ciljem vzpostavitve referenčnega okvirja 

za delo supervizorja iz zornega kota etičnosti. 

 

Raziskovalna vprašanja so: 

 

RV 1: Zakaj je jasna etična drţa pomembna domena supervizorja? 

 

RV 2: Katere etične dileme se pojavljajo kot raziskovalna vprašanja različnim avtorjem 

in do kakšnih zaključkov so prišli? 

 

RV 3: Katera etična načela sestavljajo etične kodekse na področju supervizije, 

svetovanja, psihoterapije, specialne in rehabilitacijske pedagogike, socialnega dela ter 

socialne pedagogike? 
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2. TEORETIČNI DEL: ETIČNE DILEME V 

SUPERVIZIJI 

2.1. Pomen supervizorjeve drže in vesti1 

2.1.1. O etičnem razmišljanju 

»Zanimiva stvar v zvezi z etiko je, da so bile vse pomembne stvari že povedane, a ne 

moremo jih kar slepo uporabiti v naslednji situaciji« (Hanekamp, 1994, s.121). 

 

»Ko razmišljamo, kaj nas osrečuje in kaj nas žalosti, hitro ugotovimo, da je bilo vse 

povedano že dolgo tega, a tudi, da moramo vse to znova in znova doživeti sami« 

(Hanekamp, 1994, s.122). 

 

Etičnega razmišljanja se ţal ne da naučiti iz knjig – potrebno si je razbijati glavo z 

razmišljanjem o svojih teţavah in teţavah svojih bliţnjih, potrebno je prekršiti kakšno 

pravilo in upoštevati mnogo načel. 

 

Etično razmišljanje je umetnost. Umetnost razmišljanja o svojem delu. Toga pravila in 

strogi principi so v etiki popolnoma neuporabni. Etika potrebuje prostor, da zadiha in 

smernice, da razmišljanje teče v pravo smer. Potrebuje kreativnost in veliko refleksije. Je 

osamljen proces, ob katerem brez zavedanja, da je temu tako, prispeš do glavnih 

človekovih vrednot. 

2.1.2. Kaj je etika? 

Levinova filozofija (Hanekamp, 1994) trdi, da je etika iskanje priloţnosti za prevzemanje 

odgovornosti. 

 

                                                 
1
 V poglavja 2.1 povzemam Hanekampovo (1994) besedilo »Učenje etike skozi supervizijo« in jo 

podkrepim s svojimi razmišljanji in z razmišljanji nekaterih drugih avtorjev. Zaradi edinstvenosti 

Hanekampovega besedila, ki je pisano kot pesnitev, nekatere dele citiram. Večji del gre za povzemanje 

Hanekampa, zato ga ne navajam dosledno, kjer pa gre za lastna in razmišljanja drugih avtorjev, to dosledno 

navedem.  
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Od kje izvira človekova sposobnost, da nosi odgovornost? Kateri pogoji so potrebni, da 

spoznamo pravo stvar? Če si prijazen, k podobnemu vedenju spodbudiš tudi druge. Torej je 

človek lahko odgovoren tudi za druge – poleg sebe. Prava stvar je odnosni koncept, ki 

privzema, da z nami soobstajajo tudi drugi neodvisni ljudje. Ljudje, ki so se sposobni sami 

odločati in so sposobni začeti odnos.  

Torej, hkrati smo samozadostni in odvisni subjekti, na katere se da vplivati. Neodvisni in 

odvisni, v večnem paradoksu.  

 

Etika pomeni več kot samo »jaz« in »moja sreča«. Pomeni razširiti orientiranost vase ter 

egoizem na soljudi in začutiti njihovo ranljivost ter tegobe. Pomeni razviti sposobnost biti 

kritičen in razviti potrebo, da nas drugi kritizirajo. Pomeni ravnovesje med mojim 

stremenjem k sreči in sočlovekovim trpljenjem in potrebo po pomoči. Pomeni pa tudi 

nenehno razmišljanje in teţenje k resnici. Sama menim, da so odmik od sebe in svoje sreče, 

kritičnost, refleksija in nenehno razmišljanje dejanja, ki naredijo supervizijo učinkovito. Ob 

tem smo na prvem mestu kot posamezniki in kot supervizorji odgovorni zase in za svoja 

dejanja, svojo vest in vrednote. Moramo slišati sami sebe in se zavedati etike. Moramo se 

zavedati sami sebe. To od nas zahteva, da si upamo prisluhniti sebi (Tschudin, 2004). 

 

Etika pomeni simbiozo našega razmišljanja in vedenja z vedenjem in razmišljanjem naše 

okolice. Chomsky (v Hanekamp, 1994) pravi, da smo dejansko odgovorni za vse, ki jim 

lahko pomagamo. Ali kot je ta trikotnik (skoraj) diametralnih nasprotij parafraziral 

Hanekamp (1994): 

 

»Mislim, zato sem. 

Uživam, zato sem. 

Trpiš, zato sem« 

(Hanekamp, 1994, s.125). 

 

Je etika teţišče tega trikotnika? 

2.1.3. Učenje etike skozi supervizijo 

Glavni medij za sporočanje etičnega vedenja ni beseda. Je predvsem zgled. 
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Supervizorji so odgovorni za samovzgojo in za vzgojo svojih supervizantov, kar 

vključuje tudi pravne in etične standarde (Wilbourn Lee, Gillam 2000 v Hanekamp, 

1994). Hanekamp (1994) opozarja, da se vzgojitelji, učitelji in supervizorji vedno znova 

srečujejo z »uvajanjem« učencev v spoznavanje sveta, v socializacijo, v civilizacijo in v 

prakso profesije – takšno, kakršna je sedaj, in takšno, kakršna bi morala biti. Supervizorji 

vodijo ljudi v obkroţajoči jih realnosti… hote ali nehote podajajo etično vsebino in 

razvijajo ţe veljavno etično osveščenost. Oseba, ki dela v instituciji profesionalnega 

usposabljanja, mora svojim študentom predstaviti obstoječo kulturo, obenem pa mora  

poskrbeti, da razvijejo študenti sposobnost kritike te kulture. 

 

Supervizor je torej močna referenčna oseba v razvoju poklicne identifikacije supervizanta, 

zato lahko način razmišljanja in njegova etična drţa odločilno vplivata nanj. 

 

2.1.4. Etika in supervizija 

Supervizija in etika imata veliko skupnega, če primerjamo njuno obliko in vsebino. Obe 

sta enostavni in preprosti. Supervizija je razmišljanje o učenju, etika je razmišljanje o 

našem delu. Obe sledita smernicam in se ukvarjata s specifičnimi vprašanji. A stroga 

pravila in togi principi so zanju neuporabni. Nobena od njiju ni znanost. Sta umetnosti. 

Sta način, kako postaneta ti in oseba, ki jo učiš, strokovnjaka v umetnosti ţivljenja. 

Etičnemu razmišljanju in superviziji je skupno tudi to, da potrebujeta prostor, vzdušje 

zaupanja, v katerem se človek upa med pogovorom o strahovih, sramu in zadovoljstvu 

prepustiti tujim rokam. Govoriti o izkušnjah in refleksijah o čemerkoli. Obe dajeta pomen 

nečemu globljemu in pripeljeta do glavnih človekovih vrednot.  

 

Supervizija je voden ciklični učni proces, v katerem supervizanti razvijejo svojo 

profesionalno identiteto tako, da raziskujejo in reflektirajo svoje izkušnje s ciljem razviti 

svoj osebni poklicni pristop. Hanekamp uporablja skoraj identično definicijo za učenje 

etičnega razmišljanja.  
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2.1.5. Vloga supervizije v družbi 

Supervizorji se učimo s svojimi supervizanti vzpostaviti odkrit odnos, kjer si povemo vse, 

hvalimo in opozarjamo na napake. Menim, da moramo v druţbi isto krepost ali veščino 

postaviti za izhodišče. In da se učimo spoznavati svet, da spoznavamo krivico, da 

pretehtamo izsledke svojih razmišljanj, jih ubesedimo in če imajo socialni pomen, jih 

sporočimo naprej. Kot je dejal Sokrat: govorimo resnico ter skrbimo za modrost misli in 

popolnost duše. Biti odkrit in govoriti resnico pa pomeni, da ničesar ne skrivamo, da se 

svojim poslušalcem odpremo z vsem svojim srcem, da imamo pogum povedati tudi svojim 

prijateljem, ko delajo kaj napak. Sprejemamo odgovornost za izrečeno in se zaradi svoje 

odkritosti vedno postavljamo v podrejen poloţaj nasproti svojemu sogovorcu. A vendarle 

imajo naša socialna sporočila teţo – izhajajo iz nas in so podprta z našim vedenjem. 

A kako naj naša etična sporočila pridejo v druţbo? V druţbo, ki ji je še pred dvema 

desetletjema kazalo tako dobro – padel je berlinski zid, Evropa se je vsesplošno 

povezovala, hladna vojna se je končala in tehnologija razvijala –, zdaj pa videvamo vedno 

več lakote, narava je uničena, grozijo neobvladljive podnebne spremembe, vlada 

gospodarska recesija in krepijo se fašistična gibanja po celi Evropi. 

Ljudje sanjamo in iz naših sanj preseva ideologija, zamisel o tem, kakšni naj bi bili ljudje in 

kakšna naj bi bila naša druţba. Sanjamo na podlagi svojih spoznanj, svojih izkušenj in 

razmišljanj. Moje sanje obarva moja izobrazba, moja poklicna dejavnost kot supervizor in 

pogovori z drugimi supervizorji. 

 

Ko se sanje in ideologija uravnovesita ali, povedano drugače, ko sanje in domišljija 

napajata ideologijo, se prebudi umetnost: lepota in ţelja po iskanju meja in njih premikanju. 

Če pa sanje zadušimo, vzplamti pravovernost, tiranija in diktatorstvo ene same misli. In 

tiranija uniči vse ostalo, vse pod sabo, terja ubogljivost in pohvalo. 

Vsi, ki razmišljamo, se moramo naučiti boriti proti tej nadvladi. Ne moremo se več slepo 

ravnati po ideologiji in oblasti dani od Boga. Vsi, ki smo prebrali več kot deset sodobnih 

knjig, moramo razmišljati o tej moči. Vsak, ki je ţivel v skladu z ideologijo in je razmišljal 

o njej, je spoznal, da je poslušnost najbolj strahopetna krepost. 
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Še enkrat: poslušnost je najbolj strahopetna krepost. Poslušen človek vedno laţe, pomaga 

pri uveljavitvi Establišmenta in ga krepi. Strahopetnost okrepi procese zaokroţenja in 

vzdrţevanja sistema. Karieristi se dvignejo, ambiciozni ljudje, uspešni ljudje, sluţabniki. 

Sluţabniki prevladujočega mnenja, ki so najbolj nevarni, ker predstavljajo popolno 

sozvočje med osebno kariero in socialnim uspehom. Sistem moči ne vzdrţi nobene 

originalnosti, nobenega dvoma, nobenega raziskovanja, nobenega razmišljanja, nobene 

individualnosti. Pozna le pripadnike in tiste, ki delajo teţave. 

 

Povprečje je temelj socialne stabilnosti. Stabilno središče, socialna odgovornost in 

izkazovanje solidarnosti odvrača druţbo od anarhije in brezzakonja. Je pa tudi leglo 

stagnacije razvoja in sprememb. Prav tako sovraţi odkritost. Druţba ne dobi okusa in barve 

od povprečja, temveč iz robov druţbe. Na robovih druţbe je izvor ustvarjalnosti in 

ţivahnosti in tam mora najti svoje mesto tudi supervizija. V tem času je naloga supervizije v 

iskanju načinov preţivetja človeškega bitja. Naloga je tudi uničenje meja. In pot k osebni 

individualnosti ter iskanje rešitev, ki še niso bile odkrite. 

 

Supervizija in etika morata biti kritika druţbe. 

2.1.6. Za kaj gre pri superviziji: za premikanje meja ali preseganje 

meja 

Meja ne pozna kompromisov. Ali si znotraj ali pa jo preideš. Avtoriteta potegne črto in 

lahko jo priznavaš in upoštevaš ali pa jo prekoračiš in se soočiš s posledicami. 

 

Hanekamp (1994) navaja razburljiv primer ukvarjanja z mejami v superviziji s skupino 

duhovnikov v svetopisemski pripovedi o Padcu. Avtor postavi biblično dogajanje v 

psihodramo, kjer udeleţenci supervizije igrajo biblične vloge v skladu s svojimi 

predstavami in razumevanjem zgodbe. Zgodbo v prvi osebi opisuje takole: 

 

Bog je želel ustvariti nekoga sebi enakovrednega:svobodno bitje kot je sam, ki lahko ljubi 

svobodno in enakovredno, ki se zna prepirati, ki je lahko partner. Takole reče človeku: 

»Kar je moje, je tudi tvoje. Ves raj je tvoj. Vsega se lahko dotakneš, s čimerkoli se lahko 

igraš.« 
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A Bog, partner, določi omejitev: »Ne smeš pa se dotakniti enega točno določenega drevesa, 

drevesa dobrega in zlega«. 

Ta omejitev se pokaže tudi kot ovira v odnosu. 

 

Ne da se enostransko odločiti, kaj je dobro in kaj zlo. To je meja. 

»Samo jaz vem, kaj je dobro in kaj zlo. Sledi mi, ubogaj me.« 

To je kritična točka v našem odnosu. 

To je kritična točka v človeškem razvoju. 

Lahko počneš karkoli, razen tega. 

Paradoks: karkoli, razen. 

Človeški duh tega ne dopušča. 

 

Svoboden duh tuhta in začne ga razjedati. Ne more si kaj, da ne bi razmišljal, kaj se skriva 

za »razen« in preden se zave, drži v roki prepovedan sadež. 

Razburljiv! 

Okusen! 

Srhljiv! 

To je kritična točka! Zdaj bo izvedel resnico! Resnico o sebi. Resnico o odnosu z Bogom. 

Resnico o tem, kdo je in kaj lahko počne. Ni več le nekdo, ki Bogu le sledi. Zdaj je Bogov 

partner, njegov prijatelj. 

Človek je postal avtonomno bitje. 

 

Duhovniki so ponovno igrali zgodbo. 

Jabolko je bilo obrano, podano naokrog in zagrizeno v naglici ter pritajeno. Velik, 

vznemirljiv dogodek. 

 

Ali je On to videl ali ni? 

Ja, videl je. 

»Kaj delaš? Se ne spomniš, kaj sem ti povedal?« 

Adam je samo stal, zgrudil se je kot počen balon. 

Z rokami si je prikril dimlje in v zadregi zajecljal izgovore: 
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»Ne spominjam se točno.« 

»Kaj točno si s tem mislil?« 

»No, vidiš, ženska, ki si mi jo dal, je dejala: zakaj ne bi poskusil?« 

»Pravzaprav si kriv Ti in če nisi Ti, potem je ženska, ki si mi jo Ti dal.« 

»Kakorkoli: ne morem pomagati.« 

»Nisem odgovoren.« 

»Kača, tista kača tam, ki si jo ti ustvaril, ona me je nagovorila.« 

»Ja, ugriznil sem v jabolko, ampak nisem odgovoren.« 

 

V drami je sodeloval tudi Bog. 

Duhovnik, ki ga je igral, je postajal bolj in bolj jezen. 

»Odidite,« je nenadoma zavpil. 

»Izginite! Ne želim vas več videti.« 

»Ničesar ne razumete.«  

»Tako sem bil srečen.« 

»Ste vi prijatelji, ki naj bi odpravili mojo osamljenost?« 

»Speljite se!« 

Igralec v vlogi Boga je začutil, da mu vloga ni uspela, in bil je razočaran.  

Je to partner, enakovreden partner? 

 

Nebogljenost in malodušnost vseh je bila neznosna. 

 

Kot supervizor, vodja igre, sem nenadoma dobil idejo: 

Prestopil sem mejo. 

Igral sem Adama in rekel:  

»Tukaj sem.« 

»Odrasli Adam.« 

»Sekularizirani Adam.« 

»Zrelo človeško bitje, ki je kos svojemu življenju in svojim odločitvam, ki nosi 

odgovornost.« 

Jabolko sem držal v roki in še enkrat ugriznil vanj, nato pa s polnimi usti dejal: 
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»Ja, vzel sem to jabolko.« 

»Želel sem si izvedeti, kdo si Ti.« 

»Dobro sem se zavedal, da si postavil mejo, vendar želim vedeti, kdo si, ko si na drugi 

strani črte.« 

»Želim se srečati s tabo in želim vedeti, kdo sem jaz, ko stojim na drugi strani.« 

»Tukaj stojim, s tvojim jabolkom v roki, povej mi torej, kar želiš.« 

»Tudi jaz imam nekaj za povedati.« 

»Nočem poslušnosti, temveč enakost!« 

»To ni pravica nekaj močnih ljudi.« 

(Hanekamp, 1994, s.131 - 132) 

 

Ţe samo s preseganjem meja, prevzemanjem odgovornosti in s pripravljenostjo za 

konverzacijo, ki bo sledila, je človek nenadoma postal zrel in enakovreden partner. 

Prepovedi namreč določajo, zmanjšujejo in omejujejo, preseganje teh prepovedi pa 

osvobaja in ustvarja priloţnosti. 

 

Vendar to ni dovolj, samo preseči omejitve. Zrel, enakovreden človek se sooči z mejami 

pogumno. Spozna jih, jih preišče, presodi njihovo resničnost in avtoriteto, presodi, če 

koristijo ali samo omejujejo ter se sam odloči, ali jih bo sprejel ali ne. Morda pa tudi 

odkrije, da je resnično konec njegovih moţnosti, da je trčil ob mejo, onkraj katere ni več 

ničesar zanj ali vredno raziskovati. 

2.1.7. Avtonomni človek 

Preiskovanje meja vodi v novo izkušnjo, človek se namreč vedno bolj zanaša na lastno 

presojo, na lastno oceno sveta in išče svoje rešitve in svoje načine. Postaja vedno manj 

odvisen, vedno bolj samostojen – avtonomen. Najprej v profesionalnem ţivljenju, nato pa 

še v svojem vsakdanu, kjer smo pogosto mnogo bolj odvisni, kot si to priznamo.  

 

Biti odvisen pomeni poslušati zunanji glas: »Moraš!«, biti avtonomen pomeni, poslušati 

notranji glas: »Ţelim si!« 

Biti odvisen pomeni, da nekdo drug določa našo usodo, biti avtonomen, da jo sam. 
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Biti odvisen pomeni, da zunanjo avtoriteto cenimo bolj kot naše izkušnje, naše mnenje. A 

avtonomen človek ni egoističen človek, ni solist, ni nesocialen – ker preiskuje in pozna 

realnost, ker ve, da ţivi z drugimi ljudmi in jih tudi potrebuje in upošteva. Z njimi 

vzpostavlja enakovreden odnos, ni suţenj, ni ovca in ni podrejen, temveč ima svojo 

osebnost in svoje odgovornosti. Ugotovil je, da je samo on sam odgovoren za svojo srečo. 

Sam sprejema svoje odločitve in zanje samozavestno prevzema odgovornost. 

 

Ţe kot otroci smo se skozi pravljice posredno naučili razmišljati o omejitvah. Naučili smo 

se zanesti nase in zaupati svojemu notranjemu glasu. Dojeli smo, da se svoboda konča tam, 

kjer se konča naša domišljija. In da naša domišljija lahko omejitve premaga. Samostojen 

človek je človek, ki daje svoji domišljiji prosto pot brez občutka krivde, ki si upa 

razmišljati onkraj katerihkoli okvirjev.  

 

A premikanje mej ni zastonj. Takrat, ko ţelimo premakniti mejo, moramo namreč sami sebi 

napovedati vojno. Soočiti se, poizkusiti in si upati preseči mejo, to je najteţje. Z marsičem 

se moramo spopasti, vloţiti moramo napor in se ne ukvarjati s tem, kaj si drugi mislijo o 

našem početju.  

 

Povedano na kratko: iskanje, preizkušanje in preseganje meja zahteva notranjo moč, 

prakso, trening, na koncu pa ponudi zmago nad polsrečo, brezbriţnostjo in varno 

ravnodušnostjo. 

 

Moramo si upati. Če si ne moremo pomagati, da ne bi naredili nečesa posebnega iz svojega 

ţivljenja, če sovraţimo dolgčas, če smo pripravljeni nositi odgovornost, potem je to korak, 

ki ga moramo storiti. 

 

Cilj supervizije je voditi ljudi v razvoju njihove profesionalne identitete, ki mora biti samo 

nadgradnja osebne identitete. Cilj supervizije je voditi ljudi k razvoju v avtonomnega 

človeka. 

2.1.8. Kdaj je etika sovražnik sanj: znebimo se teorije etike 

Teorija etike pogosto nima stika z realnostjo.  
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Dostikrat ugotovimo, da obstajajo ljudje brez osebnosti, oziroma, brez lastne avtonomne 

osebnosti. Teorija pravi, da moramo tako osebo obravnavati kot da je to avtonomen človek 

z vsemi pravicami, ki mu kot takemu pripadajo. Kako naj to storimo? Če verjamemo v 

avtonomnost kot v vodilo pri svojem delu, nam kaj kmalu postane jasno, da obstaja tudi 

neavtonomnost. Karkoli lahko obstaja, pač lahko tudi ne obstaja. Potemtakem tudi ne more 

obstajati recept za naše razmišljanje in etične misli. In ţiveti moramo z zavestjo, da ni samo 

po sebi umevno, da so vse vrednote, v katere ljudje verjamemo, kompatibilne. 

 

Teorija etike prav tako ne more nadomestiti politične diskusije. 

V sodobni demokraciji ni prostora za etična mnenja. Namesto strokovnih etičnih odločitev 

se uporablja etični konsenz, ki pa ţal ne kaţe na razumnost in dobro utemeljene dogovore, 

temveč na politično-kulturno bedo, pomanjkanje domišljije in pomanjkanje demokracije.  

 

Na tem mestu se mi vsiljuje vprašanja, katere so strokovne dileme in katere etične dileme. 

Ali jih je moč razmejiti? Ali se ne morda »stroka« in njeni predstavniki prepogosto le 

skrivajo za močjo večinskega mnenja in nekaj argumentirajo kot etični konsenz stroke, 

čeprav zadeva nima kaj dosti etičnosti v svoji manifestaciji. Supervizor naj spodbuja k 

temu, da smo odgovorni za svoja dejanja, svojo vest, prepričanja in vrednote. Tukaj gre v 

prvi vrsti za etično odgovornost vsakega posameznika, hkrati pa ta pojasnjuje strokovno 

odgovornost, ki govori o tem, kako izvajamo naše delo (npr. delo učitelja) in celo to, zakaj 

sploh opravljamo to delo.  

 

Namen etike torej ni teoretiziranje. 

Etika se mora ukvarjati s konkretnimi problemi. 

2.1.9. Vzgoja 

Hanekamp (1994) se zelo jasno opredeli, da je ubogljivost vrednota, ki bi se je morali 

oprijeti. Razloţi, da je v preteklih vojnah dobila negativen prizvok in se je zamenjevala s 

strahopetnostjo, poslušnostjo in kolaboracijo. Cela desetletja vzgojne pedagogike so se 

izogibale ţe same omembe poslušnosti. V prepričanju, da poslušnost vodi v indoktrinacijo, 

vsaka indoktrinacija pa je zlobna, so pedagogi postavili temelje liberalne in permisivne 

vzgoje – vzgoje, kjer naj otroci sami odkrijejo svoje norme in vrednote. Hanekamp je bil 



Etične dileme v superviziji in predlog etičnega kodeksa Društva za supervizijo 

 13 

leta 1994 prepričan, da bo zgodovina pokazala, da to ne bo prineslo nič dobrega. Zgodovina 

je pokazala, da to dejansko ni prineslo nič dobrega. Vzgojna pedagogika spet spoznava 

pomen močnih vrednot, norm ter principov in pomen strogega uboganja le-teh. Mladi, 

vzgojeni po teh merilih, so potem bolj disciplinirani, imajo močnejšo voljo in laţje 

ţrtvujejo lastno udobje ter se borijo proti nepravicam. Zelo dobro se tudi zavedajo omejitev 

in ko se morajo odločiti, da bi mejo prestopili, je njihova odločitev razumsko utemeljena in 

podprta z dosti kreativnosti. 

Analogijo teh principov lahko vidimo tudi v superviziji: globoko spoznavanje s stroko in 

nenehno učenje, kako uporabiti strokovne metode na kreativen in edinstven način je 

mogoče samo tedaj, ko se supervizanti naučijo osnovnih veščin in pravil stroke na zelo 

discipliniran način.  

 

Mi, supervizorji, vodimo ljudi v obkroţajoči stvarnost…, hote ali nehote jim dajemo 

etično nalogo ali pa razvijamo njihovo ţe obstoječo etično zavest. V glavo jim vcepljamo 

zavedanje, da so odgovorni za svoje ţivljenje in tudi za ţivljenja ostalih. Naša 

odgovornost pa je tudi to, da ljudi, ki jih vpeljujemo v neko kulturo, usposobimo tudi 

usposobimo podajanja kritike te iste kulture. 

2.1.10. O morali 

Napačna je predstava, da lahko v multikulturni in heterogeni druţbi ena poleg druge 

obstaja več različnih skupkov norm. Ko druţbo seciramo do njenih osnovnih vrednot, 

pridemo do zanimive ugotovitve, da imajo vse kulture identično mnoţico vrednot, ki 

opisujejo stvarnost, kakršna bi morala biti. 

Vrednote lahko vzporejamo z vrlinami. Iskrenost, pogum, samoţrtvovanje in odgovornost 

so pomembne vrednote v vsaki kulturi. Teţava je v tem, da se vsi strinjamo, da je 

iskrenost vrlina, vendar smo včasih v situaciji, ko menimo, da moramo iz moralnih 

razlogov lagati – ker lahko resnica nekoga močno prizadene. V takih situacijah izberemo 

vrlino sočutja pred vrlino iskrenosti – postavimo si nekakšno hierarhijo vrlin za določeno 

situacijo. Menim, da se supervizor pogosto znajde pred to dilemo: ali biti iskren in 

nekoga z nečim konfrontirati ali raje biti sočuten, ker se zaveda, da oseba na drugi strani 

v tem trenutku konfrontacije ni »sposobna« razumeti kot motivacijo k spremembi. 

Menim, da se supervizor mora drţati načela, da iskrenost ni to, da poveš vse, ampak, da 
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je to, kar poveš, iskreno. Dobro je, da ima supervizor med svojimi vrlinami poleg 

iskrenosti tudi sočutje in sposobnost oceniti v kakšni fazi – »koţi« – je oseba, s katero 

dela. 

 

Kant je bil prepričan, da je njegova prednostna dolţnost do iskrenosti in dobrodelnosti 

univerzalno veljavna, neodvisno od situacije ali zgodovinskega dejstva. 

 

A moralna odločitev ni stvar moralnih kvalitet, temveč splet motivov, situacije in 

predvidenih posledic: moralne izbire so znova in znova edinstvene.  

 

Od kod črpamo sredstva, da izberemo to točno določeno izbiro?  

Stvar je v posameznikovi zavesti. Moralno izbiro med dobrim in zlim moramo prepustiti 

posameznikovi zavesti. Moralnost sama, ki določa, kaj je dobro in kaj zlo, se zdi 

absolutna in prekaša individualno zavest.  

 

Kaj je izvor moralnosti? Narava? Bogovi? Bog? Razum? Socialna zavest? Občutek? 

Prevladujoče mnenje v druţbi? Korist? Vsak odgovor vodi v še več vprašanj... 

 

Vendar je jasno dvoje: 

1. moralna zavest je univerzalna in medkulturna. O njej se lahko pogovarjaš z osebo 

iz kateregakoli obdobja in iz katerekoli deţele: vedno boš našel skupno izhodiščno 

točko. 

2. v odločilni moralni dilemi bo pogumnemu človeku jasno, kaj narediti. Oseba, ki se 

zna postaviti za pravičnost, je pripravljena storiti karkoli in tudi ve, kako ukrepati. 

Polna bo notranje gotovosti, celo trme. 

Moralne dileme se običajno pojavijo, ko je človek soočen z dvema etičnima izhodiščema, 

ki si diametralno nasprotujeta. Takrat se pač moramo odločiti (Hanekamp,1994). 

 

»Ko delam s supervizorji, vidim ljudi, ki vedo, kako se odločiti, ki povsem iz sebe čutijo, 

kaj je prav in kaj ne, ki imajo jasne predstave o tem, kakšne bi stvari morale biti in ki si 

želijo moralnih odločitev« (Hanekamp,1994, s.152).  
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Supervizija pomeni voditi supervizante skozi cikličen učni proces. Supervizanti izkušajo 

konkretne situacije in se učijo iz izkušenj. Izkušanje pomeni osebno udeleţbo v 

dojemanju, rezultat pa je ustvarjanje jasne celostne podobe o sebi in realnosti, ki nas 

obkroţa. Dojemanje, ki smo ga pridobili z izkušnjami, prepletemo z ţe obstoječim 

znanjem in nato uporabimo v prihodnjih dejanjih. Tako nas vsako izkustvo na nek način 

spreminja, razvija našo osebnost. Supervizija je le način kako doseţemo cilj, ki smo si ga 

zastavili: skrbno in učinkovito opravljanje svojega poklica v skladu s svojimi prepričanji 

in vrednotami. S svojimi moralnimi odločitvami osebnostno rastemo in poklicno 

napredujemo. 

 

Etika in metodologija sta dva različna pristopa k isti realnosti. Metodologija pomeni 

iskanje kvalitativno dobrega dela. Profesionalna etika pomeni iskanje kvalitativno dobre 

izvedbe dela.  

Etika v superviziji je zato metodološko dobra izvedba vodenja v učenju. In… vodenje v 

nadaljnji razvoj etičnega človeškega bitja.  

2.1.11. Vzgoja in izobrazba 

V izobraţevalnem sektorju je mogoče opaziti teţnje, ki so se usmerile le k specifičnemu 

aspektu izobraţevanja – podajanju znanja. Ves preostanek paketa, ki ga imenujemo 

izobraţevanje, naj študentje spoznajo sami. Je to prav? Ni! 

 

Potem so tu tudi kognitivne teţnje. Mi učimo otroke razmišljati in učimo jih dejstev. Nato 

pa naj se oseba, ki pozna dejstva in zna misliti, znajde sama. To je njena odgovornost. Je 

mar učiteljeva naloga, da šari po zavesti in moralni izbiri svojih študentov? Je mar 

moralna vzgoja res naloga učiteljev, kaj ni to samo intelektualni razvoj, za ostalo pa naj 

se pobrigajo sami? Je res pomembno, kaj študentje zagovarjajo, če to le dobro 

argumentirajo? Sama sem popolnoma prepričana, da je odgovor na vsa zgornja vprašanja: 

»Je!« 

 

Cilj vzgoje je namreč učiti, da razlikuje dobro od zlega, resnico od neresnice, pravico od 

nepravice. To ni tekmovanje v argumentaciji, niti v bistrosti.  
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Naš čustven odziv na notranje izkušnje kaţe na to, da so notranje izkušnje eden izmed 

centrov izvora človekovega moralnega obnašanja. Vzgoja je učenje študentov - 

supervizantov, da se ukvarjajo s svojimi čustvi. Vzgoja nas uči, da analiziramo od kje 

izvira naš bes in kakšne posledice bi lahko imel. Kakšne so naše ţelje? Kakšni so naši 

interesi? Kakšni so lahko rezultati in kako jih lahko vrednotimo?  

 

Posledično je izobrazba volje neizogiben rezultat. Oseba, ki odkrije k čemu stremi in ve 

česa si ţeli, se mora ravno tako naučiti, kako svojo ţeljo udejanjiti – dober namen sam je 

neuporaben.  

 

Moralnost ne mora obstajati brez ţelje, da bi izpolnjevali njene zapovedi. To je eno od 

odkritij, ki sem jih spoznala na supervizijskih srečanjih. Pogosto sem v stiku z ljudmi, ki 

so se naučili dobro razmišljati in ki so se v svoji profesionalni izobrazbi naučili poslušati 

svoje občutke, a niso vedeli, kaj ţelijo. Val avtoritarne vzgoje doma in anti-avtoritativna 

kultura, v kateri so študirali, jim je odvzela sposobnost preverjanja lastne volje. 

Ubogljivost zanje de facto ne pride v poštev in poslušanje kakršne koli avtoritete tudi ne. 

In tako enostavno ne zmorejo prepoznati svojih hrepenenj kot vir avtoritete. Supervizija 

se ukvarja z osebnostnim razvojem, še posebej z odnosom do izvajanja prakse v stroki, in 

poudarja pomen lastnih ţelja za razvoj neodvisne osebnosti. Hanekamp (1994) pravi, da 

so njegovi supervizanti pogosto ljudje, ki so naučeni omejitev. Ne smeš biti avtoritativen. 

Ne smeš biti neubogljiv. Ne smeš nalagati svojih ţelja drugemu. Ne smeš sovraţiti, ne 

smeš… Vprašanje, kaj si ţelijo, jih pogosto zmede. Naučili so se principov svoje stroke 

in ţelijo jih striktno upoštevati. Naučili so se metod svojega poklica in ţelijo delovati 

dosledno v skladu z njimi. Vendar, ko superviziraš, se moraš naučiti pravil in kako 

ravnati z izjemami. Slej ko prej se pojavi vprašanje, česa si ţeliš. Zanimiva podobnost 

med ljudmi z neformalno izobrazbo in ljudmi s formalno izobrazbo je, da nobeni ne vedo, 

česa si ţelijo. Otroci, ki so bili vzgojeni prestrogo, nimajo svoje volje – prav tako kot 

otroci, ki so bili vzgojeni preveč liberalno. Človeško bitje potrebuje omejitve, da preţivi, 

ampak omejitev je lahko omejitev samo, če jo lahko premaknemo. Samo če lahko z njo 

nekaj naredimo. Strokovna uspešnost je omejena s pravili, a pravilom se lahko izognemo. 

Izobrazba nas mora voditi k sposobnosti neodvisnega delovanja, iznajdljivosti, pogumu 
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za izvajanje eksperimentov in delovanju po lastni volji. Vse to zahteva poznavanje 

svojega lastnega jaza, razvoj identitete. Za razvoj svoje identitete potrebujemo pogum in 

skupek vrednot.  

 

Strahopetno se je obešati na znane stvari in varnost, še posebej kadar skozi svoje notranje  

izkušnje čutimo, da nam niso všeč, da vodijo k nesmislom. Privlačno ţivljenje in 

kreativen strokoven uspeh sta prav tako samotni dogodivščini. Samo če bomo nehali 

slediti toku, če bo naša neodvisnost v iskanju svoje edinstvenosti postala očitna in če si 

bomo izbrali svoj skupek vrednot, šele potem se bo pojavila rast poklicnega zavedanja.  

 

Menim, da etična pasivnost ne pomeni poti k rasti poklicnega zavedanja. Velik del etične 

pasivnosti temelji na strahu. Ne upamo si spregovoriti, ker se bojimo zavrnitve, 

norčevanja, kakršnegakoli preglasovanja in tega, da nas razglasijo za tiste, ki povzročajo 

teţave (Tschudin, 2004). Na superviziji se pogosto odpirajo dileme ali spregovoriti o 

nečem z neko osebo ali skupino ljudi ali ne. Kot supervizorki se mi zdi pomembno, da 

skupaj s supervizanti tehta o posledicah dejanj, h katerim teţi supervizant, in alternativnih 

dejanj, predvsem pa se mi zdi pomembno, da supervizor pričakuje etično aktivnost in 

poskuša supervizanta spodbujati k temu, da izključi etično pasivnost, ki temelji na strahu 

pred posledicami in predvsem razmisli o etičnosti tega, kar bo pustil za sabo, če 

supervizant na bo spregovoril, o čemer bi bilo prav, da spregovori. 

2.1.12. Supervizija je pot k avtonomnemu človeku 

Naš cilj mora torej biti izbira avtonomije, občutek in zavedanje, kaj je dobro in kaj zlo. Da 

s svobodno voljo izbiramo svoje odgovornosti, ţivimo neodvisno in se odločamo po svoje 

– z zavedanjem, da bomo zanje odgovarjali vsaj sebi. Da smo za demokracijo, a tudi za 

ubiranje lastnih poti, da smo do drugih prijazni, a tudi strogi. Da imamo pogum za to, da 

sodimo in poskušamo ustaviti zlo. 

 

Moralna vzgoja ni govorjenje, kaj je prav in kaj narobe. Je seznanjanje drugih s problemi 

moralnosti, brez dajanja pripravljenih rešitev.  
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Supervizija je izobraţevanje. Zakaj je supervizija učinkovita? Supervizija pomaga 

nekomu, ki se ţeli spoprijateljiti s svojo stroko. Pravzaprav se jo teţko razlikuje od 

drugih pogovornih tehnik. Samo cilj je drugačen kot, na primer, v psihoterapiji. 

Raziskovanje dejavnikov, ki so pomembni za uspeh v psihoterapiji, pripelje do precej 

presenetljivih rezultatov: 

 Izobraţevanje in trening sama po sebi nista učinkovita.  

 Strokovna kompetenca ni rezultat supervizorjeve dovršene tehnike.  

 Obstaja povezava med osebnostnimi značilnostmi terapevta in terapevtskim 

uspehom.  

 Tri karakteristike so pomembne za pozitiven rezultat: avtentičnost, razumevanje 

in toplina. Običajno ljudje tej kombinaciji značilnosti pravijo: ljubezen 

(Hanekamp, 1994). 

 

Enako velja za supervizijo. Dobri supervizorji so ljudje, ki obravnavajo svoje 

supervizante z iskrenostjo in tisti, ki si drznejo iskreno reči, kaj mislijo in kaj jim je 

ţivljenje povedalo. Ljudje, ki lahko z empatijo poslušajo svoje supervizante in sebe in 

tisti, ki zmorejo o tem komunicirati. So ljudje, ki nosijo srce na pravem mestu. Ki vedo 

kaj je ljubezen. Ljubezen do sebe, do drugih, do sveta, tisti, ki znajo v ţivljenju iti svojo 

pot (Hanekamp, 1994).  

 

»Mi, supervizorji moramo samo pokazati supervizantom, katero pot smo izbrali mi sami, 

kakšne so bile posledice, in kako smo jo zagovarjali sami sebi. To jim bo dalo svobodo, 

da bodo izbrali svojo pot, da bodo preverili svoje želje ter prevzeli svojo odgovornost in 

bodo s tem srečni« (Hanekamp, 1994, s.159).  

2.2. Etična načela in etične dileme, ki izvirajo iz mnogovrstnosti 

supervizorjevih vlog 

Veliko situacij v superviziji kaţe na kompleksnost supervizijskega procesa. V tem delu bo 

pozornost posvečena kompleksnosti mnogovrstnih vlog in odgovornosti supervizije. 

Dejstvo, da ima supervizor dvojno vlogo, zahteva razmislek o napetostih in problemih, ki 

izhajajo iz situacij mnogovrstnih vlog. Iskanje ravnovesja med njimi je dostikrat teţka 
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naloga supervizorja, včasih pa celo etična dilema. Vloga, v kateri supervizor nastopa do 

supervizanta, lahko odločilno vpliva na supervizantov poklicni in osebnostni razvoj. 

Ali to 

Ali nekega supervizanta pri reflektiranju neke situacije v ţivljenju v večji meri podpreti (v 

večji meri nuditi podporno vlogo) ali ga konfrontirati (v večji meri poskrbeti za njegovo 

učenje) ali celo neposredno izraziti kritiko neprimernosti njegovega dejanja? Potrebno se je 

zavedati, da je konfrontacija po eni strani silno tvegano dejanje (kaj šele neposredna 

kritika), po drugi strani pa je lahko zelo učinkovita metoda. Konfrontacija je način, kako 

supervizor supervizantu pomaga odpirati nove vidike neke situacije. Zahteva pa pretanjeno 

delovanje supervizorja, saj nenehno obstaja nevarnost, da bo supervizant supervizorja 

napačno razumel. Torej, kaj je bolj pametno, kakšne so lahko posledice teh dejanj zanj in za 

njegovega klienta, kakšno sporočilo podajamo supervizijski skupini z enim, drugim ali 

tretjim dejanjem? Iskanje ravnovesja med edukativno in podporno vlogo izpostavljam kot 

prvo etično dilemo. 

 

Podporna vloga supervizije je v veliki meri usmerjena v spoznavanje osebnostnih 

značilnosti in usklajevanje le-teh z zahtevami dela. Ali je vloga supervizorja tudi v tem, da 

se posameznika razbremeni napetosti in ga, kadar gre za porušeno kognitivno delovanje, 

lahko ob ustrezni usposobljenosti supervizorja vodi skozi krizno intervencijo in se 

supervizor postavi v vlogo svetovalca ali celo terapevta? Je tako dejanje zaradi različnih 

vzrokov lahko sporno? Sta ti dve vlogi sporni v vseh primerih ali le v nekaterih? Ali lahko 

supervizor prevzema tudi vlogo terapevta, je tema, ki jo izpostavljam kot drugo etično 

dilemo. 

 

Supervizor naj bi torej na eni strani nudil podporo, na drugi strani pa omogočil atmosfero, v 

kateri se lahko supervizant uči iz lastnih izkušenj, predvsem napak. Ali je taka vloga iz 

kateregakoli zornega kota zdruţljiva z nalogami nadzora? Sme supervizor opravljati dve ţe 

v osnovi konfliktni vlogi – nadzor nad kvaliteto dela in pristojnost dodelitve licence 

bodočemu strokovnjaku na nekem področju? Ali obstajajo zagovorniki, ki menijo, da 

obstajajo zelo tehtni razlogi, da ti dve vlogi opravlja ena oseba namesto dveh? Torej kot 
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tretjo etično dilemo izpostavljam vprašanje, ali lahko ista oseba nudi administrativno in 

edukativno supervizijo. 

 

Supervizijska skupina naj bi stimulirala mentalne doseţke in spodbujala kognitivne 

spremembe pri njenih članih. Vendar je napačno sklepati, da odrasli v učnih situacijah ne 

potrebujejo podpore skupine ali tankočutnih odnosov s supervizorjem. Tudi za učenje 

odraslega človeka je psihološka varnost temeljni pogoj. Kot zadnjo etično dilemo 

izpostavljam poučevanje v superviziji. Učenje odraslih ima svoje zakonitosti in zahteve, kar 

še ne pomeni, da je poučevanje neetično. Lahko bi rekli, da ni najboljše sredstvo učenja. 

Kaj je tisto, kar dela poučevanje etično sporno? Kdaj lahko supervizor poučuje in v kakšni 

meri? 

2.2.1. Iskanje ravnovesja med edukativno in podporno vlogo 

Iskanje ravnovesja med edukativno in podporno vlogo je pogosta dilema marsikaterega 

supervizorja. Kaj je bolj pametno, ali v večji meri skrbeti za klienta ali za supervizantovo 

rast? Kakšne so lahko posledice dejanj – kritike, konfrontacije ali podpore – za 

supervizanta in za njegovega klienta, kakšno sporočilo podajamo supervizijski skupini z 

različnimi dejanji? Kje je in kje bi lahko bila meja supervizorjeve tolerantnosti za 

supervizantovo neizkušenost, neadekvatnost in napake? In kdaj je preveč supervizorjeve 

pozornosti usmerjene v supervizantove teţave in neizkušenost? 

 

Ne eni strani se pri superviziji ţeli preprečiti, da posameznika čustva preplavijo, saj je 

moţnih izvorov čustvene razdraţenosti na delu veliko: organizacijski procesi in 

strukture, odnosi s sodelavci, razmerja do klientov ter razmerja in ţivljenje izven dela. 

Teţava je lahko tudi v tem, da se strokovnjak začne pretirano identificirati s klientom ali pa 

se ga izogibati, ker mu le-ta vzbuja boleče emocije (Kobolt, Ţorga, 2000). Ker je eden od 

ciljev supervizije, da preprečuje odzivanje na fiksno predstavo o dogodkih pod vplivom 

emocij in prezgodnje interpretiranje, je potrebno, da supervizant ta čustva ozavesti. Temu je 

potrebno na superviziji nameniti čas (Scaife, Inskipp, Proctor, Scaife, Walsh, 2001). Na 

drugi strani pa je supervizor odgovoren, da zagotovi obravnave, ki dosegajo standarde skrbi 

stroke in izpolnjujejo etične zahteve, ki jih stroka zahteva ter skrbi za klienta (Shimshon 
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Rubin, 1997). Je res, da ni izobraţevanja, ki bi lahko pripravilo praktika za nadaljnje 

neodvisno delo, ne da bi bil strpen do napak, ki so del učnega procesa. 

 

Supervizorji se torej pri svojem delu ne srečujejo le z dolţnostmi do svojih supervizantov, 

temveč gre tudi za etične dolţnosti do supervizantovih klientov
2
. Ob tem bi se naj 

upoštevalo načelo uravnotežene dolžnosti do supervizanta in njegovega klienta v 

supervizijskem odnosu. V supervizijskem procesu se supervizor sreča z dvojnim odnosom: 

enega ima do svojega supervizanta, drugega pa do supervizantovega klienta. Vse tri strani 

so povezane s tanko, nevidno nitko. Hkrati so med seboj odvisne in zelo vplivajo druga na 

drugo. Ta »trojnost« odnosa kaţe na kompleksnost supervizijskega procesa, ki vselej 

vsebuje vprašanja, ki se dotikajo etičnega ravnanja (Hvala, 2003).  

 

Kakšnim pogojem morajo torej zadostiti udeleţenci v tej zmešnjavi odnosov, da bo njihovo 

sodelovanje plodno in brez konfliktov? 

 

OSNOVNE ZAHTEVE ZA DOBREGA DELAVCA V POKLICIH POMOČI 

Literature, ki bi opisovala oz. določala, katere kvalitete določajo dobrega terapevta, močno 

primanjkuje. Obstajajo sicer smernice, vendar je zaradi nepregledne mnoţice različnih 

izobraţevalnih modelov in pomanjkanja dogovora o skupnih kriterijih prisotna precejšnja 

raznolikost na tem področju. Odsotnost vaţnejših psihopatologij (ki bi lahko motile skrb za 

klienta), določena mera empatije, pristen čustven kontakt, učljivost in volja do učenja so 

lahko izhodišče. Pričakovana lastnost je tudi občutek za etiko. Vsaj en razlog za to je 

kompleksnost terapevtskega okolja (Casement, 1985 v Shimshon Rubin, 1997). Naštete 

lastnosti so tudi kvalitete, ki označujejo dobrega delavca v drugih poklicih pomoči. 

 

ODGOVORNOST SUPERVIZORJA 

V superviziji terapevtov v izobraţevanju je tako, da dokler terapevt ni popolnoma vreden 

zaupanja za pridobitev strokovne licence neodvisnega strokovnjaka, bo supervizijski odnos 

                                                 
2
 Avtorica Shimshon Rubin uporablja izraza terapevt in klient; za ohranjanje pristnosti besedišča izraza 

obdrţim. V članku z naslovom Balancing Duty to Client and Therapist in Supervision: Clinical, Ethical and 

Training Issues piše o specifiki odnosa , vendar je terapevt pogosto lahko zamenjan z drugim delavcem v 

poklicih pomoči (npr. učitelj, v tem primeru je klient učenec, sodelavec ali kdo drug). 
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vključeval tudi odgovornost supervizorja za primeren potek terapevtskega procesa. 

Zagotovljeni morajo biti standardi skrbi in hkrati ustvarjeni pogoji za terapevtovo 

strokovno rast. Ta pogoja se nekoliko izključujeta. V superviziji delata supervizor in 

terapevt skupaj, da bi spremljala klienta in da bi terapevt povečal svojo terapevtsko 

učinkovitost (Shimshon Rubin, 1997). Supervizorjeva odgovornost je tudi skrb, da ne 

opušča dolţnosti, ki jih ima do terapevta. Terapevt v izobraţevanju mora oz. ima pravico 

biti spremljan, da lahko doseţe optimalni nivo terapevtske skrbi za kliente, ki jih obravnava 

(Shimshon Rubin, 1997). 

 

Pri nas v šolstvu in socialnem varstvu je praksa glede odgovornosti supervizorja nekoliko 

drugačna. Supervizor prevzema odgovornost za svoje delo s supervizantom, ne prevzema 

pa odgovornosti za supervizantovo delo s klientom. Pri takšnem pojmovanju porazdelitve 

odgovornosti se predpostavlja, da je strokovnjak kompetenten za svoje delo. Supervizija 

terapevtov, ki se še izobraţujejo, se osredotoča predvsem na to, da bi terapevt povečal 

svojo učinkovitost v terapiji. Cilj supervizije pri nas v šolstvu in socialnem varstvu je torej 

predvsem profesionalna rast ali, drugače rečeno, povečanje strokovnjakove učinkovitosti 

pri delu. 

 

V mnogih supervizijskih odnosih, npr. med supervizorjem in supervizantom, ki je učitelj 

pripravnik, formalno ne gre za tako porazdelitev odgovornosti kot pri terapevtih začetnikih 

(supervizor ni odgovoren za učiteljevo ravnanje), vendar supervizor kljub temu v mnogih 

situacijah krmari med različnimi cilji supervizije, ki fokus obravnave premikajo od skrbi za 

klienta do skrbi za supervizanta oz. strokovnjaka. Drugače bi to lahko pojasnili, da krmari 

med edukativno in podporno vlogo supervizije. V superviziji se poudarja edukativna vloga. 

Edukativna vloga se nanaša na razvijanje spretnosti, razumevanja in sposobnosti 

superviziranega s pomočjo osvetljevanja in proučevanja njegovega dela s klientom. Pri tem 

supervizor pomaga delavcu bolje razumeti klienta in odnos z njim, osvešča ga o reakcijah, 

ki jih ima v zvezi s klientom, o tem, kako intervenira in kakšne posledice imajo te 

intervencije, ter mu pomaga pri proučevanju drugih moţnih načinov dela (Kobolt, Ţorga, 

2000). 
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PRIMERI IZ PRAKSE 

Pomembno je, da je terapevt primeren za naloge, ki so mu dane. Pomembno pa je tudi, da 

na superviziji razkriva svoja čustva v zvezi s klientom, saj to omogoča osebnostno in 

poklicno rast. Mollon (v Scaife s sod., 2001) opisuje dogajanje med terapevtom začetnikom 

in klientom, v katerem prepozna negativna čustvena doţivetja terapevtov začetnikov. Ti so 

svoja čustva, ki si jih niso hoteli priznati, razumeli kot »narcisoidne ţalitve«. Terapevti so 

bili sovraţno razpoloţeni do klienta ali pa jih je oseba, ki naj bi ji pomagali, spolno 

vzburjala, kar jim je vzbujalo močan občutek sramu. Zelo običajen odziv na občutek sramu 

sta molk in prikritje. Razkritje takšnih občutkov je popolnoma dopustno. Supervizorjeva 

vloga je zagotoviti podporo, pospešiti razumevanje in omogočiti supervizantu učiti se iz teh 

občutkov. Skrivanje takšnih občutkov lahko pripelje terapevta in klienta v razmerja, ki so 

lahko škodljiva za oba. 

 

Enako, kot je pomembno, da je terapevt kos nalogam in da je sposoben reflektiranja svojih 

čustev, je pomembno, da je klient primeren za terapevta, od katerega prejema terapijo. Če 

se zgodi, da supervizant in supervizor menita, da je klient »prezahteven« za supervizirano 

terapijo, morata poskrbeti, da dobi ustreznejšo strokovno podporo (Shimshon Rubin, 1997). 

Primerno je, da supervizija prevzame skrb za ugotavljanje, ali je terapevt ustrezen za 

klienta in obratno. Naslednji primer bo ilustriral neustreznost klienta za terapevtko in s tem 

tudi uravnavanje med podporno in edukativno vlogo supervizije skozi supervizijski proces. 

 

Primer: Je klient primeren za terapevtko? 

Tridesetletni terapevtki je bil dodeljen mlad moški. Na začetnem srečanju ji je govoril o 

svoji privlačnosti do ţensk ter o svoji potrebi po dominiranju. Vprašal je terapevtko, če »bi 

bila kos tako mogočnemu moškemu, kot je on«. Terapevtka je na superviziji predstavila 

material z začetnega srečanja in izrazila zaskrbljenost. Klienta je dojemala kot osebo z 

moteno individualnostjo, s teţavo kontroliranja seksualnosti in nagonov. Supervizor je 

menil, da je terapevtkina privlačnost izzvala klientovo »macho« obnašanje. Tako 

supervizor kot terapevtka sta menila, da je nadaljnja analiza potrebna, vendar je supervizor 

dodal, da za terapevtko ne bo teţav z nadaljnjo evalvacijo klienta. Terapevtka je podvomila, 

vendar se je zaradi spoštovanja do supervizorja strinjala z njegovim načrtom in nadaljnjo 
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evalvacijo. Tudi na naslednjem srečanju sta se njuni mnenji razlikovali. Supervizor je bil 

prepričan, da gre za »macho« obnašanje, medtem ko je terapevtka menila, da je klientovo 

obnašanje rezultat psiholoških teţav. Na tretjem srečanju je deterioracija in neobvladljivo 

obnašanje zaskrbelo tudi supervizorja. Zasledovanje terapevtke, nepotrpeţljivost med 

čakanjem na njuno naslednje srečanje in klientove fantazije o nasilnem napadu na nekoga 

so mu vzbudile skrb. Supervizor je ponudil, da se terapevtka in klient ponovno srečata. 

Medtem se je posvetoval s kolegi. Končalo se je s takojšnjo premestitvijo klienta v drugo 

kliniko, namenjeno za delo s teţje psihiatrično motenimi osebami (Shimshon Rubin, 1997).  

 

Pri ustvarjanju dobrega odnosa med supervizorjem in supervizantom naj bo supervizant 

deleţen podpore. Hkrati pa naj supervizor pazljivo sledi njegovemu delu. Potrebna je 

strpnost brez prevelike kritike. Opazovanje dela naj ne bo vsiljivo. Gre za paradoks, in 

sicer, kako podpreti ljudi in ob tem ostati nevtralen, previden. Nehote lahko supervizor 

napravi v procesu škodo, napako … Ko dela supervizant – terapevt s posamezniki v krizi 

ali s teţkimi patologijami in ko ne more več ohranjati primerne terapevtske drţe, takrat je 

previdnost lahko tista, ki nudi vpletenim zaščito ali celo olajšanje (Shimshon Rubin, 1997). 

 

Primer: Terapevtova ranljivost 

Tako kot je na eni strani pomembna podpora supervizantu, je na drugi strani pomembna 

ustrezna mera kritičnosti ob nesprejemljivih dejanjih. Naslednji primer izpričuje, kje so 

meje tolerantnosti in kritičnosti ter kako ustrezno intervenirati pri postavljanju te meje. 

 

V neki supervizijski skupini je dvaintridesetletni terapevt predstavil svojo trenutno 

psihoterapevtsko obravnavo. Analiziral in interpretiral je preteklost klientke ter predstavil 

podatke petmesečne obravnave.  Priznal je, da je klientko po terapevtskem srečanju pogosto 

z avtom odpeljal do njenega doma. Povedal je, da se je to začelo nekega deţevnega dne in 

se neprekinjeno nadaljevalo. To dejstvo je omenil mimogrede, brez znakov napetosti, ne da 

bi se zavedal, da to lahko postane problem. V debati so člani skupine to dejstvo preslišali in 

se začeli odzivati na druge točke predstavitve. Supervizor je kmalu interveniral. Ţelel je 

pokazati na moţne zamegljene meje v obravnavi in usmeril pozornost na nevarnost 

dvojnega odnosa s klientom, ki ga je terapevt vzpodbujal (Shimshon Rubin, 1997). 
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Supervizor je spoznal, da tako obnašanje ogroţa neoporečnost sporazuma glede obravnav.  

 

Neposreden komentar supervizorja je bil: »Če ţelim poslušati in slediti vsebini in če ţelim 

biti nepristranski, me skrbi voţnja domov. Menim, da boste s tem morali prekiniti in to 

obnašanje tudi raziskati ter razumeti. Tovrstno obnašanje je lahko zelo teţavno in pelje v 

skušnjavo. Ne nazadnje lahko ogrozi osnovni dogovor o obravnavi.«  

Terapevt – supervizant je postal defenziven, opravičeval se je in nekako poskušal 

racionalizirati svoje obnašanje, vendar neprepričljivo. Naredil je zahtevano, vendar ni 

razloţil klientki, v čem je teţava. Problema ni znal razloţiti niti v supervizijski skupini. 

Kasneje se je v skupini nekajkrat govorilo o kritizerstvu supervizorja. Ta dogodek je pustil 

močan pečat. V skupini je bilo čutiti mešanico varnosti in groţnje. Ta supervizorjeva 

intervencija je zaostrila anksioznost pri članih skupine in prispevala k povišanju njihove 

defenzivnosti. Kljub temu da so supervizantje zelo dobro sprejeli podporne vidike 

supervizije, niso mogli preboleti negativnega priokusa »stroge« supervizorjeve intervencije 

(Shimshon Rubin, 1997).  

 

Ne preseneča dejstvo, da je negativna povratna informacija supervizorja prestrašila 

vpletene, kljub temu da se je to pripetilo precej zgodaj po nastanku supervizijske skupine. 

Mogoče je imela njegova intervencija oziroma kritika zaradi tega še večji pomen. Bila je 

namreč obsodba. Če bi jo supervizor izrekel na lepši način, bi morda ohranil enak 

sporočilni namen. Vendar bi v zadnjem primeru supervizantje svoje meje morda dojemali 

premehko. Vseeno vodilni raziskovalci na področju spolnih fantazij terapevtom pri 

psihoterapevtskih obravnavah predlagajo sproščeno atmosfero (Shimshon Rubin, 1997).  

 

Nekateri strokovnjaki zagovarjajo alternativne načine obravnave te problematike. En način 

je npr. pogovor supervizantov o mehko postavljenih mejah in o morebitnih posledicah. 

Zagovorniki tega predloga menijo, da to lahko deluje manj vsiljivo in manj zastrašujoče ter 

da gre bolj za izobraţevanje kot za postavljanje meja. Drugi zagovarjajo način, ki je opisan 

zgoraj, in sicer jasno in trdno postavljene meje o sprejemljivem terapevtskem obnašanju.  

 

ZAKLJUČNA MISEL 
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Študentje in strokovnjaki na začetku svoje poklicne poti razvijajo svojo individualno 

profesionalno identiteto in so upravičeni do podpore in spodbude tudi v situacijah, ki 

vzbujajo stisko. Razlogov za neuspeh pri začetniku je več in med seboj se prepletajo. Del 

neuspeha lahko kdaj pripišemo tudi klientovi potrebi, da doţivi neuspeh svoje avtoritete. Po 

drugi strani pa se lahko neuspeh zgodi enostavno zaradi nezmoţnosti povezati se s klientom 

in mu pomagati. Od začetnikov je potrebno pričakovati manj kot od bolj izkušenih. Vsak 

supervizor ima svoje standarde kompetenc, a za vsako supervizorsko trojko mora vedno 

znova oceniti prispevke vsakega posameznika. V nekaterih kombinacijah supervizor – 

supervizant, strokovnjak – klient se skrivajo razlogi za teţave, zdrse in neuspehe. Teţko je 

zanikati, da kdaj klient zaradi svojih teţav, osebnosti, motivacije ali kakšnih drugih 

razlogov noče sodelovati pri zadolţitvah. Po drugi strani pa se od strokovnjaka pričakuje 

primerna interpretacija in intervencija. Ko supervizant – strokovnjak ne more več delati na 

način, ki se mu zdi primeren, je za supervizanta in supervizorja zelo pomembno, da na neki 

točki prepoznata neprimernost obravnave in z ustreznimi ukrepi popravita situacijo 

(Shimshon Rubin, 1997). Če so ti ukrepi izkaţejo za neuspešne, je potrebno razmisliti o 

alternativnih načinih in tudi o tem, kdo izvaja delo/obravnavo in/ali supervizira delo. 

 

V superviziji je mnogo situacij, ko ne gre le za to, da se iščejo alternativne poti. Supervizor 

se nemalokrat znajde pred dilemo, ali bo proces usmeril v podporo ali konfrontacijo ali celo 

kritiko, oziroma pred dilemo, koliko česa odmeriti. Teţko je razmejiti edukativno vlogo od 

podporne, hkrati pa je to tudi dilema, pred katero se znajde supervizor. Res je, da so napake 

sestavni del procesa. Še več, »napake« v obravnavi so bistveni del napredka in jih je 

potrebno sprejeti, vendar je do neetičnih in premalo strokovnih dejanj potrebna kritičnost. 

Lahko rečemo, da podporna vloga dela v prid edukativne. Če ţelimo v večji meri zagotoviti 

edukativno vlogo, mora biti zagotovljena podporna vloga supervizije. Vendar pa se ti vlogi 

včasih tudi izključujeta.  

2.2.2. Ali se lahko supervizor obnaša kot terapevt? 

V tem poglavju bo pozornost usmerjena v podporo strokovnjaku. Supervizija bi morala 

podpreti nadobudne strokovnjake v njihovem osebnem, strokovnem razvoju in vzdrţevanju 

osebnega ravnoteţja v npr. etično spornih situacijah. V kakšni meri in na kakšen način bo 

to narejeno, pa je odvisno od supervizorjevega znanja, stila dela in osebnostnih lastnosti 
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(Janković, 2004). Poraja se vprašanje, kaj naredi supervizor, ko supervizant predstavi 

primer, v katerem se zazna stiska ob predstavitvi problema. Ali je izpeljava supervizije 

takrat smiselna? Kako ravnati takrat? Kakšno postopanje je takrat primerno? 

 

Kako ravnati, ko na supervizijo pride supervizant, ki je v psihični stiski? Glede na to, da je 

za uspeh supervizije pomembno, da supervizant dobro kognitivno funkcionira, je jasno, da 

je, ko je supervizant v slabšem psihičnem stanju (kar pomeni, da kognitivno ne funkcionira 

najbolje), potrebno med supervizijo izvesti neki drugi postopek, ki nudi večjo mero opore 

kot supervizija. Taka potreba se pojavi npr. zaradi različnih situacij groţenj ali napada, 

katerim je bil supervizant izpostavljen, ali pa gre za lastno neljubo situacijo ali tragedijo 

klienta. V takih primerih je izziv uporabiti terapevtske tehnike v superviziji. 

 

V tem delu bo torej pozornost posvečena etičnemu izhodišču, ki določa, kdaj terapevtsko 

obnašanje ni primerno in kdaj je pomembno orodje v superviziji. Da je supervizorjevo delo 

odgovorno, mora vstopiti v emocionalni svet supervizanta. To mora narediti na etičen 

način, brez tega, da bi supervizijo spremenil v psihoterapijo. To je zahtevna naloga, ki jo 

supervizor doseţe z zavedanjem, zakaj je izbral določeno intervencijo. Navajam primer, ko 

terapevtsko obnašanje ni primerno za supervizijo, in primer, ko je.  

 

KDAJ TERAPEVTSKO OBNAŠANJE NI PRIMERNO V SUPERVIZIJI 

Supervizor ne sme ustvariti terapevtskega odnosa kot nadomestek za supervizijskega. 

Osebnih teţav supervizanta se v superviziji lotevamo samo, če vplivajo na klienta in na 

supervizantovo profesionalno delovanje (Allstetter Neufeldt in Lee Nelson, 1999).  

 

Whiston in Emerson (1989 v Allstetter Neufeldt in Lee Nelson, 1999) obravnavata problem 

nemoţnosti izbire pri terapevtih v izobraţevanju. Kadar klient, denimo, potrebuje 

svetovanje ali psihoterapijo, ima moţnost izbirati terapevta (četudi iz majhne populacije). 

Pri študentih – bodočih strokovnjakih pa je situacija nekoliko drugačna. V procesu šolanja 

pogosto nimajo moţnosti izbire supervizorja. Bodoči strokovnjak – supervizant torej tudi ni 

v poziciji, da bi zavrnil terapijo v superviziji. Na to kaţe študija pri socialnih delavcih iz 

kolumbijske univerze za socialno delo, kjer v poročilu študentje omenjajo nezadostno 
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upoštevanje osebnostnih karakteristik supervizantov in delo z njimi na terapevtski način. 

Študentje dobijo od iste osebe (supervizorja) evalvacijo in terapijo. Etična dilema, ki se 

tukaj pojavi, je, ali je primerno, da osebnostno evalvacijo delajo isti ljudje, ki izvajajo 

terapijo. Odvisno je sicer od vloge supervizorja, vendar ima v supervizantovem razvojnem 

procesu supervizor pogosto ogromno moč, ki vpliva na orientacijo supervizanta. Če 

superviziranci niso v skladu s supervizorjevimi pričakovanji, lahko s tem tvegajo negativno 

evalvacijo, ki pa lahko za vedno ogrozi njihovo poklicno pot. Boljša rešitev je, da v 

primeru, če supervizor verjame, da je sprememba potrebna, supervizanta napoti k terapevtu, 

ki lahko prevzame neevalvacijsko pozicijo, potrebno za takšno spremembo (Allstetter 

Neufeldt in Lee Nelson, 1999). Ne gre za domišljanje, da supervizor ni dovolj močan, da bi 

vplival na osebnostne spremembe, gre preprosto za to, da je potrebno zaščititi osebo v 

procesu izobraţevanja, ker naj osebnostne spremembe ne bi bile primarni cilj supervizije. 

 

Obstajajo še drugi vidiki, ki kaţejo na to, da prevzemanje terapevtskega obnašanja lahko 

pripelje do neljube situacije. Če se supervizor dobronamerno odloči, da bo nudil 

supervizantu terapijo, in če pričakuje, da je supervizant sposoben jasno ločiti vlogi 

supervizorja in terapevta, lahko to vodi k napetostim med vlogama. Supervizor in 

svetovalec imata konfliktne odgovornosti. Supervizor, ki nudi supervizijo bodočim 

strokovnjakom, ima med drugim tudi odgovornost do stroke in do javnosti. To vključuje 

evalvacijo supervizantovih kompetenc. Na drugi strani je terapevtova primarna 

odgovornost odgovornost do klienta (v tem primeru do bodočega strokovnjaka). 

Medosebna drţa mora biti taka, ki ne daje sodb. Celo v situacijah, ko je supervizorjeva 

vloga jasno opredeljena kot inštrukcijska, evalvacijska in nezaupna, še vedno prihaja do 

situacij, ko ţelimo zaščiti klienta (v tem primeru strokovnjaka v izobraţevanju in 

supervizanta) in javnost. Na primer, predvidevamo, da supervizant (študent) razloţi 

nedavno neuspelo svetovalno obnašanje z razkritjem, da trenutno prestaja manično epizodo, 

pri kateri zdravila niso učinkovita. V takem primeru mora supervizor evalvirati dejanje, 

čeprav je to lahko v konfliktu s supervizantovim najbolj pomembnim interesom – 

dokončati diplomo šole ali zdravniškega staţa v načrtovanem času. Če je supervizor v 

nekem trenutku deloval kot terapevt za osebo v izobraţevanju, se ta v tem trenutku lahko 

počuti kot klient in lahko potemtakem pričakuje na eni strani, da bo supervizor začasno 
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odloţil sodbo, ki gre v prid ali škodo njegovi poklicni poti. Na drugi strani pa bi taka 

dobronamerna poteza (terapija, ki je imela teţo na supervizantovih osebnostnih problemih, 

boleznih in rasti) supervizorja zagotovo puščala v izgubljeni situaciji (Allstetter Neufeldt in 

Lee Nelson, 1999). 

 

KDAJ JE TERAPEVTSKO OBNAŠANJE PRIMERNO V SUPERVIZIJI? 

Terapevtsko obnašanje se praviloma ne odobrava v superviziji, ker pospešuje odnose z 

dvojno vlogo. Izjemoma pa je lahko primerno v primerih, ki so eksplicitno opisani spodaj.  

 

Varuh stroke. Pomembna vloga za supervizorja je, da opazuje. Glavna vloga opazovalca 

je »paziti, da se ne dela škoda«. Likewise, Vasquez (1992, v Allstetter Neufeldt, Lee Nelson, 

1999) sta dejala, da je ena od najbolj pomembnih odgovornosti do supervizantov (ki so ţe 

strokovnjaki s pridobljeno diplomo) oceniti omejitve, slepe pege in poslabšanja zato, da se 

zaščiti dobrobit supervizantovih klientov. Allstetter Neufeldt in Lee Nelson navajata, da 

Burns in Holloway (1989), Whiston in Emerson (1989) in Herlihy in Corey (1992) 

predlagajo  supervizorju raziskati problem, kadar se pojavi neadekvatno vedenje kot 

rezultat osebnih problemov supervizanta. Raziskovanje se lahko začne z opazko, kot je: 

»Izgledate presenetljivo odsotni in ravnodušni – pri večini srečanj niti niste reagirali na 

mogočo zlorabo otroka.«  Ko oseba poda odgovor, supervizor nadaljuje s poskusom, kot je: 

»Kako ste se počutili med srečanji?« Supervizor nadaljuje z raziskovanjem, da potrdi ali 

zavrţe obstoj osebnega problema, ki ovira in preusmerja pozornost supervizanta (Allstetter 

Neufeldt in Lee Nelson, 1999). Vtikanje v take zadeve je lahko primerno, saj so lahko vzrok 

za nesposobnost empatije lastni problemi, saj je supervizantova pozornost primarno 

usmerjena vanj. Takrat lahko supervizor predlaga, da se uporabi krizna intervencija, vendar 

pod pogojem, da supervizor tehniko obvlada.  

 

Prehodni supervizantovi problemi. Na superviziji se obravnavajo tudi prehodni osebni 

problemi supervizanta, kadar ga ovirajo pri njegovem delu in je zaradi njih manj učinkovit 

kot običajno. Terapevt v izobraţevanju je na nekem supervizijskem srečanju začel govoriti 

o primeru s terapije, ko mu je neko dekle izpovedalo svojo stisko, ki jo je doţivelo ob 

odločitvi fanta, da prekineta razmerje. Na superviziji je povedal, da mu je bilo ta primer 
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teţko voditi, saj mu je njegovo dolgoletno dekle istočasno povedalo, da ne ţeli nadaljevati 

njune zveze. Ko je povedal zgodbo, je začel jokati in je kar nekaj časa pripovedoval o 

svojih občutkih. Drugi supervizantje (študentje v izobraţevanju) so dopustili, da izrazi 

svoja čustva obupa in nemoči. Po petnajstih minutah se je supervizant zbral, se zahvalil 

skupini in izrazil ţeljo, da bi skupina nadaljevala z delom, in sicer z gledanjem posnetka z 

njegove terapije. Sposoben je bil prepoznati, kako je njegov problem oviral njegove naloge. 

Šele ko je svoje občutke izrazil, je bil sposoben zaključiti omenjeni primer in se vrniti k 

dejavnosti (Allstetter Neufeldt in Lee Nelson, 1999). 

 

ZAKLJUČNE MISLI 

Terapija kot tudi supervizija sta dolgotrajna in kontinuirana procesa in zaradi tega se 

supervizor ne sme odločiti, da bo supervizijska srečanja spremenil v terapevtska. So pa 

terapevtska znanja vsekakor dobrodošla v superviziji. Supervizor lahko s pridom uporabi 

npr. znanje krizne intervencije v superviziji, kadar se pri supervizantu sproţi prehodna 

psihična reakcija podobna tisti, ki jo ima človek v stanju psihične krize. Takrat je 

supervizorjeva naloga, da supervizijo prekine in da supervizantu predlaga razgovor, 

kakršen je v navadi pri krizni intervenciji (Eiselt, 2009). Neizvajanje krizne intervencije 

med supervizijo, kadar so indikacije, ima lahko negativne posledice. Najpomembneje je, da 

supervizant odkrije pokazatelje, če supervizor ne uvidi dejstva lastne krize (Arambašič, 

2004). Zavedati pa se je potrebno, da sta cilja obeh procesov različna. Pri superviziji je cilj 

povečanje profesionalne kompetentnosti, pri kriznih intervencijah pa gre le za posreden cilj. 

Osnovni cilj krizne intervencije je nuditi podporo po dogodku, ki je povzročil krizo, tako da 

skušamo ublaţiti trenutno stanje, preprečiti teţje posledice in pomagati, da se oseba vrne v 

svoje normalno delovanje. Kadar gre za prehodne supervizantove teţave, je samo pogovor 

in reflektiranje supervizantovih čustev pogosto dovolj, da supervizant prepozna posledice 

in normalno deluje naprej. 

 

Uporaba terapevtskih znanj v superviziji je v veliko primerih dobrodošla. V določenih 

primerih, ko uporaba le-teh pripelje do konflikta vlog, pa jo avtorja Allstetter Neufeldt in 

Lee Nelson odsvetujeta.  
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2.2.3. Lahko edukativno in administrativno supervizijo opravlja ena 

oseba? 

V prejšnjih dveh poglavjih smo se ukvarjali z etičnimi dilemami, ki se porajajo ob iskanju 

ravnovesja med edukativno in podporno vlogo supervizije. V tem poglavju je v ospredju 

razmislek o zadevah, ki ustvarjajo konfliktnost zaradi zdruţevanja administrativne in 

edukativne vloge v eni osebi. Ali gre za etično spornost zaradi nezdruţljivosti teh dveh 

vlog? Ali lahko zdruţevanje teh dveh vlog v eni osebi pomeni tudi prednost? 

 

Pri administrativni superviziji je v ospredju nadziranje, vodenje in vrednotenje dela 

strokovnega delavca v okviru določene organizacije. Namen administrativne supervizije je 

predvsem omogočiti organizaciji, da deluje tekoče in učinkovito. Namen edukativne 

supervizije pa je predvsem profesionalni razvoj superviziranca. Pri tem imata tako 

edukativna kot tudi administrativna supervizija pravzaprav isti temeljni cilj – izboljšati 

kakovost strokovnega dela in s tem nuditi najboljše moţne usluge uporabnikom 

supervizirancev (učencem, dijakom, prestopnikom in njihovim staršem itd.) (Kobolt, Ţorga, 

2000). Medtem ko »administrativna supervizija ustvarja strukturo, ki vodi proti 

omenjenemu cilju, nudi edukativna supervizija trening (znanje in instrumentalne 

spretnosti), ki omogoča delavcem učinkovito prakso« (Kadushin, 1985, s. 141 v Kobolt, 

Ţorga, 2000). 

 

Supervizija na področju socialnih in pedagoških dejavnosti je bila pri nas na začetku 

razumljena kot nadzor in poklicno svetovanje, ki so ga izvajali drţavni usluţbenci 

(pri nas v šolstvu svetovalci zavoda za šolstvo). Danes pa v Sloveniji vse bolj 

vpeljujemo supervizijo kot metodo, ki se osredotoča zlasti na edukativno funkcijo in je 

ločena od administrativnega nadzora (Kobolt, Ţorga, 2000). Bistvo supervizije, ki jo sedaj 

uporabljamo pri nas v šolstvu in socialnem varstvu, torej ni v kontroli, čeprav lahko v večji 

ali manjši meri zajema tudi ta element.  

 

O prehajanju iz v večji mere administrativne vloge k edukativni vlogi supervizorja razmišlja 

Kadushin (1985). Razvoj poklicnega znanja in spretnosti, ki ga spodbuja edukativna 

supervizija, omogoča postopno opuščanje administrativnega nadzora. Supervizant 
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prehaja iz vloge laika v vlogo profesionalca in si oblikuje profesionalno identiteto 

strokovnega delavca (Kadushin, 1985). Strokovni delavec se namreč počuti vedno bolj 

osebno odgovornega za to, da bo opravil svoje delo dobro. V procesu supervizije pa 

pridobi tudi potrebno znanje in zmoţnost, da to uresniči. Več edukativne supervizije torej 

posledično implicira manj administrativne supervizije oz. nadzora. 

 

Donna Tromski – Klingshirn (2006) v svojem članku »Je lahko klinični supervizor tudi 

administrativni supervizor? Etika proti realnosti« razmišlja ravno o tej etični dilemi. Drugi 

del naslova takoj pojasni z argumentom, da je eden glavnih etičnih izzivov, s katerim se 

sooča supervizija, realnost, da pribliţno polovica praktikov v ZDA prejema klinično 

supervizijo od svojih administrativnih supervizorjev, kar dokazujejo tudi raziskave 

(Tromski, 2000, Evans, 1993, Kenfield, 1993 v Tromski, 2007). Sama je mnenja, da veliko 

konfliktov izvira iz nejasnosti vlog, kadar ena oseba deluje kot administrativni in klinični 

(edukativni) supervizor, kar je neizbeţno problem za supervizanta in supervizorja. 

Določanje razlik med vlogama je teţavno, ker ni skupne opredelitve »klinične supervizije«, 

»administrativne supervizije«, »kliničnega supervizorja« ali »administrativnega 

supervizorja« (Tromski – Klingshirn, 2006).  

 

Tromski – Klingshirnova (2006) meni, da je administrativni supervizor terapevtov vodja v 

konkretnem procesu (skrbi za produktivnost, časovno razporeditev, birokratsko delo za 

zagotovitev kvalitete, povišice, zaposlovanje, disciplinske ukrepe ter odpuščanja) in se tudi 

ukvarja s problemi v smislu zaposleni – delodajalec. Tromski – Klingshirnova (2006) se 

ravno tako strinja z različnimi definicijami kliničnega supervizorja, ki poudarjajo 

»klinične« funkcije in tisto, kar vpliva na etične vidike obravnave (profesionalni razvoj, biti 

varuh stroke).  

 

Tromski – Klingshirnova (Tromski – Klingshirn, 2006) definira naslednje pojme: 

Klinična supervizija je supervizija iz oči v oči, ki pripomore k razvoju supervizanta in/ali 

k vzdrţevanju svetovalnih/psihoterapevtskih veščin na naslednjih področjih: svetovalni 

odnos, dobrobit klienta, klinično ocenjevanje, intervencijski ukrepi, klinične spretnosti in 

prognoza. Klinična supervizija je lahko individualna ali skupinska. Klinično supervizijo 
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enačim v tem pogledu z edukativno supervizijo v šolstvu in socialnem varstvu.  

Administrativna supervizija pripomore h kliničnemu programu organizacije in 

koordinaciji klinične storitve in evalvacijskim mehanizmom (Kenfield, 1993 v Tromski – 

Klingshirn). Njen cilj je pomagati tako supervizantovi funkciji kot zaposlenemu v 

organizaciji. 

Klinični supervizor je klinični ali neodvisni strokovnjak mentalnega zdravja s priznano 

licenco Ohio Counselor and Social Worker Board.  Ta organizacija supervizira strokovne 

svetovalce, ki si poskušajo pridobiti drţavno licenco. Klinični supervizor je oseba, ki 

supervizira svetovalca in ki izvaja diagnostiko in obravnavo oseb z motnjami v 

osebnostnem in čustvenem delovanju. Klinični supervizor pregleduje svetovalčeve primere 

s pomočjo posnetkov in je pooblaščen, da potrdi – podpiše diagnostične zaključke in načine 

obravnave. V tem pogledu nikakor ne moremo enačiti vloge kliničnega supervizorja s 

priznano licenco Ohio Counselor and Social Worker Board in vloge supervizorja, ki jo 

poznamo pri nas v socialnem varstvu in šolstvu. Supervizor pri nas nikoli ne diagnosticira, 

njegova naloga je predvsem razvijanje spretnosti, razumevanja in sposobnosti 

superviziranega, in sicer s pomočjo osvetljevanja in proučevanja njegovega dela s klienti. 

Pri tem supervizor pomaga delavcu bolje razumeti klienta in odnos z njim. Osvešča ga pri 

reakcijah, ki jih ima v zvezi s klientom, o tem, kako intervenira in kakšne posledice imajo 

te intervencije. Pomaga mu tudi pri proučevanju drugih moţnih načinov dela (Kobolt, 

Ţorga, 2000). 

Administrativni supervizor je oseba, ki upravlja in pomaga supervizantom delovati bolj 

učinkovito znotraj organizacije, z glavnim ciljem pomagti organizaciji, da deluje brez 

zapletov (Powell, 1993 v Tromski – Klingshirn). Administrativni supervizor nadzira 

posnetke primerov, skrbi za izvedbo notranjih pravilnikov, zagotavlja kvaliteto in 

verodostojnost, zaposluje in odpušča klinično osebje, evalvira delo zaposlenih. 

Administrativni supervizor je oseba, ki jo bo imel supervizant – svetovalec za svojega 

vodjo. 

 

DVOJNA VLOGA: ETIČNI IN ODNOSNI PROBLEMI TER KONFLIKT VLOG 

Etične smernice za klinično supervizijo ameriške zveze za svetovalno izobraţevanje in 

supervizijo (ACES) določajo naslednje: 
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Supervizor, ki ima mnogovrstne vloge (učitelj, klinični supervizor, administrativni 

supervizor …) s supervizanti, mora do skrajnosti zmanjšati potencialni konflikt. Kjer je 

mogoče, morajo biti vloge deljene med več supervizorjev. Kjer to ni mogoče, se je 

potrebno z vsemi udeleţenci (s supervizorjem in s supervizanti) dogovoriti, kakšna so 

pričakovanja in odgovornosti, povezane z določeno vlogo. 

 

Falvey (1987 v Tromski – Klingshirn) piše, da supervizor ne sme prevzeti dvojne vloge, če 

je to kompromis za »zaupanje«, »avtonomnost« ali »neodvisnost« supervizanta. Disney in 

Stephens (1994, Tromski – Klingshirn, 2007) predlagata, naj se posameznik izogne temu, 

da bi bil tako klinični kot administrativni supervizor. Če to ni mogoče, mora supervizor s 

supervizanti razpravljati o »potencialnih konfliktih« in konkretne dogovore zapisati v 

supervizijski dogovor.  

 

Klinični supervizor je varuh stroke. Zato naj s supervizanti ustvari okolje, ki olajša in 

spodbuja supervizante, da v superviziji odkrito povedo, kaj delajo s klienti. Vendar je 

razumljivo, da je za supervizanta teţko zaupati delikatne vsebine osebi z dvojno – klinično 

in administrativno vlogo, saj se lahko boji administrativnih posledic (neplačilo, prenehanje 

zaposlitve).  

 

Raziskava Tromski – Klingshirnove (2006) ugotavlja, da 18 % anketiranih poroča o 

problemih z dvojno vlogo supervizorja in razkriva dejstvo, da supervizanti manj radi delijo 

skrbi in osebne informacije s supervizorjem. Raziskava, ki si jo izvedli Ladany, Hill, 

Corbett in Nutt (1996 v Tromski – Klingshirn, 2006), pa razkriva, da supervizorjev način in 

stil dela pripomoreta k vzrokom za supervizantovo prikrivanje. Ugotovili so tudi, da je 

supervizantovo prikrivanje neposredno povezano s supervizantovo percepcijo kvalitete 

supervizije, obsegom potreb, ki jih supervizant zadovolji ter s tem, kako mu je olajšan 

razvoj kot svetovalcu.  

 

Kaiser (1997, Tromski – Klingshirn, 2007) govori o dvojni vlogi kliničnega supervizorja z 

vidika razlike v moči kliničnega supervizorja in supervizanta. Kaiser vidi problem v moči, 

uporabljeni v supervizijskem odnosu. Odgovorna raba supervizorjeve moči zahteva iskanje 
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ravnoteţja med zadrţevanjem samovoljne uporabe moči na destruktiven način in hkrati 

priznavanje oziroma nezanikanje njene prisotnosti. Dvojna vloga sama po sebi ne ogroţa 

supervizije, tisto, kar ogroţa, je porast moči, ki jo ima supervizor v dvojni vlogi. Ne gre za 

vrsto moči, ki jo ima vsaka od teh vlog, temveč obseg moči: klinično–administrativna 

dvojna vloga supervizorja nosi v sebi dvojno moč: vsaka vloga supervizije na svoj način 

ovrednoti odnos s supervizantom in potencialno postavlja supervizorja v preveč 

dominanten poloţaj (Tromski – Klingshirn, 2006). 

 

Poleg etičnih in odnosnih problemov gre lahko tudi za kontekstualne probleme z dvojno 

vlogo. Falvey (1987, Tromski – Klingshirn, 2006) meni, da ima administrativni supervizor 

»natlačen« urnik. Ko ima ena oseba obe odgovornosti, je lahko teţava z upravljanjem in 

postavljanjem prioritet te dvojne vloge. Nekaj supervizantov poroča, da je bila njihova 

supervizija odpovedana, ker je imel njihov supervizor administrativne obveznosti, ki so 

imele prednost pred klinično supervizijo, ali pa je bilo med klinično supervizijo preveč časa 

namenjenega problemom, kot so produktivnost in drugi administrativni problemi (Tromski 

– Klingshirn, 2006). 

 

JE LAHKO DVOJNA EDUKATIVNO–ADMINISTRATIVNA VLOGA SUPERVIZORJA TUDI 

NAGRADA SUPERVIZANTOM? 

Mnogi argumenti kaţejo, da je dvojna vloga supervizorja potencialno problematična. 

Nekateri argumenti kaţejo nasprotno sliko. Tromski – Klingshirnova (2006) se ukvarja s 

tem, kaj bi »moţne koristi« dvojne vloge lahko bile. 

 

Njena študija je pokazala, da 73 % supervizantov, ki imajo supervizorja z dvojno vlogo, 

čuti osebne in strokovne koristi. Nekateri omenjajo koristi za klienta in organizacijo. 

Tromski – Klingshirnova (2006) navaja naslednje koristi: 

1. kvalitete dobrega supervizorja so bile učinkovito uporabljene v obeh vlogah, 

2. konsistentnost, 

3. vnašanje širše perspektive v supervizijo, 

4. supervizantje lahko dobijo dodatne strokovne moţnosti, znanje in podporo, 

5. prijetnost, 
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6. tesnejši odnos med supervizorjem in supervizantom, 

7. administrativni supervizor lahko bolje razume klinične rezultate in supervizantove 

primere. Imeti supervizorja tudi v administrativni vlogi pomaga supervizantom, da 

so bolj iznajdljivi pri pomoči klientu, supervizor pa lahko iz prve roke ovrednoti 

supervizantovo letno delo (npr. povišice). 

 

Razumevanje, da je koristno imeti svojega kliničnega supervizorja tudi kot svojega 

administrativnega supervizorja, lahko vodi supervizante in supervizorje v nepriznavanje 

kritičnih etičnih problemov, ki jih taka dvojna vloga lahko prinese. Z upoštevanjem 

trenutnega stanja dvojne vloge v superviziji in splošne percepcije takšne ureditve kot 

neproblematične in celo koristne, je še bolj ključnega pomena, da se namestijo varovalke za 

proaktivno reševanje problemov.  

 

ZAKLJUČNE MISLI 

Kljub temu da etične smernice večine kodeksov predlagajo, da naj ista oseba ne bo 

edukativni in administrativni supervizor, je resničnost (v ZDA) drugačna. Pri nas se v 

tovrstni dvojni vlogi znajdejo profesorji na ljubljanski Pedagoški fakulteti na 

specialističnem študiju supervizije, pa tudi po drugih smereh dodiplomskega študija na 

Univerzi, kjer je pomemben del študija refleksija študijske prakse in se ta izvaja v obliki 

supervizije ter je profesor ali asistent tudi supervizor. 

 

Tromskijeva (2000, Tromski – Klingshirn, 2006) je ugotovila, da je to, da ima nekdo 

supervizorja, ki ima obe omenjeni vlogi, problem za nekatere supervizante. Večina 

supervizantov pa po lastni izkušnji ocenjuje, da je ta dvojna vloga koristila njim, klientom 

in/ali sami praksi. 

 

Supervizor uspešno razmeji edukativno (klinično) vlogo od administrativne tako, da: 

1. obdrţi vlogo edukativnega (kliničnega) supervizorja ne glede na karkoli;  

2. supervizantom in administrativnim supervizorjem mora jasno pojasniti vlogo in 

nalogo klinične supervizije. 
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O koristnosti dvojne vloge se torej še vedno »lomijo kopja«. Menim, in tudi raziskave to 

potrjujejo, da se da s pravšnjo mero pazljivosti dvojno vlogo dobro izkoristiti. Ključ do tega 

cilja je med drugim tudi dober supervizijski dogovor. O tem, kaj naj vsebuje, da se 

izognemo teţavam, ki izhajajo iz tega naslova, pa več v poglavju o orodjih, ki pomagajo 

supervizorju, da izpelje supervizijo etično. 

2.2.4. Ali lahko supervizor poučuje? 

Celo otroštvo in mladost se v učnih procesih v veliki meri poučuje, svetuje … Nato se 

odrasla oseba znajde v procesu učenja – v superviziji. Poučevanje, ki je bilo v procesu 

šolanja popolnoma sprejemljivo, je v tem konkretnem procesu precej nezaţeleno in morda 

z nekega vidika celo etično sporno. Zakaj je temu tako? 

 

Odrasli si ne ţelijo poučevanja, temveč se ţelijo učiti sami. Imajo ţe veliko akumuliranih 

izkušenj. Zato učenje pri odraslih večinoma poteka na podlagi izkušenj in ne toliko s 

formalnim izobraţevanjem. So bolj psihosocialno zreli ter samostojni, so sposobni 

refleksije lastne izkušnje. Svoje znanje ţelijo prenašati v konkretne ţivljenjske situacije. Z 

neko učno dejavnostjo ţelijo nekaj doseči (Ţorga, 1999). To je odgovor, zakaj je 

poučevanje v superviziji nezaţeleno. 

 

S tem ko supervizor poučuje, lahko celo zamegli sliko neke situacije, preusmeri pozornost 

ali, drugače rečeno, »ukrade« priloţnost za učenje, kajti kaţe na vidike dane situacije, ki se 

njemu samemu zdijo pomembni. S tega zornega kota se mi zdi poučevanje v superviziji 

etično sporno. 

 

ZAKLJUČNE MISLI 

In če supervizor poučuje, kdaj da in kdaj ne?  Da, kadar je učenje povezano z očitnimi 

potrebami supervizanta. Namen poučevanja je ponuditi nove informacije, novo vedenje, 

novo znanje in pomene. Kadar govorimo o poučevanju v superviziji, govorimo o 

informativnih intervencijah. Supervizor lahko informira supervizanta na različne načine: s 

poučevanjem, s pojasnjevanjem, z interpretiranjem (Rupnik Vec, 2004).  

 

Informiranje je lahko za supervizantov napredek, razumevanje in znajdenje ključnega 
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pomena, ne sme pa biti prevladujoče, saj gre podajanje informacije vedno na račun 

supervizantove avtonomije in razvoja sposobnosti ter izrabe potenciala, da določene 

zakonitosti in pomene odkrije sam. Posebno pri odkrivanju interpretacij sugerira Ţankova 

(1996, v Rupnik Vec, 2004), naj supervizor čim večkrat spodbuja in usmerja supervizanta, 

da jih odkriva sam. »Vešče balansiranje med informativno in katalitično (pospeševalno) 

vlogo terapevta znotraj strateškega terapevtskega cilja naj bo, po mojem mišljenju, vedno v 

funkciji povečevanja klientove avtonomnosti in sposobnosti (ne glede na to, na kaj se 

nanaša)« (Ţanko, s. 32 v Rupnik Vec, 2004). 

 

Supervizor v pedagoški in socialnovarstveni dejavnosti (za razliko od supervizorja 

terapevtom) ne diagnosticira. Zato intervencije v smislu kakršnekoli diagnostike (najsi gre 

za somatsko diagnozo ali pa diagnozo psihičnega statusa supervizanta) niso na mestu 

(Rupnik Vec, 2004). Lahko pa supervizor prognozira verjetne izide ponavljajočega 

nefunkcionalnega ravnanja ali pa prognozira izide funkcionalne alternative in o tem s 

supervizantom polemizira. To lahko uporabi v situacijah, ko se supervizant ţe poda v 

anticipacijo različnih izidov ravnanj. Supervizor pa prispeva katero izmed empirično ali 

teoretsko utemeljenih alternativ razmišljanja (Rupnik Vec, 2004). Ista avtorica navaja 

primer supervizantke, ki na superviziji razglablja s skupino o moţnih odzivih na razrednega 

»razgrajača«: dopustiti si eksplozijo jeze, vztrajno prenašati izbruh učenca, učenca na neki 

način podkupiti in mu dati neke posebne zadolţitve, dosledno, odločno, vendar umirjeno 

opozoriti učenca na neprimernost njegovega vedenja ... Ko supervizantka presoja 

učinkovitost posamezne vrste odzivov na provokacije učencev, se supervizor vključuje in 

dopolnjuje supervizantkino razmišljanje z anticipacijo posledic, ki so glede na teoretsko 

osnovo (npr. upoštevanje konceptov psiholoških iger) najverjetnejši. 

 

2.3. Napotki, etični modeli in sredstva, ki supervizorju 

pomagajo, da supervizijo izpelje etično 

V tem delu bodo podani praktični napotki in model etičnega odločanja, ki bodo 

supervizorju v pomoč pri delu.  

 



Etične dileme v superviziji in predlog etičnega kodeksa Društva za supervizijo 

 39 

Napotki in modeli za etično odločanje so dobrodošlo orodje v nekaterih situacijah, vendar 

supervizor potrebuje tudi močnejša, zapisana splošna sredstva (pravni akti), sredstva, ki 

upoštevajo specifičnost supervizijskega procesa (etični kodeks), ter sredstva, ki upoštevajo 

specifičnost vsake supervizijske skupine (supervizijsko pogodbo), da supervizijo laţje 

izpelje etično. 

 

Naše ţivljenje vseskozi usmerjajo pravila in načela, ki nam jih nalagajo različne avtoritete. 

Supervizija je proces, ki poteka znotraj določene institucije, zato mora upoštevati njena 

pravila in dolţnosti. Prav tako je podrejena pravu in etiki, ki se razlikujeta od drţave do 

drţave. Pravni akti ščitijo odnose tudi v kontekstu supervizije: da nas ne zaslepi načelo 

zaupnosti, obstaja v pravnih aktih dolţnost do opozorila in zaščite, ki bo predstavljeno 

tukaj. Zanimivo je pogledati, kako se je v ameriškem precedenčnem pravu ta člen razvijal 

in spreminjal glede na etično spornost situacij, ki jih je nedodelan člen povzročil. Podana 

bodo tudi mnenja, v katerem delu je člen še zmeraj teţaven in kako ga posamezne drţave v 

ZDA interpretirajo in izvršujejo. 

 

Predlogi, kako sestaviti supervizijski dogovor, bodo v pomoč supervizorju in 

supervizantom, da se bodo izognili teţavam oziroma da bodo lahko pričakovali postopanje 

v določenih situacijah, ki bi lahko pripeljale do konflikta zaradi dvojne narave 

administrativno–edukativne vloge.  

 

Ob koncu tega poglavja in kot uvod v praktični del bo predstavljen namen etičnih 

kodeksov. Ne nazadnje odgovarjam na vprašanje, ali supervizija potrebuje specifičen etični 

kodeks oziroma ali bi morebiti zadoščali ţe obstoječi etični kodeksi stroke supervizantov. 

 

2.3.1. Praktični napotki za etične odločitve, ki jih predlaga Ameriško 

svetovalno združenje (ACA) 

Kitchener (1984 v Forester-Miller in Davis, 1996) piše o petih moralnih načelih, ki jih vidi 

kot temelj etičnim smernicam. Etične smernice ne morejo pojasniti vseh problemov, s 

katerimi se spoprijemamo. Načela, iz katerih izhajajo moralna načela in skladno s katerimi 

ravnamo, so: avtonomnost, pravičnost, dobronamernost, neškodljivost in zvestoba. Ob 
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raziskovanju etične dileme s pomočjo teh načel lahko pridemo do boljšega uvida v dani 

situaciji. 

 

1. Avtonomnost je načelo, ki se nanaša na koncept neodvisnosti. Bistvo tega načela je, 

da dovoljuje posamezniku svobodno izbiro in delovanje. Strokovnjaku nalaga 

odgovornost, da opogumi svojega klienta pri odločanju in ravnanju, in sicer skladno 

s klientovimi vrednotami. Ob opogumljanju je pomembno, da strokovnjak pomaga 

klientu uvideti, kako so oziroma niso njegove odločitve in vrednote skladne s 

konceptom, v katerem klient ţivi, in kako vplivajo na pravice drugih (Forester-

Miller, Rubenstein, 1992 v Forester-Miller in Davis, 1996).  

2. Načelo neškodovanja je koncept nepovzročanja zla drugemu. Pogosto ga 

pojasnjujejo kot »predvsem nikomur ne škoduj«. To načelo vključuje oboje – 

nepovzročanje namernega zla in izogibanje situacijam, ki bi lahko komu škodile. 

3. Dobronamernost odraţa odgovornost za blagostanje klienta. Povedano preprosto, 

pomeni delati dobronamerno, biti proaktiven in preprečevati škodo, kadar je to 

mogoče. 

4. Pravičnost ne pomeni delati isto z vsakim. Kitchener (1984, prav tam) izpostavi, da 

je formalni pomen pravičnosti »obravnavati enake enako in neenake neenako, 

vendar v sorazmerju z njihovo relevantno neenakostjo«.  

5. Zvestoba vključuje pojme lojalnost, zanesljivost in spoštovanje obveze. Klient mora 

zaupati strokovnjaku, zato mora strokovnjak skrbeti za odnos in izpolnjevati 

dogovore.  

 

Ob preučevanju etičnih dilem bodo ta načela sčasoma pomagala razjasniti situacijo. V bolj 

večplastnih primerih, pišeta Forester-Miller in Davis (1996), so bolj kot pregledovanje 

moralnih načel v konkretni situaciji v pomoč modeli etičnega odločanja, ki pomagajo 

oceniti, kateri dve načeli sta v konfliktu. 

2.3.2. Model etičnega odločanja 

Forester-Miller in Davis (1996) sta strnila dela več avtorjev in izdelala praktičen in 

dosleden sedemstopenjski model etičnega odločanja. 
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1. Prva stopnja je identifikacija problema. V tem delu podamo kar se da veliko podatkov, 

da osvetlijo situacijo. Pomembno je, da smo čim bolj specifični in objektivni. Če vse skupaj 

zapišemo, lahko dobimo jasnejšo podobo o situaciji. Izpostavimo dejstva in jih ločimo od 

namigov, domnev ter hipotez. Vprašamo se, ali je to etični, pravni, strokovni ali klinični 

problem. Je morda kombinacija vseh naštetih problemov?  Če gre za pravno vprašanje, 

poiščimo pravni nasvet.  

 

Druga vprašanja, ki si jih strokovnjak postavi, so, ali se problem tiče tudi mene in kaj lahko 

naredim (ali česa ne smem narediti). Ali se nanaša na klienta ali na klientove pomembne 

soljudi in kaj lahko naredijo oz. česa ne smejo? Se nanaša na institucijo in na njeno politiko 

in postopke? Se problem lahko reši z vplivanjem na politiko? Zavedati se je potrebno, da je 

lahko dilema, s katero se soočamo, kompleksna. Koristno je, da pogledamo na problem z 

večih zornih kotov in se izogibamo enostavnim rešitvam.  

 

2. V naslednji stopnji uporabimo etični kodeks. Ugotovimo, če si lahko pomagamo z njim. 

Če najdemo aplikativen standard ali več standardov, ki so specifični in jasni, sledimo tej 

smeri, ki nas vodi k rešitvi problema. Da ga bomo lahko uporabili, moramo kodeks prebrati 

previdno tako, da bomo razumeli njegovo bistvo in posledice, ki jih prinaša. Če je problem 

kompleksen in rešitev ni očitna, gre verjetno za resno etično dilemo. Nato nadaljujemo z 

naslednjo stopnjo po modelu etičnega odločanja.  

 

3. Ugotovimo vrsto in razseţnost dileme. Uporabimo lahko različne poti, da si zagotovimo 

pregled dilem v vseh njenih razseţnostih: 

 Razmislimo o vseh etičnih principih. Odločimo se, kateri se nanaša na specifično 

situacijo in razmislimo o njegovi prednosti. V teoriji imajo vsi principi enako 

vrednost, kar za nas pomeni izziv, saj s takim primerom lahko ugotovimo, kateri 

princip je prioriteten, ko pride do konflikta dveh ali več principov.  

 Pregledamo relevantno strokovno literaturo, s pomočjo katere si zagotovimo, da 

uporabljamo najbolj veljavno strokovno razmišljanje pri iskanju rešitve.  
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 Posvetujemo se z izkušenimi kolegi ali pri superviziji. Ob pregledu informacij se 

lahko odprejo druga pomembna vprašanja ali nove perspektive, ki jih prej še nismo 

prepoznali. Lahko se izpostavijo nove dileme, ki jih sami nismo uvideli.  

 Posvetujemo se s svojo drţavno profesionalno organizacijo, če lahko pomaga pri 

razrešitvi dileme. 

 

4. Domislimo se vseh mogočih smeri delovanja. Z viharjenjem idej poiščimo čim več 

mogočih načinov delovanja. Pri tem je potrebno biti ustvarjalen. To pomeni, da znamo 

pretehtati vsako moţnost. Če je mogoče, naj nam pri izbiri moţnosti pomaga vsej en 

kolega. 

 

5. Pretehtamo posledice vseh moţnosti in določimo smer delovanja. Pri tem upoštevamo 

informacije, ki smo jih zbrali, in prioritete, ki smo jih postavili.  Evalviramo vsako moţnost 

in ocenimo mogoče posledice za vsakega vpletenega. Pretehtamo posledice vsake smeri 

delovanja za klienta in za vse, na katere bo taka odločitev vplivala – vključno z nami. 

Izločimo moţnosti, ki očitno ne nudijo ţelenih rezultatov ali povzročajo neţelene 

posledice. Ocenimo preostale moţnosti in izberimo tisto, kar najbolj ustreza določeni 

situaciji. Usmerimo se na prednosti, ki smo jih prepoznali kot pomembne. 

 

6. Evalviramo izbrano smer delovanja. Ponovno pregledamo izbrano smer delovanja, saj 

morda sedanje stanje zahteva kakšno novo etično tehtanje. Standler (1986) predlaga 

uporabo treh preprostih preizkusov za izbor prave smeri delovanja kot zagotovilo, da je 

smer delovanja prava. S preizkusom pravičnosti ocenimo svoj čut za pravičnost tako, da 

razmislimo, če bi koga drugega v enaki situaciji obravnavali enako. S preizkusom javnosti 

se vprašamo, če bi ţeleli, da se o našem ravnanju poroča v tisku. S preizkusom 

univerzalnosti se vprašamo, če bi enako smer delovanja svetovali drugemu v enaki situaciji. 

Če smer delovanja, ki smo jo izbrali, kaţe na nov etični problem, se moramo vrniti na 

začetek in ponovno evalvirati vsako stopnjo procesa. Morda smo izbrali napačno odločitev 

ali pa smo morda napačno prepoznali problem.  
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Če lahko odgovorimo pritrdilno na vsako od predlaganih Stadlerjevih vprašanj, smo lahko 

prepričani, da smo izbrali primerno smer delovanja in smo pripravljeni na izvršitev. 

 

7. Izvršitev. Izvedba dejanja je pri etičnih dilemah teţavna. Končni korak vključuje 

krepitev našega ega za to, da si dopustimo izvesti načrt. Po izvršitvi dejanja je dobro, da 

zasledujemo situacijo in ocenimo, če je naše dejanje imelo predviden učinek in posledice. 

 

2.3.3. Pomembno pravno načelo v superviziji: dolžnost do opozorila 

Supervizorji se pri svojem delu pogosto znajdejo v situacijah, ko so dolţni storiti več kot 

pomagati svojim supervizantom pri njihovem profesionalnem razvoju. Dolţni so 

posredovati in prekršiti obvezo zaupnosti, ko ocenijo, da bi lahko klientovo vedenje ogroţalo 

katerokoli »tretjo stran« v odnosu. Tako sodi v etično delovanje supervizorjev tudi 

»poslušnost« pravnim normam in načelom, kajti če supervizor v situacijah, ko bi moral 

upoštevati načelo dolţnosti opozorila in zaščite, tega ne upošteva, s tem prekrši ne le 

pravne, temveč tudi etične norme (različnih profesij in) supervizije (Hvala, 2003). Najbolj 

pogosto do potrebe po upoštevanju tega pravnega predpisa pride pri superviziji terapevtov.  

 

Supervizorji morajo poznati dolţnost do opozorila in zaščite (»duty to warn and protect«), 

saj so odgovorni, da podajo znanje o pravnih in etičnih zadevah svojim supervizantom, in da 

skrbijo, da se supervizantje – terapevti vedejo v skladu s temi načeli (Wilbourn Lee, 

Gillam, 2000). 

 

Načelo dolţnosti opozorila in zaščite obvezuje terapevta ali supervizorja, da gre nad 

tradicionalne meje skrbi za klienta, saj mora upoštevati, da je lahko zaradi klienta 

ogroţena tretja oseba. Od terapevta ali supervizorja se tako zahteva, da razsoja o 

klientovem vedenju in o posledicah, ki jih ima lahko na druge ljudi. Pri vrednotenju in 

razsojanju situacije pri lastnih klientih terapevti pogosto izgubijo objektivnost, zato je ob 

dvomu v lastno presojanje eden ključnih dejavnikov, da se supervizor posvetuje z drugim 

strokovnjakom. V nejasnih situacijah je supervizorjeva etična dolţnost, da se posvetuje z 

drugim strokovnjakom – lahko s svojim supervizorjem (Wilbourn Lee, Gillam 2000). 
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Pomembno je, da se supervizorji, ki nudijo supervizijo terapevtom, zavedajo, da so 

odgovorni za ravnanje svojih supervizantov. Pravna doktrina nalaga, da je tisti, ki je na 

poziciji avtoritete ali ima neposreden nadzor nad drugim (kot v primeru odnosa supervizor 

– supervizant), lahko pravno odgovoren za posledice, ki jih utrpi drugi – podrejeni, zaradi 

zanemarjanja oz. opuščanja ustreznega ukrepanja v svetovalnem odnosu. Ta odgovornost – 

imenujejo jo »vikarska odgovornost« – je naloţena supervizorju le med trajanjem 

supervizijskega procesa (Hvala, 2003). 

 

KAKO LAŢJE IZPOLNITI DOLŢNOST DO OPOZORILA 

Zaupnost je ena temeljnih ključnih dejavnikov terapije, ki omogoča, da klient lahko pričakuje, 

da informacije, ki jih poda na terapiji ali superviziji, ne bodo razkrite. Zaupnost je razumljena 

bolj kot etična dolţnost in ne toliko kot pravna, čeprav ima tudi pravne korenine. Terapevt se 

lahko znajde v civilni toţbi v primeru neupoštevanja zaupnosti, z eno samo izjemo – »dolţnost 

do opozorila«. V skladu s pravnimi principi se prelom zaupnosti razume kot nemarnost s strani 

svetovalca (Wilbourn, Gillar. 2000).  

Supervizor in terapevt - supervizant se morata zavedati, da je dolţnost do opozorila in zaščite 

izjema v spoštovanju zaupnosti. Čeprav zaupnost ni pravna zahteva, nekateri to uredijo s 

pomočjo napisanega sporazuma, o vsebini katerega se dogovorita na začetnem srečanju. V 

sporazumu je napisano tudi kje se konča meja zaupnosti (Wilbourn, Gillar. 2000). Na ta način 

se klient zave meje zaupnosti, kar mu omogoči, da se zavestno odloči, v kakšni meri bo razkrival 

informacije v svetovalnem (supervizijskem) procesu. 

 

Tudi nekateri etični kodeksi obravnavajo odgovornost terapevta v situacijah, ko je nujna 

dolţnost do opozorila in zaščite. Npr ACA (American Association for Counseling and 

Development) etični kodeks vsebuje točko, ki omenja, da se od terapevta (oz. supervizorja) 

pričakuje, da prijavi agresivno vedenje klienta (oz. supervizanta). S tem ne zaščiti samo 

svojega klienta (pred slabimi namerami), temveč tudi širšo javnost (Wilbourn, Gillar. 

2000 v Hvala, 2003). 

 

MEJNIK V OBRAVNAVANJU ODNOSA SUPERVIZOR – STROKOVNJAK – KLIENT V ZDA 

V ameriškem precedenčnem pravu je primer Tarasoff pomenil mejnik v obravnavanju 
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odnosa terapevt – klient glede dolţnosti do opozorila. Šlo je za primer, v katerem je klient 

Poddar hodil na terapije k dr. Moore. Med terapijo je Poddar zaupal svojo namero o uboju 

neimenovane ţenske (Moore je prepoznal, da gre za Tatiano Tarasoff). Moore je ocenil, da 

je Poddar nevaren in bi ga policija morala opazovati. Stopil je v stik s policijo in podal 

zahtevo za priprtje. Po nekaj urah pripora je policija odločila, da je Poddar razumen, mu 

svetovala, naj se ne pribliţuje Tarasoffovi, in ga izpustila. Moorov supervizor je zaključil, da 

nadaljnje ukrepanje v zvezi s to zadevo ni potrebno in s tem ni izpolnil svoje odgovornosti, 

da bi druţino Tarasoff obvestil o Poddarjevi groţnji. Dva meseca kasneje je Poddar zabodel 

Tarasoffovo na njenem domu. Obsojen je bil za umor druge stopnje (nenaklepni umor). 

Druţina Tarasoff je takrat vloţila toţbo zoper univerzo (supervizorja in terapevta) in policijo 

toţila zaradi malomarnosti. Sodišče je odločilo v prid druţini Tarasoff, ker so ugotovili, da 

je terapevtova »dolţnost, da se ogroţeno osebo opozori z namenom preprečiti predvidljivo 

nevarnost, ki izvira iz pacientovega stanja oz. procesa zdravljenja«. Ta primer je izpostavil 

nekaj zanimivih dejstev, ker ni šlo za napako v prepoznavanju potencialne nevarnosti, 

temveč za napako v uporabi primerne intervencije za preprečevanje škode. Ko je sodišče 

1974 odločilo, da ima terapevt dolţnost obvestiti prepoznano ţrtev, se je ACA zbala, kakšen 

vpliv bo to imelo na poklice mentalnega zdravja in zato zahtevala ponovno obravnavo 

primera. Leta 1976 so redefinirali natančno definirano dolţnost do opozorila v bolj splošno, 

nejasno dolţnost do zaščite. Tarasoff (1974) primer 1 je nalagal, da mora terapevt ali 

svetovalec opozoriti ţrtev, ki jo je ali bi jo moral prepoznati. Tarasoff 2 (1976) pa nalaga, da 

imajo terapevti in svetovalci dolţnost da ţrtev zaščitijo in ne dolţnost, da jo opozorijo. Ta 

določba sodišča je bila nejasna, dopuščala je, da so terapevti izpolnili dolţnost ţe s tem, da 

so ţrtev zaščitili ali s klicem na policijo ali s klinično intervencijo, kot sta hospitalizacija ali 

aretacija. Ključnega pomena je bila tudi napaka, da sodišče ni natančno opredelilo, kateremu 

delavcu mentalnega zdravja je ta dolţnost naloţena – svetovalcu, druţinskemu terapevtu ali 

socialnemu delavcu. Po tem primeru je bilo veliko zadev, ki so jih sodišča različno 

interpretirala. V Ameriki je zaradi tako različnih interpretacij sodišč za terapevte postalo 

izjemno teţavno predvidevati, kako bo sodišče odločilo (Wilbourn Lee, Gillam 2000). 

Različne razlage so se nanašale predvsem na različne interpretacije prepoznavanje ţrtve, 

prepoznavanje stopnje nevarnosti in izrečene groţnje.  
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TEŢAVE Z RAZLIČNIMI INTERPRETACIJAMI ZAKONA V ZDA 

Prepoznavanje ţrtve 

Praksa v Ameriki kaţe, da si različna sodišča različno razlagajo, da »mora svetovalec prepoznati 

predvideno ţrtev do določene mere, da izpolni dolţnost do opozorila«. Nekatere drţave v 

Ameriki zahtevajo, da je ţrtev dovolj verjetno prepoznana, druge, da je ţrtev natančno 

prepoznana in samo ena drţava (Colorado) zahteva, da mora biti specifična oseba ustrahovana. 

Sodišča so različno določila, kaj pomeni prepoznavnost. V primeru Tarasoff se sodišče sklicuje 

na termin slutnje. Čeprav klient v primeru Tarasoff ni specifično razkril Tatiano kot ţrtev, jo 

terapevt prepozna ali sluti kot ţrtev (Wilbourn Lee, Gillam 2000).  

 

Stopnja nevarnosti 

Ena najbolj kontroverznih zadev pa je zahteva, da mora terapevt napovedati stopnjo 

nevarnosti klientovega ravnanja. Terapevt oz supervizor lahko prekrši obvezo zaupnosti, če 

je prepričan, da je klient z veliko verjetnostjo ali zagotovo nevaren sebi in drugim 

(Wilbourn, Gillar. 2000). Terapevt ne sme samo sumiti, misliti ali čutiti, da je klient 

nevaren, v to dejstvo mora biti prepričan; pri tem mu pomagajo pravni koncepti, s 

katerimi lahko določa stopnjo nevarnost klientovega vedenja. Ocenjevanje nevarnosti 

klienta nastopi še preden je kršen akt zaupnosti (Hvala, 2003). 

 

Izrečena groţnja 

Supervizorji – terapevti se pogosto srečujejo z izrečeno groţnjo, o kateri govorimo v 

primerih, ko klient zaupa terapevtu svojo namero, da bo škodil samemu sebi ali drugim.  

Različne drţave v Ameriki imajo različno pravo in različno razumejo »izrečeno 

groţnjo«. Nekatere drţave v Ameriki imajo jasno zahtevo, da mora biti groţnja ustno 

izrečena, da sproţimo dolţnost do opozorila. Mnoge drţave nimajo tako specif ične 

zahteve. Zahtevajo, da terapevt o groţnji presodi na podlagi klientovega nasilnega 

obnašanja v preteklosti. V nekaterih drţavah postane dolţnost do opozorila obveza, če 

ima terapevt pametno osnovo za to, da je klient nevaren (Wilbourn Lee, Gillam 2000). 

 

Supervizorji so etično dolţni zaščititi tako klienta kot javnost pred morebitnim 

nevarnim klientovim ravnanjem. V ZDA se dolţnosti obvestiti in zaščititi pogosto 
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pojavljata v nejasnih situacijah, sodišča jih interpretirajo na različne načine, etični kodeksi 

pa so na tem področju precej razpuščeni. Supervizorji morajo biti ozaveščeni na pravnem in 

etičnem področju, saj se na ta način zmanjša moţnost zapletov v zvezi z zadevo dolţnosti do 

opozorila.  

 

O pravni praksi v našem okolju glede dolţnosti do opozorila nisem našla dostopnih 

informacij, vendar je ameriški primer v tem kontekstu zanimiv, saj ilustrira, kako so pravne 

zahteve lahko dvoumne in brez ustrezne vesti in občutka odgovornosti supervizorja imajo le 

majhno vrednost, saj dopuščajo različna (ne)etična dejanja supervizorjev (in terapevtov). To 

znova dokazuje, da je etična drţa supervizorja in terapevta izrednega pomena, kljub obstoju 

pravnih sredstev in drugih orodij, ki pomagajo pri etičnem odločanju. 

2.3.4. Supervizijski dogovor 

V tem delu bodo podani predlogi, kako sestaviti supervizijski dogovor v tistem delu, ki se 

nanaša na zmanjšanje potencialnega konflikta pri dvojni edukativni –administrativni vlogi 

Osborn in Davis (1996 v Tromski – Klingshirn, 2006) predlagata vsebinska področja 

supervizijskega dogovora. Poudarjata, da je v takih primerih, ko se oblikuje napisan 

supervizijski sporazum, potrebno o problemu fenomena kliničnega supervizorja kot 

administrativnega supervizorja debatirati. Navajam pet področij, ki jih predlagata Osborn in 

Davis:  

1. Namen, cilji, dejstva in pričakovanja obojih, tako supervizorja kot supervizanta, 

morajo biti dokumentirana.  

2. Kontekst supervizije. Osborn in David (1996, Tromski – Klingshirn, 2006) 

predlagata določitev števila in dolţine srečanj, obliko supervizije, izobraţevalne in 

opazovalne dejavnosti ter uporabljene modele supervizije. Tromskijeva dodaja 

(2006), da je pomembna še določitev terminov srečanj administrativne supervizije, 

ki naj bodo ločena od kliničnih. Uporaba Tromskijeve definicije klinične supervizije 

in administrativne supervizije očrta kontekst srečanj vsake supervizije in tako omili 

»konflikt interesov« in probleme, povezane z njim. Tako postane jasno, katero 

srečanje, kdaj in koliko časa je bilo uporabljenega za klinične in za administrativne 

probleme.  

3. Metode evalvacije. Osborn in David (1996, Tromski – Klingshirn, 2006) sta 
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prepričana, da »mora biti supervizantom povedano število, tip, časovna 

razporeditev, pogostost in način uporabe evalvacijskih procedur«. Za klinično–

administrativnega supervizorja je pomembno, da jasno pove, kaj točno se evalvira 

na klinični superviziji (npr. klinične veščine) in kaj na administrativni (npr. letna 

evalvacija zaposlenega).  

4. Dolţnosti in odgovornosti supervizorjev in supervizantov. Ta del dogovora, o 

katerem pišeta Osborn in David (1996, Tromski – Klingshirn, 2006), se nanaša na 

tisti del odnosa, ki pomaga, da se izognemo problemom dvojnega odnosa. Potrebno 

je, da se supervizorji in supervizantje pogovarjajo o kliničnem odnosu in o 

administrativnem odnosu, kaj so morebitne koristi, kakšni so potencialni konflikti 

supervizorja s supervizantom in ali lahko izhajajo iz dvojne vloge supervizorja.  

5. Razmislek o postopanju v konfliktnih situacijah. Osborn in David (1996, 

Tromski – Klingshirn, 2006) v dogovor vključujeta »vrsto informacij, o katerih naj 

bi se supervizantje pogovarjali na supervizijskih srečanjih, in postopek, ki bo sledil, 

ko bo nastal konflikt med supervizantom in supervizorjem.« Za oba je pomembno, 

da imata nekoga, s katerim se lahko pogovarjata o odnosu supervizor – supervizant, 

pa naj bo to odnos v klinični ali odnos v administrativni superviziji. Tudi glede 

problema, o katerem govori Tromski – Klingshirnova (2006), da supervizantje 

»manj radi delijo osebne informacije«, avtorja predlagata, da se supervizantje in 

supervizor dogovorijo za nekoga, h komur bo lahko supervizant odšel na 

supervizijo, kadar bo čutil odpor, da bi določene stvari zaupal klinično–

administrativnemu supervizorju. Vsi ti pogoji in dogovori morajo biti napisani v 

sporazumu. 

 

2.3.5. Etični kodeks 

NAMEN ETIČNEGA KODEKSA 

Life Skills Coaches Association of BC (b.d.) strnjeno navaja, da je namen etičnega 

kodeksa:  

1. določanje zaţelenega vedenja,  

2. zviševanje standardov prakse,  

3. omogočanje samoevalvacije dela,  
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4. omogočanje osnove za profesionalno vedenje in odgovornost,  

5. prenašanje poklicne identitete,  

6. kazalnik poklicne zrelosti.  

 

Pečelin (v Juriček, 2000) navaja naslednje namene etičnih kodeksov: 

• Kodeksi opredeljujejo cilje stroke, ideale, h katerim stroka stremi in s tem nastopajo v 

vlogi usmerjevalca. Tudi če so cilji, ki jih določajo splošna načela, idealistični in 

predstavljajo končne smotre dela, ki so v nasprotju z vsakodnevno prakso, ustvarjajo 

kontekst za bliţnje in bolj konkretne smotre. 

• Kodeksi naj bi opisovali standarde dobrega dela, ki so nad sprejetim minimumom zahtev, 

vendar dosegljivi pri vsakodnevnem delu. V tem pogledu zagotavljajo usmerjanje in 

pomagajo delavcem k ozaveščanju standardov, ki jih je mogoče realno doseči pri delu. 

Kodeksi določajo minimalne standarde vedenja, ki jih pojmujemo kot spremenljive in naj 

bi jih ne kršil noben strokovni delavec. V tem pogledu nastopajo etični kodeksi v 

regulativni funkciji in jih je mogoče uporabljati v disciplinske namene, če pride do kršitve 

etičnih standardov. 

• Proces snovanja ali študija etičnih kodeksov vpelje delavce v razmišljanje o lastnih 

strokovnih ciljih. V nekaterih drţavah delo temelji na zapisanih zakonih in regulativih, 

medtem ko se drugje sporna vprašanja razrešujejo v razpravah in v dialogu z zelo malo 

vnaprej začrtanimi vodili. Kakršne koli ţe so običajne poti, razprava o temi vzpodbuja 

posameznike na različnih poloţajih, da razmišljajo o tem, kaj hočejo doseči in o poteh, po 

katerih bi lahko dosegli zastavljene cilje. Primerjava nekaterih kodeksov bo pokazala, da 

kodeksi ne opredeljujejo ciljev stroke, kar H. Pečelin navaja pod prvo točko, ampak 

predvsem dolţnosti delavca. Vprašljiva je tudi regulativna funkcija etičnih kodeksov, ki jo 

omenjena avtorja navajata, saj kot bomo videli v nadaljevanju, kodeksi ne predvidevajo 

sankcij, nekateri pa niti organa, ki bi se ukvarjal s kršitvami. 

 

ZAKAJ SPECIFIČNI KODEKS ZA SUPERVIZIJO? 

Zakaj so etični kodeksi posameznih strok sploh potrebni, če imamo ustavo, zakonodajo, 

splošno deklaracijo o človekovih pravicah, konvencijo OZN o pravicah otrok…? se 

sprašuje Jeričkova (2000). 
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Pojav oblikovanja različnih kodeksov pri nas in po svetu se zdi kot da etični kodeksi 

zagotavljajo uresničevanje in izpolnjevanje mednarodnih oz. različnih svetovnih deklaracij 

na mikrosocialni ravni, piše Jeričkova (2000). Glavni vzrok za njihovo oblikovanje vidi 

Pediček (1996, v Jeriček, 2000) v sesutju dosedanjega kozmosa, ki so ga oblikovali 

religija, filozofija, znanost, ideologija, nazori in vrednote, saj se razvija v kaos, ki se 

razvija v kozmos bivanja, doţivljanja, mišljenja, delovanja in vrednotenja. Če Pediček (v 

Jeriček, 2000) v porastu etičnih kodeksov predvsem vidi priloţnost za ponovno 

vzpostavitev splošnega moralnega sistema na mikroravni, pa Pečelin (1998 v Jeriček, 

2000) poudarja predvsem utilitaristične vidike, po katerih naj bi kodeksi zagotavljali 

najvišje standarde dela in kakovostno prakso. Hkrati pa naj bi bili le eden od zunanjih 

vidnih formalnih pokazateljev etične poklicne osveščenosti stroke. Toplah (1996, v 

Jeriček, 2000) meni, da je pojav etičnih kodeksov zgodovinsko utemeljen in je posledica 

širjenja sfere civilnega dispozitivnega prava ter oţenje administrativnega političnega 

prava. Temu zapoznelemu procesu v vzhodni in srednji Evropi pravijo tranzicija, na 

zahodu pa deregulacija. Deregulacija pomeni v normativni sferi nadomeščanje 

administrativnega prava s civilnim pravom ali z normami profesionalne etike. S 

spremembo normativnega sistema se spreminja sistem odgovornosti in namesto 

administrativne se širi domena civilne in etične odgovornosti. Samo civilno pravo ne more 

v celoti nadomestiti administrativnega prava, zato demokratični sistem nujno vključuje 

poklicno etiko in s tem sistem poklicnih kodeksov, ki morajo jasno definirati odgovornost.  

 

Miloševičeva (1999) se sprašuje ali je za supervizijo dovolj, da upošteva profesionalno 

etiko strokovnjakov, ki so vključeni v supervizijski proces na neki novi, višji kvalitativni 

ravni ali obstaja specifična etika supervizije? 

 

Piše, da obe tezi lahko potrdi. Etika v superviziji, po eni strani, pomeni nov vidik 

profesionalnih etik, saj v bistvu vsebuje etike vseh pomagajočih strok, v katerih pomeni 

osebnost pomočnika specifičen instrument pomoči. Glede etičnega ravnanja v superviziji 

lahko po eni strani velja za supervizijo isto, kar velja za profesionalni odnos. Po drugi 

strani pa je moţno zagovarjati tudi tezo, da ima etika v superviziji svoje specifičnosti, ki so 
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značilne za supervizijski odnos. Navaja argumente za obe tezi.  

 

Kot argument za prvo tezo Miloševičeva (1999) navaja, da se v superviziji pojavlja 

paralelni proces. To pomeni, da se nekateri pojavi, značilnosti, vedenje in čustva, ki so 

prisotni v odnosu med strokovnjakom in uporabnikom nezavedno ponovijo tudi v odnosu na 

ravni strokovnjak – supervizor. Prva od teh značilnosti je anksioznost, ki jo čutita oba, tako 

uporabnik, kakor tudi supervizant na začetku svetovalnega oziroma supervizijskega odnosa. 

To napetost, nelagodje in strah je moţno odpraviti tako, da (na obeh ravneh) jasno 

predstavimo vsebino in metode dela, pravila obnašanja, medsebojne obveznosti, da 

razčlenimo pričakovanja udeleţencev, skupaj zastavimo cilje procesa in opredelimo 

probleme, ki jih uporabnik oziroma supervizant ţeli razrešiti (pomen svetovalnega oziroma 

supervizijskega dogovora). 

 

Za večino supervizorjev pri nas do sedaj niso veljala posebna etična načela (izjema so 

nekateri supervizorji terapevtov), npr. supervizorji v socialnem varstvu so upoštevali tista, 

ki so usmerjala odnose med uporabniki in strokovnjaki (Miloševič, 1999). Ta načela so se v 

superviziji kot pravila zapisala v supervizijski dogovor. To so načela samoodločitve, 

samopomoči, sprejemanja, zaupnosti in individualizacije.  

 

Obstajajo tudi dokazi v zagovor nasprotne teze, piše Miloševičeva (1999). Etika v 

superviziji ima nekatere specifičnosti, dokaz za to so okolja, kjer je supervizija ţe dolgo v 

rabi. Tam obstajajo specifični kodeksi ali pa so etične norme, ki veljajo v superviziji, 

posebej navedene v kodeksih posameznih poklicnih skupin. 

 

Sama menim, da je specifični etični kodeks za supervizijo potreben vsaj iz dveh vidikov. 

Odnos med supervizorjem in supervizantom je specifičen ţe zaradi razpetosti med 

določenimi vlogami, saj so v tem odnosu edinstvene in teţa, ki jo daje supervizor 

določenim vlogam se razlikuje od teţe neke vloge v nekem drugem poklicu pomoči npr. 

psihoterapevta. Tudi odgovornosti supervizorja do supervizanta se razlikujejo od na primer 

odgovornosti specialnega pedagoga. Prisotna je lahko tudi razpetost med odgovornostmi – 

supervizor ima lahko tudi odgovornost do organizacije v kateri supervizijo opravlja, do 
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supervizantovega klienta in te odgovornosti je potrebno vnaprej razjasniti. Kodeks v tem 

smislu daje smernice in pobudo, da se te zadeve razjasnijo npr. v supervizijskem dogovoru. 

Sam supervizijski proces ima zaradi (v veliki meri) vnaprej podane strukture in nalog 

supervizorja tudi predvidljive zaplete, npr. kaj po končani superviziji narediti s posnetki 

srečanj, zapiski srečanj… Etični kodeks ima moč, da postavi smernice, ki preprečijo zaplete 

in pomagajo supervizorju, da ravna etično. Konec koncev je sama praksa pokazala, da se 

supervizorji srečujejo s situacijami, v katerih jim splošni etični standardi strok ne uspejo 

nuditi pomoči (ACES etični kodeks, 2004). Te situacije kaţejo na potrebo po bolj 

specifičnih smernicah – takih, ki omogočajo bolj primerno vodenje v vsakodnevni praksi. 
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3. PRAKTIČNI DEL: PREDLOG ETIČNEGA KODEKSA 

DRUŠTVA ZA SUPERVIZIJO 

Kot sem napisala v uvodu, je glavni namen specialističnega dela prispevek supervizijski 

praksi, in sicer predlog etičnega kodeksa supervizorjev, ki ga bom ponudila v obravnavo 

Društvu za supervizijo. Glavni cilj podanega predloga je spodbuditi razmišljanje praktikov 

o etičnih pojmih s ciljem vzpostavitve referenčnega okvirja za delo z zornega kota etičnosti.  

 

Slovensko društvo za supervizijo je v tem trenutku še brez etičnega kodeksa, še več, v 

Sloveniji ni bila narejena niti ena raziskava s področja teorije etičnih kodeksov za 

supervizorje. Pričujoče delo je torej prva teoretična podlaga na tem področju. 

 

V tem delu se osredotočam na ţe obstoječe etične kodekse s področja supervizije in tudi 

s sorodnih področij in jih analiziram ter primerjam. Kodeksi oz. dokumenti, ki sem jih 

vzela pod drobnogled, so:  

 etične smernice za supervizorje ÖVS (avstrijsko društvo za supervizijo),  

 etične smernice za supervizorje DGSv (nemško društvo za supervizijo),  

 kodeks etičnih načel v socialnem varstvu,  

 etične smernice za supervizijo ACES (ameriška zveza za svetovalno izobraţevanje 

in supervizijo),  

 etični kodeks SLOGES (slovensko društvo za geštalt terapijo),  

 kodeks etičnih načel v socialnem varstvu,  

 etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike ter  

 predlog etičnega kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije.  

Na podlagi primerjanj glavnih načel naštetih kodeksov podajam predlog etičnega kodeksa 

Društva za supervizijo. 

3.1. Sestavni deli etičnega kodeksa 

Mnogo etičnih kodeksov je v grobem sestavljeno iz dveh delov. Prvi del, ki je v preambuli, 

govori, za kaj si stroka (društvo) prizadeva ter kakšne ideale si ţeli izpolniti. Drugi del 
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etičnega kodeksa navaja pravila ali principe, ki se jih bodo člani zdruţenja ali stroke drţali. 

V kodeksu stroka opredeli moralna izhodišča, ki jih prepoznava kot svoja, za katerimi 

stoji in za katera pričakuje, da bodo sprejeta pri članih stroke. Posebej se opredeljuje glede 

problemov, ki so zanjo značilni. Opredeljene so zahteve do člana stroke ali zdruţenja, in 

sicer njegove dolţnosti do institucije, klienta, javnosti, druţine ter drugo. V nekaterih 

kodeksih se stroka ali društvo izreče glede metod, obveznosti zavezanca in njegovih 

pravic ter jamči za varstvo zavezancev, ki bi zaradi lojalnosti do načel kodeksa zašli v 

teţave. Nekateri kodeksi pa za hudo kršitev podanih smernic predvidevajo častno razsodišče. 

Bolj podrobna vsebinska analiza sedmih kodeksov sledi kasneje. 

3.2. Namen etičnega kodeksa 

Kaj je namen kodeksa? Bo predpisal obnašanje ali usmerjal k cilju (MacDonald, b.d.)? 

Etični kodeks oz. smernice za etično ravnanje imajo po mojem mnenju namen, da ponudijo 

etična pravila, ki razlagajo, h kakšnemu cilju naj bi si supervizor prizadeval. Vzpodbujali 

naj bi dovzetnost za etične dileme pri delu ter kritičen pogled na lastno delo s pomočjo 

refleksije, česar pa ne doseţemo s pravili, ki so napisana v tonu učenja, ali s pravili, ki 

jasno in odločno določajo meje, še manj pa z ukazi in prepovedmi. Namen kodeksov, ki jih 

bom predstavila spodaj in ki so mi na nek način sluţili kot izhodišče za moj predlog, so 

različni. Pri pisanju svojega pa sem prepričana, da je namen dokumenta dajati smernice 

praktikom in ne določati zahteve. 

 

Kakšna bo torej prava nota pisanja smernic (ki je povezana z namenom pisanja)? Sama bi 

ţelela, da predlog etičnih smernic nudi okvir, ki bo supervizorju pomagal kritično pogledati 

na lastno delo in bo v največji meri spodbudil refleksijo dela. Predlog etičnega kodeksa bo 

le notranje merilo za vsakega supervizorja posebej. Zunanja pravila pa naj ostajajo domena 

prava. Pravo na področjih, kjer je podrejanje skupnim pravilom nujno, regulira človekovo 

delovanje in s tem zagotavlja red in obstoj druţbe. Zaključim lahko, da je prav, da imajo 

etični kodeksi regulativno funkcijo na moralnem področju, saj izrekajo moralne in ne 

pravnih sodb ter so zato tudi upravičeno napisani v drugačnem tonu, kot so napisani 

zakoniki. 
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Če poskušam definirati namen analiziranih kodeksov, bi jih lahko umestila v tri kategorije: 

 aspiracijski kodeksi so tisti, ki usmerjajo k cilju;  

 urejevalni etični kodeks vsebuje pravila, ki določajo meje, znotraj katerih naj 

strokovnjaki delujejo;  

 predpisovalni etični kodeks vsebuje mešanico ukazov in prepovedi.  

 

Nobeden od kodeksov, ki sem jih med sabo primerjala, ne ustreza samo eni od zgoraj 

naštetih definicij. Vsi vsebujejo vse tri elemente, vendar pa v vsakem od njih prevladuje 

določena nota. Kodeks, ki pripomore k dajanju okvirja, s pomočjo katerega bo supervizor 

bolj kritično pogledal na lastno delo, in v največji meri spodbudi refleksijo, mora delovati 

aspriacijsko vsaj v tistih delih, ki to dopuščajo. Ob analizi kodeksov sem dobila vtis, da je 

to mogoče doseči v tistem delu etičnega kodeksa, ki govori o vrednotah. Kadar gre za 

obravnavo specifičnih situacij v superviziji, je dobro, da podana pravila določajo meje, 

znotraj katerih je potrebno delovati (urejevalno). Kadar pa gre za pravna vprašanja (ki jih 

res ţelimo vključiti v kodeks) in ţelimo doseči jasno razlikovanje med pravičnim in 

nepravičnim obnašanjem, je po mojem mnenju prav, da se uporablja bolj predpisovalen 

način, z jasnimi ukazi in prepovedmi, ki ne dopuščajo odstopanj. Načeloma se pravno 

veljavnih pravic in dolţnosti etične smernice supervizijskih društev (z izjemo dolţnosti do 

opozorila oz. kršenja zaupnosti) ne dotikajo. Za zaključek naj še enkrat poudarim, da etične 

smernice razumem kot smernice za vedenje in zato ni niti potrebe, da so napisane v 

predpisovalnem tonu. Na tak način se sicer lahko zelo jasno izrazimo, vendar lahko 

uporaba takega načina zamegli osnovni namen »kazanja smeri« k idealom stroke. 

 

Če vse analizirane kodekse razporedim od aspiracijskega do predpisovalnega, si sledijo 

takole: etične smernice za supervizorje ÖVS (avstrijsko društvo za supervizijo), etične 

smernice za supervizorje DGSv (nemško društvo za supervizijo), kodeks etičnih načel v 

socialnem varstvu, etične smernice za supervizijo ACES (ameriška zveza za svetovalno 

izobraţevanje in supervizijo) in etični kodeks SLOGES (slovensko društvo za geštalt 

terapijo), etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike ter predlog etičnega 

kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. 
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Sicer nobeden od kodeksov s svojim tonom ne doseţe nobene od skrajnosti, vendar so 

avstrijske in nemške smernice napisane najbolj aspiracijsko. Smernice bi označila kot 

aspiracijsko–urejevalna kodeksa, kajti oba opisujeta, kakšna oseba naj bo supervizor. 

Hkrati pa obravnavata nekaj mejnih situacij, v katerih predpišeta vedenje supervizorju (npr. 

Odkloni naročila, ki jih ne moreš izvesti po normah stroke ali ki niso v skladu z »etičnimi 

smernicami« ÖVS). Avstrijski je za razliko od nemškega bolj natančen. Dotika se večjega 

števila vidikov in specifičnih situacij. Vendar ta dva kodeksa tudi v tem delu nista napisana 

ukazovalno – npr. kodeksa ne pišeta na način »supervizor ne sme sprejeti naročila, če 

njegovo znanje, sposobnosti in osebni pogoji niso primerni za dano nalogo«, ampak 

neprestano nagovarjata supervizorja, kako naj bo usmerjen in mu dovoljujeta lastno 

presojo. »Supervizor ob vsakem naročilu samokritično razmisli, če so njegovo znanje, 

sposobnosti in osebni pogoji primerni za dano nalogo.« Avstrijskemu in nemškemu 

kodeksu sledi etični kodeks za delavce v socialnem varstvu, ki je v začetnem delu, kjer 

podaja vrednote, izrazito aspiracijski. V večjem delu, kjer gre za odnos do posameznika, pa 

zveni, kot da ureja obnašanja. Ameriška zveza za svetovalno izobraţevanje in supervizijo in 

SLOGES (Slovensko društvo za geštalt terapijo) sta izdala kodeksa, ki bi ju uvrstila med 

predpisovalne kodekse. Ta kodeksa upoštevata veliko število specifičnih situacij (ACES-ov 

kodeks na široko obravnava mnogovrstne vloge in odnos do oseb v izobraţevanju – v obeh 

primerih predpisuje obnašanje. Obnašanje predpisuje celo v zadnjem delu kodeksa, kjer 

naredi prioritetno listo, ki naj jo supervizor uporabi, če pride do konflikta. Pravila so 

podana tako, da določajo meje, ki se jih je potrebno drţati. Sledi jima etični kodeks 

delavcev na področju socialne pedagogike, ki je v začetnem delu izrazito aspiracijski, v 

nadaljevanju pa usmerjevalno-predpisovalni. Najmanj aspiracijski je predlog etičnega 

kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, ki tudi v delu, kjer govori, h 

kakšnemu idealu naj teţi oseba, uporablja biblični slog z »mora« in »ne sme«, npr.: 

»Specialni in rehabilitacijski pedagog se mora zavedati, da pridobljeno znanje in izkušnje 

niso nujno splošno uporabne, niti ne popolne in trajne. Zato mora imeti neprestano 

refleksijo svojega dela ter se izpopolnjevati s samoizobraževanjem, s sodelovanjem v timu 

in vključevanjem v druge formalne in neformalne oblike izobraževanja.« 
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Gotovo je ton etičnega kodeksa globoko povezan z naravo panoge in posledično je tudi ton 

etičnih kodeksov za supervizijo (kjer je poudarek na mehkih veščinah in samozavedanju 

precejšen) precej mehkejši od kodeksa specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. 

3.3. Sugestije za pisanje etičnega kodeksa, ki ga podaja 
Združenje državnih organizacij za supervizijo ANSE 

Zdruţenje nacionalnih organizacij za supervizijo (Association of National Organisations 

for Supervision in Europe - ANSE) je septembra 2010 izdelalo koncept etičnega kodeksa te 

krovne organizacije. V njem je zapisano, da zdruţenje ne ţeli formalne avtoritete, ne glede 

supervizijske prakse in ne glede vsebine drţavnih etičnih kodeksov. Zapisali so, da naj bi 

imel etični kodeks ANSE značaj postavitve smernic, s pomočjo katerih lahko drţavne 

organizacije vrednotijo svoje kodekse. Članice tega društva so tudi nemško, avstrijsko in 

slovensko društvo za supervizijo. 

 

Večina nacionalnih etičnih kodeksov, ki pripadajo ANSE, je preteţno urejevalnih (nudijo 

predpise), izjema so etične smernice avstrijskega društva za supervizijo, ki je po njihovem 

mnenju v večjem delu aspiracijski. Praviloma drţavni kodeksi urejajo poklicno obnašanje 

in občasno implicitno prepovedujejo nepravično obnašanje. 

3.4. Globalna vsebinska analiza etičnih kodeksov 

V literaturi se srečujem z mnenjem, da je praktična vrednost etičnih kodeksov omejena. 

Kodeksi seveda ne ponujajo smernic za marsikatero dilemo – nekatere so za pisce kodeksa 

preveč očitne, da bi našle svoje mesto v njem, druge dileme pa so preveč zapletene in 

občutljive, da bi napisane smernice ponujale preproste poti v ustrezno dejanje (McLeod, 

2007). Gre za to, da kodeks pogosto pusti stvari ohlapne. Lahko je tudi vrednostno 

ravnodušen in v nekaterih dilemah smernice sluţijo le kot opora. 

 

Supervizija ima lahko različne funkcije in tudi člani društva izvajajo različne oblike 

supervizije: nekateri delajo mentorsko supervizijo, drugi so supervizorji terapevtom ali 

svetovalcem, nekateri so supervizorji socialnim delavcem ali učiteljem. Skladno s tem so 

tudi njihove kompetence različne in v različnih okoliščinah zavzemajo različne vloge. Zato 

se mi zdi pomembno, da je predloţeni predlog dovolj širok, da se v njem najdejo različni 
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supervizorji (glede na šolo, iz katere izhajajo, in obliko supervizije, ki jo izvajajo), hkrati pa 

dovolj natančen, da ponuja uporabno oporo. 

 

Da bi »pokrila« oba vidika, sem analizirala etične kodekse tujih društev za supervizijo in 

slovenske kodekse tistih strok, pri katerih zaseda supervizija pomembno mesto v poklicnem 

razvoju strokovnjaka, nato pa svoj predlog kodeksa konceptualno razdelila v dva dela – 

eden bo pokrival vrednote, moralo, vedenje in osebnostne značilnosti, h katerim naj 

supervizor teţi, drugi pa se bo ukvarjal z ravnanjem v specifičnih situacijah.  

 

Strukturiranost analiziranih kodeksov je različna. Vsebinsko se etični kodeksi sorodnih 

strok zelo razlikujejo od smernic supervizijskih društev, saj so npr. delovna mesta, področje 

dela in postopki socialnega delavca veliko bolj raznoliki kot delo supervizorja, kjer so 

struktura procesa, vloge in zapleti v zvezi s konflikti vlog veliko bolj specifični in 

predvidljivi. Torej s tega vidika kodeksi društev za supervizijo nudijo boljšo osnovo za 

nastajajoči etični kodeks.  

 

Da v predlogu pomembne smernice ne bi manjkale, sem vsebinsko analizirala sedem 

kodeksov in nato določila področja, ki jih kodeksi pokrivajo. Tabela 1: »Primerjava 

vsebine etičnih kodeksov« prikazuje prisotnost določene vsebine v posameznem 

kodeksu. Tehtanje, katere vsebine naj bodo prisotne v predlogu kodeksa, se je 

izkazalo za poseben izziv: najraje bi vključila kar vse, a bi s tem grobo prekršila svojo 

vizijo, da naj smernice le usmerjajo k idealu supervizorja. Postale bi dolgovezen 

skupek predpisov. 
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Tabela 1: Primerjava vsebine etičnih kodeksov 
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3.5. Področja v predlogu etičnih smernic za supervizorje 

Društva za supervizijo 

Po razmisleku o vsebinskih sklopih v predlogu kodeksa sem se odločila za naslednje 

vsebine v imenovanih poglavjih. V prvih dveh poglavjih (»uvod« in »načela«) 

govorim o vrednotah, morali, vedenju in osebnostnih značilnostih, h katerim naj supervizor 

teţi. Sledita poglavji »veljavnost«, ki razjasnita, komu so smernice namenjene. Nadaljnja 

poglavja pa se ukvarjajo z ravnanjem v specifičnih situacijah. Sledijo si takole: 

»odgovornost«, »strokovne kompetence in dopolnilno izobraţevanje«, »obravnavanje 

mnogovrstnih vlog«, »varovanje podatkov in odgovorno informiranje«, »odnos do 

kolegov«, »raziskovanje« ter »soodgovornost članov društva za supervizijo za poklicno 

etiko«. Predlog zaključim s »sugestijami za reševanje konfliktov«.  

 

3.6. Analiza in kratki povzetki etičnih kodeksov 

Vsebinska analiza kodeksov, ki sledi v nadaljevanju, je pokazala določene podobnosti med 

kodeksi, a tudi razhajanja. Izpostavljam posebnosti posameznih kodeksov, zanimive izseke 

ter razloge, zakaj sem kakšno idejo uporabila ali izpustila v svojem predlogu.  

 

Etične smernice za supervizorje nemškega društva za supervizijo (DGSv) 

Razdeljene so na pet delov: preambula (uvodni del), razumevanje supervizije, supervizijsko 

ravnanje, kolegijalno vedenje, članstvo v društvu. Kot sem ţe omenila, delujejo etične 

smernice precej aspiracijsko. Upoštevajo nekatere specifične situacije, značilne za 

supervizijo, vendar v manjši meri kot avstrijske. Ne vključujejo pomembnega področja – 

smernic, kako ravnati s podatki in informacijami ter ne omenjajo raziskovanja. Vključujejo 

obvezo za soustvarjanje etičnih smernic, ne pa tudi seznanjanje supervizantov z etičnimi 

smernicami, kar se mi zdi pomembno.  

 

Sicer pa ta dokument edini opredeli supervizijo. Všeč mi je način za razmislek o lastnih 

omejitvah: »Supervizorji ob vsakem naročilu samokritično razmislijo, če so njihovo znanje, 

sposobnosti in osebni pogoji primerni za dano nalogo. Supervizorji se samoobvežejo, da se 
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bodo omejili na delo, ki je bilo dogovorjeno in so ga sposobni opraviti.« Prav tako je 

všečno, da se dotikajo tudi področja moči, ki jo ima supervizor: »Supervizorji se 

obvezujejo, da bodo odgovorno ravnali z močjo, ki jo imajo nad klientom/stranko in 

odvisnostjo klienta/stranke od njih.« Za razliko od avstrijskega društva se dotaknejo 

(vendar po mojem mnenju ne v zadostni meri) mnogovrstnosti vlog, ki jih omenjajo na 

dveh mestih, in sicer: 

 »Potrebna je razmejitev od drugih psihoterapevtskih procesov (npr. do razvoja 

organizacije, podjetniškega svetovanja, mediacije, poučevanja ali osebne rasti) in 

ta razmejitev se ohrani, tudi če so supervizorji na navedenih področjih 

kvalificirani.«  

 »Supervizijo je potrebno kar se da jasno razmejiti od drugih posvetovalnih 

disciplin.«  

To se mi zdi pomembno zato, da se zavedamo moţnosti konflikta vlog, ki bi lahko sledil in 

se mu po potrebi izognemo. 

 

Etične smernice za supervizorje avstrijskega društva za supervizijo (ÖVS) 

Smernice vsebujejo enajst vsebinskih sklopov: uvod, načela, veljavnost, odgovornost, 

strokovne kompetence in dopolnilno izobraţevanje, dolţnost navajanja resničnih in 

objektivnih informacij, načelo zaupanja ter supervizorjeva dolţnost biti skrben in odkrit, 

skupinsko delo in sodelovanje, etična načela na področju izobrazbe, raziskovanje, 

soodgovornost ÖVS in njenih članov za poklicno etiko. Ţe kazalo je aspirativni kodeks v 

malem, saj vsak človek, ki nekako loči dobro od slabega, zna predvideti, o čem bo govora. 

V nadaljevanju se razjasnjujejo samo še detajli. 

 

Gre za, kot sem ţe omenila zgoraj, najbolj aspiracijsko napisane smernice.  Upoštevajo 

veliko število situacij, ki so specifične za supervizijo in podajajo smernice za vedenje. 

Podrobno obravnavajo področje, ki sem ga sama poimenovala varovanje podatkov in 

odgovorno informiranje. V to področje vključim pojmovanje zaupnosti, zaupnost in 

molčečnost v skupinski, timski in supervizirani superviziji, zaupnost do naročnika, namen 

in prepovedi uporabe materiala s podatki, določanje vsebine dokumentacij, hranjenje 

dokumentov, objavo podatkov, nudenje informacij o superviziji, stik z javnostjo in kršitev 
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dolţnosti do molčečnosti. Menim, da je zaupno ravnanje s podatki (informacijami) v 

superviziji pomembno, da supervizija doseţe svoj namen. Če supervizor zagotavlja 

molčečnost in zaupnost, se zmanjša moţnost za supervizantovo prikrivanje informacij. 

Hkrati pa je v tem kodeksu, kljub temu da kodeks ne predvideva častnega razsodišča, 

prisotna obveza supervizorju: »Supervizorji se obvezujejo, da bodo v primerih pritožbe 

razkrili zadevne informacije in s tem prispevali k razjasnitvi spora .«  

 

Tudi sama v predlogu smernic častnega razsodišča ne bom predvidela. Nekateri kodeksi 

sicer omenjajo, da neupoštevanje ali kršenje kodeksa rešujejo častna razsodišča društev, 

vendar ima razsodba le moralno vrednost oz. pomen. Je le notranje merilo, nima pa 

neposrednih posledic za zaposlitev oz. delovno mesto.  

 

Slabost tega kodeksa je dejstvo, da v nobeni točki ne predvideva mnogovrstnosti vlog. 

Menim, da so te etične smernice najbolj v skladu z mojim pogledom na to, kako naj bi bile 

napisane in jih zato jemljem kot izhodišče predloga etičnih smernic za supervizorje 

slovenskega Društva za supervizijo. 

 

Etične smernice za supervizijo ameriške zveze za svetovalno izobraţevanje in supervizijo 

(ACES) 

V kodeksu, preambuli in opredelitvi pojmov sledijo še tri poglavja: klientova dobrobit in 

pravice, supervizorjeva vloga ter administrativna vloga. Etični kodeks je neke vrste 

»poddokument« APA etičnega kodeksa. ACES je oddelek ameriškega svetovalnega 

zdruţenja (APA) in to se močno čuti v zadnjih dveh poglavjih, ker je pribliţno polovica 

členov namenjenih le tistim supervizorjem, ki usposabljajo psihoterapevte. V začetnem 

delu se iz istega razloga ukvarja z definiranjem supervizorja in supervizanta. Opredelitev 

se od evropskih razlikuje v delu, ki se nanaša na odgovornost supervizorja, ki ima tudi 

nadzorno (administrativno) vlogo, o čemer pa sem pisala ţe v teoretičnem delu. Ta vloga 

je opredeljena še v mnogih drugih členih, in sicer: »Supervizor se mora pri oceni in 

evalvaciji zavedati vseh osebnostnih in strokovnih omejitev supervizanta, ki bi lahko v 

prihodnosti ovirale njegovo strokovno delovanje.« V nadaljevanju je etični kodeks zelo 

specifičen in napisan v tonu supervizor »mora« in »ne sme«, vendar osebno menim, da v 
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konkretnem kodeksu tak ton ni tako moteč, ker se opredelitve nanašajo na konkretne 

situacije. Tudi drugače se vsebinsko močno razlikuje od etičnih smernic avstrijskega in 

nemškega društva za supervizijo. Očitno je, da supervizorje pripravlja na delo v 

profesionalnih ustanovah, kjer je moţnost toţbe velika – napisan je v precej pravniškem 

jeziku in ne dopušča širokih interpretacij. Natančno obravnava mnogovrstnost vlog: 

»Supervizor, ki ima mnogovrstne vloge (učitelj, klinični supervizor, administrativni 

supervizor…) s supervizanti, mora do skrajnosti zmanjšati potencialni konflikt. Kjer je 

mogoče, morajo biti vloge deljene med več supervizorjev. Kjer to ni mogoče, se je 

potrebno z vsemi udeleženci (s supervizorjem in s supervizanti) dogovoriti, kakšna so 

pričakovanja in odgovornosti, ki so povezana z določeno vlogo.«; »Supervizor ne sme 

imeti kakršnekoli oblike spolnega kontakta s supervizanti. Supervizor ne sme vstopati v 

nikakršno obliko socialnega kontakta ali interakcije, ki bi lahko ogrozila odnos supervizor 

– supervizant.«; »Dvojnim odnosom s supervizantom, ki lahko škoduje supervizorjevi 

objektivnosti in strokovni presoji, se mora supervizor izogibati in/ali tak odnos končati.« in 

»Supervizor ne sme ustvariti psihoterapevtskega odnosa kot nadomestek za supervizijski 

odnos. Osebnostni problemi se obravnavajo na superviziji samo v primeru, kadar vplivajo 

na probleme, ki jih ima supervizant s klientom pri svojem strokovnem delovanju.«  

 

Kar nekaj členov se ukvarja s tem, kako naj supervizor ravna v primeru »osebnostnih 

odstopanj« svojega supervizanta – terapevta v izobraţevanju,  npr.: »Supervizorjeva 

odgovornost je, da predlaga popravno terapijo za supervizanta ali pa celo ustavitev 

postopka pridobivanja licence pri tistih supervizantih, ki ne morejo nuditi kompetentnih 

strokovnih uslug. Predlogi morajo biti jasno in strokovno pisno pojasnjeni supervizantu, ki 

je bil evalviran.« ali »Supervizorji lahko supervizantom predlagajo sodelovanje v 

dejavnostih. kot so skupine za osebnostno rast ali osebnostno svetovanje, če ugotovijo, da 

ima supervizant primanjkljaje na teh področjih samorazumevanja in reševanja problemov 

in to ovira njegovo/njeno strokovno delovanje. Supervizor supervizantu ne sme biti 

neposredni ponudnik teh dejavnosti.« Zanimivo je tudi to, da zelo natančno določi strukturo 

supervizijskega srečanja, kar ni značilnost nobenega drugega kodeksa.  
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Edinstveno v tem kodeksu je še, da je prisotna vsebina, ki se nanaša na dajanje sugestij v 

primeru, ko je potrebno reševati konflikte. »Supervizorji si lahko v primerih reševanja 

konfliktov pomagajo z naslednjo prioritetno listo: potrebe klienta, potrebe supervizanta, 

potrebe programa ali organizacije. Klient mora biti maksimalno zaščiten in njegova 

dobrobit je običajno vključena tudi v zvezne in državne zakone – v primeru konflikta je 

treba najprej pogledati tja. Kjer zakoni in etični standardi niso napisani ali so nejasni, se 

do dobre presoje lahko pride s pomočjo spodnjega seznama: a. relevantni pravni in etični 

standardi (kot so dolžnost do opozorila, zakon o zlorabi otroka); b. klientova dobrobit; c. 

supervizantova dobrobit; d. supervizorjeva dobrobit in e. programske potrebe in/ali 

organizacijske usluge in administrativne potrebe.« Je edini kodeks, ki govori o 

alternativnem supervizorju, kadar gre za konflikt: »Supervizantu morajo biti sporočeni 

postopki za komunikacijo s supervizorjem ali alternativnimi supervizorjem za pomoč v 

kritičnih situacijah.« Dobro se mi zdi tudi to, da kodeks supervizorja obvezuje dajanja 

povratnih informacij: »Supervizor mora supervizantom nuditi redne povratne informacije o 

njihovem delovanju. Te povratne informacije morajo biti raznolike: formalne, neformalne, 

ustne in pisne evalvacije. Med potekom procesa naj bodo oblikovane kot redna poročila, po 

končanem supervizijskem procesu pa kot povzetek.« Menim, da supervizanti ţelijo od 

supervizorja, ki jim predstavlja avtoriteto, dobiti povratno informacijo, vendar glede na 

raznolikost dojemanja supervizije in supervizorja in njegove »nevtralnosti« v našem okolju 

te smernice ne vključim kot smernico v predlogu. Posebnost tega dokumenta je tudi, da 

zelo jasno govori, kakšne so obveznosti supervizorja v zvezi s posnetki in o pridobitvi 

soglasja zanje: »Posnetki svetovalnega odnosa, intervjuji, testni podatki, pisma, elektronski 

zapisi dokumentov, video in avdio posnetki so zaupne strokovne informacije. Supervizorji 

morajo paziti, da je ta material uporabljen v svetovalne, raziskovalne namene, v namene 

izobraževanja in supervizije svetovalca in da se to dogaja s popolno vednostjo klienta. 

Material se uporablja predvsem z namenom popolne zaščite klienta, ki naj poda pisno 

dovoljenje za uporabo posnetkov v supervizijskem odnosu.« Ta del je pomemben, ker vsak 

material, ki kaţe supervizanta pri njegovem razkrivanju in v primeru, ko ni poskrbljeno za 

njegovo nedostopnost drugim ljudem, lahko izzove pretvarjanje v supervizijskem odnosu in 

zmanjšuje občutek varnosti. 
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Etični kodeks za klinične supervizorje 

Naj omenim, da sem pod drobnogled vzela še en ameriški etični kodeks za supervizorje, 

in sicer »etični kodeks za klinične supervizorje«, ki se je glede na vsebinsko in strukturno 

podobnost očitno zgledoval po etičnih smernicah za supervizijo ameriške zveze za 

svetovalno izobraţevanje in supervizijo (ACES). Zato ga ne omenjam in analiziram ločeno. 

Kodeks kliničnih supervizorjev se od ACES kodeksa razlikuje le po tem, da ne vsebuje 

členov, ki dajejo navodila supervizorjem, ki usposabljajo psihoterapevte. Hkrati pa je ta 

kodeks edinstven v prepovedi obravnav oseb, ki so supervizorju blizu. »Supervizor ne sme 

supervizirati osebe, ki je na kakršenkoli način v krvnem sorodstvu, zakonski zvezi ali drugi 

pomembni povezavi.« Ta prepoved se mi zdi pomembna in jo bom vključila v predlog v 

poglavju »mnogovrstnost vlog«. Menim pa, da natančna definicija, katere osebe so 

supervizorju blizu, ni potrebna, saj to lahko supervizor pri svojem delu sam oceni. 

 

Etični kodeks SLOGES (slovensko društvo za geštalt terapijo) 

SLOGES je izdal kodeks, ki je od vseh pregledanih kodeksov najbolj obširen. Podoben je 

ACES etičnemu kodeksu, saj oba zelo natančno urejata obnašanje v marsikateri situaciji. 

Glede na to, da je to kodeks psihoterapevtov in s tega zornega kota obravnava odnos med 

terapevtom in klientom, ki se v marsičem razlikuje od supervizijskega odnosa, mi ta kodeks 

ni nudil, v takšni meri kot predhodno navedeni kodeksi, opore za pisanje predloga. Poleg 

vseh vsebin, ki jih ta kodeks upošteva in so razvidne iz tabele »Groba primerjava«, bi 

izpostavila dve, ki so se mi za ta kodeks zdele še posebej značilne in drugačne od vseh 

drugih pregledanih kodeksov.  

 

Prva razlika, ki bode v oči, je, da vsi ostali kodeksi brezkompromisno usmerjajo v 

predanost zakonom, ki veljajo v tisti drţavi. SLOGES etični kodeks pa daje etičnemu 

kodeksu na nek način prednost pred zakoni v 12. členu, kjer govori: »Člani so dolžni 

spoštovati zakonske in druge pravne norme, ki veljajo v okolju, v katerem živijo in delajo. V 

kolikor član ugotovi, da bi ga spoštovanje neke veljavne pravne norme privedlo v situacijo, 

ki bi pomenila odstopanje od načel tega etičnega kodeksa, je član upravičen do moralne 

podpore in zaščite društva, v širših vprašanjih pa tudi SKZP.« Na drugi strani pa je ta eden 

redkih etičnih kodeksov, ki obvezuje terapevta k zakonskim omejitvam zaupnosti. »V 
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izjemnih primerih, kadar član v zaupnem pogovoru zve od klienta, da je velika verjetnost za 

izvršitev dejanja, ki bi pomenilo neposredno ogroženost za življenje ali zdravje, bodisi za 

klienta samega, bodisi za druge, je član odvezan varovanja te zaupnosti, in za zaščito 

življenja klienta ali drugih to informacijo lahko posreduje pristojnim organom. Član je 

dolžan svoje kliente ustrezno obvestiti tudi o pravnih omejitvah zaupnosti.« 

 

Kot drugo razliko bi omenila še dejstvo, da skoraj vsi slovenski etični kodeksi predvidevajo 

častno razsodišče (za razliko od tujih), le SLOGES etični kodeks zelo temeljito razdela še 

njegovo delovanje in ukrepe tako, da predvideva pravilnik za njegovo delovanje, določa 

procedure ravnanja ob kršitvi , pravico do zagovora, moţnost poravnave in določa ukrepe. 

Sama častnega razsodišča v predlogu nisem predvidela, ker sem prepričana, da naj etične 

smernice ponujajo notranje vodilo supervizorju.  

 

Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, predlog Etičnega kodeksa specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Etični kodeks delavcev na področju socialne 

pedagogike 

 

Primerjava kodeksov je pokazala, da se kodeksi razlikujejo tako po zunanji kot tudi 

vsebinski plati. Po strukturiranosti posebej izstopa Kodeks etičnih načel v socialnem 

varstvu, ki poleg opredeljenih dolţnosti delavcev opredeljuje tudi pravice uporabnikov in 

dolţnosti ustanove. Preostala dva kodeksa sta izrazito usmerjena k delavcu in njegovim 

dolţnostim do uporabnika, njegovih svojcev, sodelavcev, ustanove, drţave itd. 

 

Sicer so si omenjeni kodeksi podobni in obravnavajo naslednja pomembna področja: 

 izpolnjevanje različnih mednarodnih deklaracij o človekovih pravicah in domačih 

zakonov, kar pomeni, da ščitijo osnovne človekove pravice; 

 standarde kakovostnega dela in prakse v smislu, da opredeljujejo značilnosti 

kakovostnega ravnanja in reagiranja v določenih situacijah; 

 regulacijo strokovnjakovega vedenja v moralnem smislu; 

 jasno opredeljene dolţnosti delavcev v odnosu do klienta – mladostnika, otroka; 
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 zaščito strokovnjaka pred poseganjem institucije ali širše javnosti v njegovo delo, 

kar zagotavlja njegovo avtonomnost, razen v primeru, kadar so v nevarnosti 

klientove pravice in svoboščine; 

 zaščito strokovnjakov pred neutemeljenimi obtoţbami in kritikami; 

 častno razsodišče, ki se ukvarja s kršitvami; 

 seznanjanje vseh delavcev, ki delajo v določeni stroki, s kodeksom in z obveznim 

podpisovanjem. 

 

Vseeno menim, da tako splošni etični standardi strok ne uspejo nuditi tistega, kar sama 

ţelim vključiti v etične smernice za supervizorje. To so torej kodeksi, ki mi pri samem 

predlogu niso ponudili pomembne strukturne ali vsebinske osnove, saj supervizorju ne 

nudijo smernic in pomoči pri razjasnjevanju odgovornosti etične narave. V pomoč pa so mi 

bili pri dikciji in pri širšem razumevanju kodeksov, kaj naj urejajo in na kakšen način. Prav 

tako sem ugotovila, na katera področja s kodeksom ne ţelim zaiti. Ocenjujem, da specifika 

situacij v superviziji kaţe potrebo po bolj specifičnih smernicah, takih, ki omogočajo bolj 

primerno kazanje smeri v vsakodnevni praksi.  

 

Po vsem prebranem sem se v predlogu etičnih smernic za supervizorje odločila za 

aspirativni pristop, kjer je govora o vrednotah in splošnih stvareh, ter za predpisovalnega 

(urejevalnega), kjer je govora o specifičnih, dobro definiranih situacijah. V prvem delu 

predloga etičnih smernic govorim predvsem o tem, kako naj supervizor teţi k 

izpopolnjevanju samega sebe. V drugem delu ţelim vključiti čim več dobrih smernic, ki 

lahko pomagajo pri izogibanju situacijam, ki so bile v tujini prepoznane kot potencialno 

konfliktne. Sama se srečujem s konfliktnostjo teh situacij ob lastni praksi, javnem 

nastopanju drugih supervizorjev ali v literaturi. 

3.7. Predlog etičnih smernic za supervizorje 

Etične smernice za supervizorje Društva za supervizijo 

1. Uvod 

2. Načela 
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3. Veljavnost 

4. Odgovornost 

5. Strokovne kompetence in dopolnilno izobraţevanje 

6. Obravnavanje mnogovrstnih vlog 

7. Varovanja podatkov in odgovorno (korektno) informiranje 

8. Odnos do kolegov 

9. Raziskovanje 

10. Soodgovornost članov Društva za supervizijo za poklicno etiko 

11. Sugestije za reševanje konfliktov 

 

1. Uvod 

Društvo za supervizijo je skrbnik za zagotavljanje profesionalne in kvalitetne izvedbe 

supervizije ter izobraţevanj na področju supervizije. Poglavitna sestavina izvedbenih 

standardov so etične smernice. 

 

Ta dokument skrbi, da so supervizorji dovzetni za etične dileme pri svojem delu. Etične 

smernice so namenjene vzpodbudi supervizorjevega kritičnega pogleda na lastno delo. 

Nudijo spodbudo za refleksijo in dodatno izobraţevanje, hkrati pa ga varujejo pred 

pretiranimi predstavami o svojih zmoţnostih in pred previsokimi pričakovanji klientov. 

 

Etične smernice nudijo orientacijo članom in organom Društva za supervizijo: 

 pri razvoju njihove identitete in samorazumevanju, 

 pri prenosu njihovih znanj v supervizijsko delo in 

 pri oblikovanju aktivnosti zdruţenja. 
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Zunanje osebe, institucije, pristojne sluţbe in naročniki supervizijskih storitev morajo biti 

seznanjeni s cilji supervizije in njenimi osnovnimi načeli. Zaradi zaščite uporabnikov 

morajo vedeti, kaj lahko od supervizorja Društva za supervizijo v osnovi pričakujejo in kaj 

lahko od njega zahtevajo.  

 

2. Načela 

 

Ravnanje v superviziji temelji na strokovnosti ter na etični in znanstveni podlagi. Za 

supervizorje Društva za supervizijo je vsaka oseba samostojna in odgovorna oseba, katere 

dostojanstvo je nedotakljivo in zaščiteno. Supervizorji se do vsakogar obnašajo spoštljivo, 

ne glede na poreklo, svetovni nazor ali način ţivljenja posameznika. Pozorni so na 

nedotakljivost in zaščito časti vsakega posameznika. Izhajajo iz predpostavke, da so osebe 

in organizacije sposobne učenja, rasti in razvoja ter da take tudi ostanejo. 

 

Moralna načela, iz katerih izhaja supervizor in v skladu s katerimi ravna, so: 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;  

 supervizor ob vsaki intervenciji razmisli o lastnostih in stanju supervizanta, ki mu je 

intervencija namenjena; 

 se supervizor drţi načela »predvsem nikomur ne škodim«; 

 supervizor spodbuja supervizanta, naj ob vsaki refleksiji svojega ravnanja in pri 

načrtovanju nadaljnjega ravnanja razmišlja o neškodovanju klientu; 

 je supervizor lojalen, zanesljiv in spoštuje obveze. 

 

3. Veljavnost 

Te smernice zavezujejo vse supervizorje, vključene v Društvo za supervizijo, ne glede na 

to, kje in na kakšen način izvajajo supervizijo.  

 

4. Odgovornost 
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Supervizorji so odgovorni za svoje strokovno ravnanje in se zavedajo moţnih osebnostnih 

in druţbenih učinkov na supervizanta, zato ravnajo takole: 

4.1. Postopajo tako, da preprečijo vnaprej napovedljivo škodo, ki se da preprečiti. 

4.2. Odklonijo naročilo, ki ga ne morejo izvesti po normah stroke ali ki ni v skladu z 

»etičnimi smernicami« Društva za supervizijo. 

4.3. Prekinejo supervizijo, če med izvedbo ugotovijo, da je ne morejo izvesti po normah 

stroke ali da ni v skladu z »etičnimi smernicami« Društva za supervizijo. 

4.4. Ne supervizirajo oseb, s katerimi so na kakršen koli način v krvnem sorodstvu, 

zakonski zvezi, ali drugih oseb, ki so jim blizu. 

4.5. Odklonijo naročila ali prekinejo proces, če se izkaţe, da bi bile pri izvedbi procesa 

kršene človekove pravice (skladno s konvencijo ZN o človekovih pravicah). 

4.6. Odklonijo naročilo totalitarnih, seksističnih, do tujcev sovraţnih ali rasističnih 

organizacij. 

 

5. Strokovne kompetence in dopolnilno izobraţevanje 

Supervizorji svoje delo pogosto opravljajo sami. Zato izpolnitev supervizijskih nalog 

zahteva nenehno samokritično preizkušanje lastnih osebnih in strokovnih usposobljenosti 

ter kompetenc, nenehno prizadevanje za nadaljnji razvoj na področju strokovne izobrazbe, 

metodike in osebnosti ter upoštevanje svojih omejitev. 

Zato naj: 

5.1. Supervizorji ob vsakem naročilu samokritično razmislijo, če so njihovo znanje, 

sposobnosti in osebni pogoji primerni za dano nalogo. Svoj način dela 

transparentno predstavijo in razloţijo naročniku oziroma supervizantu. 

5.2.  Supervizorji se omejijo na tiste supervizijske storitve, ki so bile dogovorjene in 

leţijo v okvirih njihovih kompetenc. Pazijo na kar se da jasno razmejitev od drugih 

– v določenih primerih dopolnjujočih – sorodnih strok (npr. psihoterapije, 

podjetniškega svetovanja, mediacije, moderatorstva ter tudi osebnostne rasti, 
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poučevanja …). Če se med procesom izkaţe, da bi bila katera druga stroka bolj 

primerna za potrebe supervizanta, je o tem potrebno supervizanta obvestiti in mu 

dati napotke za naprej. 

5.3. Člani Društva za supervizijo poskrbijo za redno izobraţevanje (izmenjava mnenj 

med kolegi iz stroke, študijski dnevi Društva za supervizijo, nadaljnje 

izobraţevanje v podobnih strokah, prebiranje strokovne literature in zavzemanje za 

dostopnost informacij in spoznanj s področja supervizijskega dela …). 

5.4. Supervizorji redno izvajajo refleksijo svoje dejavnosti, tako da so vključeni v 

intervizijo, supervizijo ali metasupervizijo. 

6. Obravnava mnogovrstnih vlog 

6.1. Supervizorji, ki so kvalificirani tudi na psihoterapevtskem področju in/ali drugih 

(po)svetovalnih področjih, morajo supervizijski proces razmejiti od 

psihoterapevtskega in/ali (po)svetovalnega procesa. Osebnostni problemi se 

obravnavajo na superviziji samo v primeru, kadar vplivajo na probleme, ki jih ima 

supervizant s klientom pri svojem strokovnem delovanju. 

6.2. Supervizorji, ki jim je dodeljena dvojna vloga (supervizantov profesor, 

psihoterapevt, administrativni supervizor), si morajo prizadevati, da do skrajnosti 

zmanjšajo potencialni konflikt in se s supervizanti dogovorijo, kakšna so 

pričakovanja in odgovornosti, ki so povezana z določeno vlogo. 

6.3. Supervizorji ne smejo imeti kakršnekoli oblike spolnega kontakta s supervizanti. 

Supervizorji ne vstopajo v nikakršno obliko socialnega stika ali interakcije, ki bi 

lahko ogrozila odnos supervizor – supervizant.  

7. Varovanje podatkov in odgovorno informiranje 

Vsaka zloraba zaupnega odnosa – v korist gospodarskih, socialnih, seksualnih ali 

drugih osebnih interesov supervizorja – velja kot neetično ravnanje in je nedopustno. 

Supervizorji podatkov o supervizantih (in tudi rezultatov analiz teh podatkov), ki so še 

v supervizijskem procesu, ne smejo uporabiti za lastne interese ali interese drugih 

supervizantov. 
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Supervizorji se drţijo naslednjih napotkov: 

7.1. Zaupnost in molčečnost v skupinski, timski in metasuperviziji. 

Supervizorji se dogovorijo o molčečnosti in o zaupnosti podatkov, ki izhajajo iz timske, 

skupinske ali supervizirane supervizije. 

7.2. Zaupnost do naročnika 

V supervizijski dogovor se pred začetkom supervizije zapiše, ali lahko supervizor 

naročniku zaupa podatke, ki izhajajo iz procesa supervizije.  

7.3. Hranjenje posnetkov, pisnih zapiskov in drugega materiala 

Supervizorji uporabljajo informacije o osebah in institucijah, ki so jim bile zaupane, 

strogo zaupno. Skrbijo, da so vsi pisni arhivi z zaupno vsebino varno shranjeni in da je 

dostop do njih vsakomur preprečen in/ali da so podatki popolnoma anonimni. Obveza 

molčečnosti velja tudi po dokončanju supervizijskega procesa. Video in avdio posnetki 

so zaupne informacije. Supervizorji pazijo, da je ta material uporabljen le v 

supervizijske, izobraţevalne in raziskovalne namene. Supervizorji naj si predhodno 

pridobijo pisno dovoljenje za snemanje supervizijskih srečanj. 

7.4. Nudenje informacij supervizorja o sebi 

Supervizorji na spoznavnem srečanju razloţijo, kakšen je njihov stil dela, izkušnje ter 

poklicno in institucionalno ozadju. Supervizorji smejo oglaševati in trţiti svoje storitve, 

vendar morajo biti informacije objektivne. 

7.5. Dogovori pred sklenitvijo supervizijskega dogovora. 

Pred sklenitvijo supervizijskega dogovora morajo biti dogovorjene vzajemne 

obveznosti: termini srečanj, trajanje srečanj, pravila izostanka in obveza molčečnosti. 

Supervizorji, ki izvajajo supervizijo v organizaciji, se z vsemi člani skupine po potrebi 

pogovorijo še o morebitnih zadrţkih zaradi sestave skupine (npr. sodelovanje nadrejene 

osebe v supervizijski skupini). 

7.6. Stik z javnostjo in objava podatkov 

Kadar supervizorji javno nastopajo (predavanja, nastopi v medijih, javne izjave 

novinarjem ali svetovanje v javnosti), naj pazijo na objektivnost informacij. V primerih, 

ko predstavljajo svojo prakso ali javno analizirajo neko situacijo, naj pazijo, da ostanejo 

identitete posameznikov, ki so zajete v razlagi, neprepoznavne.  

7.7. Kršitev dolţnosti do molčečnosti in obveščanje o pravnih omejitvah zaupnosti 
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Kršitev dolţnosti molčečnosti se dopusti le takrat, ko supervizor (ki mora biti 

stoodstotno prepričan) presodi, da bi s prekinitvijo molčečnosti preprečil neposredno 

grozečo nevarnost in znatno škodo supervizantu ali kaki drugi osebi. O omejitvah 

zaupnosti naj bo supervizant obveščen ob začetku procesa. 

 

8. Odnos do kolegov 

Supervizorji spremljajo delo kolegov s spoštovanjem in se vzdrţijo vsake brezpredmetne 

kritike na način, kako opravljajo poklic drugi supervizorji in kolegi sorodnih poklicev.  

Vsekakor sta konstruktivna kritika in zdrava konkurenca dobrodošli, a vse skupaj naj 

poteka v duhu lojalnosti, tolerance in sodelovanja. 

 

9. Raziskovanje 

Društvu za supervizijo so v interesu nadaljnji znanstveni razvoj supervizije in njeni 

razvojni učinki. Zato supervizorje spodbuja, da sodelujejo pri načrtnih raziskavah. 

Supervizorji so pri tem »znanstveno pošteni« in v raziskavah in publikacijah pazijo na 

pravice klientov/strank in naročnikov (npr. upoštevajo načelo molčečnosti in skrbijo za 

anonimnost vseh podatkov). 

 

10. Soodgovornost članov Društva za supervizijo za poklicno etiko  

Člani društva se obvezujejo, da bodo etične cilje, kot so oblikovani v tem dokumentu, 

podpirali.  

Obvezujejo se, da bodo v primerih pritoţbe prikazali zadevne informacije in s tem 

prispevali k razjasnitvi spora (z upoštevanjem molčečnosti in načela varovanja podatkov). 

Upravni odbor društva skrbi, da ostane poklicno-etični diskurz med člani ţiv in da se o 

etičnih standardih javno razpravlja na občnih zborih. Člani upravnega odbora Društva za 

supervizijo se obvezujejo, da bodo vsakih pet let (po potrebi pa tudi bolj pogosto) 

pregledali vsebino in aktualnost etičnih smernic in nato na občnem zboru društva z ostalimi 

člani v diskusijah izvedli spremembe smernic. 

 

11. Sugestije za reševanje konfliktov 
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Supervizorji si lahko v primerih reševanja konfliktov pomagajo z naslednjo prioritetno 

listo: 

a. pomembni pravni in etični standardi, 

b. klientova dobrobit,  

c. supervizantova dobrobit, 

d. supervizorjeva dobrobit in  

e. programske potrebe in/ali potrebe organizacije. 
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3 ZAKLJUČEK 

Etika je splošni okvir, ki vodi praktika k zagotavljanju profesionalne storitve in vedno 

spremlja strokovnost, piše Mattinglyjeva (b.d.). Etični kodeks je sestavna značilnost 

posamezne stroke, ki omogoča poenotenje poklicnih vlog in funkcij, tako da praktike 

usmerja k skupnim nalogam in porazdeljenim odgovornostim. Etični kodeks ponuja okvir 

za usmerjanje mišljenja in delovanja. 

Namen obstoja kodeksa je, da se stroka vsaj do minimalne mere poenoti o pomembnejših 

moralnih vprašanjih, s katerimi se srečuje. Vsak tak dogovor ima pozitivno in negativno 

stran medalje. Vivian Weil (b.d.) meni, da morajo biti poklicni etični standardi skladni s 

splošno moralno prakso, čeprav gredo prek nje, ko jo interpretirajo za specifične primere 

določene poklicne skupine. Tič (2003) piše: »Seveda bi bodlo v oči, če bi določena stroka 

vztrajala pri kodeksu z večjimi odstopanji od splošnega moralnega mišljenja. Vendar je v 

tem lahko zanka. Splošna moralna praksa ni nujno najboljša že zato, ker je splošna, temveč 

naj bo podvržena izpraševanju.« Po Aristotelu (v Tič, 2003) vlada večine ni najboljši 

model. Najboljše je en kreposten in moder vladar, ki funkcije ne opravlja za svoje osebne 

koristi, temveč za skupno dobro, kar ga dela različnega od tirana. Ker pa je tako 

krepostnega in hkrati modrega vladarja teţko najti med ljudmi, je priporočena aristokracija 

modrih in moralnih ljudi. Pri vladanju večine je teţava, da je teţko najti veliko krepostnih 

in modrih. Demokracija (ki odseva splošno moralo) je za Aristotela pravzaprav sprevrţen 

reţim. 

 

Supervizorjevo strokovno delo je tudi politično delo. Pri spodbujanju etičnega razmišljanja 

in ravnanja je izrednega pomena supervizorjevo početje in razmišljanje, saj ima zaradi 

svoje vloge vzornika močan vpliv na druge. Pomembno je, da se supervizor zaveda sebe, 

»ker če in kadar se zavedamo sebe in drugih, se zavedamo naših in njihovih potreb, našega 

in njihovega okolja… da pride do zavedanja o zapletenosti življenja …« (Tschudin, 2004, 

s.4). Pomembno je, da supervizor k zavedanju spodbuja tudi supervizante, da postanejo 

»preroki« v resničnem pomenu besede. »Preroki ne prerokujejo prihodnosti, ampak se 
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zavedajo tega, kar se dogaja v sedanjosti in zato s svojim opisovanjem trenutne stvarnosti 

vplivajo na prihodnje dogodke.« (Tschudin, 2004, s.4) 

 

Kratek odgovor na prvo raziskovalno vprašanje (o katerem na dolgo razpredam v prvem 

poglavju), zakaj je jasna etična drţa pomembna domena supervizorja, je sledeč. Ljudje smo 

sami odgovorni za svojo vest. Svoje vrednote in prepričanja moramo prepoznati in se ravnati 

po njih (Tschudin, 2004). Če ţelimo ţiveti v skladu z lastno zavestjo in biti in ostati osebe z 

integriteto, moramo poznati svoje cilje v ţivljenju, vedeti, kaj nas ţene in kaj zavira. Z 

zgledom spodbujamo tudi svoje supervizante k ţivljenju v skladu s svojo zavestjo, saj je cilj 

supervizije voditi ljudi v razvoju njihove profesionalne identitete, ki mora biti samo 

nadgradnja osebne identitete. Supervizor naj se zaveda, da ni pomembno le, da zna dobro 

»ubesediti« svojo zavest, saj glavni medij za sporočanje etičnega vedenja ni beseda. Je 

predvsem zgled. Supervizante je potrebno spodbujati k temu, da je poslušnost najbolj 

strahopetna krepost in da splošna moralna praksa ni nujno najboljša ţe zato, ker je 

splošna. Samo če bodo nehali slediti toku, če bo njihova neodvisnost v iskanju lastne 

edinstvenosti postala očitna in če si bodo izbrali svoj lasten skupek vrednot, šele potem se 

bo pojavila rast poklicnega zavedanja. Zavedati se morajo, da človeško bitje potrebuje 

omejitve, da preţivi, ampak omejitev je dobra samo, če jo lahko premaknemo. 

 

Moralna načela, iz katerih izhaja supervizor in v skladu s katerimi ravna, so: avtonomnost, 

pravičnost, dobronamernost, neškodljivost in zvestoba. Voditi supervizanta k razvoju  

avtonomnega človeka pomeni, da ga supervizor opogumi pri odločanju in ravnanju, in to 

skladno z njegovimi vrednotami. Ob tem pa ga opominja, naj ne pozabi na pravice drugih. 

Uresničevanje načela pravičnosti in njegove dobre razlage »obravnavati enake enako in 

neenake neenako, vendar v sorazmerju z njihovo relevantno neenakostjo« zame v kontekstu 

supervizije pomeni, da je potrebno ob vsaki intervenciji supervizorja razmisliti o lastnostih 

in stanju supervizanta, ki mu je intervencija namenjena. Supervizor naj se drţi načela 

»predvsem nikomur ne škodim«, in to bo udejanjalo njegovo dobronamernost. Primerna je 

spodbuda supervizorja, da supervizant ob vsaki refleksiji svojega ravnanja in načrtovanju 

nadaljnjega ravnanja razmišlja o neškodovanju lastnemu klientu. Globoko spoznavanje s 

stroko in nenehno učenje, kako uporabiti strokovne metode na kreativen in edinstven 
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način je mogoče samo tedaj, ko se supervizanti naučijo osnovnih veščin in pravil stroke 

na zelo discipliniran način. Vse skupaj pa ne gre brez supervizorjeve zvestobe, ki vključuje 

pojme lojalnost, zanesljivost in spoštovanje obveze. Supervizant zaupa supervizorju, ta pa 

skrbi za odnos in izpolnjevanje dogovorov. 

 

Namen etike torej ni teoretiziranje. Etika se mora ukvarjati s konkretnimi problemi. 

Reševanje konfliktov je pomemben del etične in strokovne prakse. Odgovori na vprašanja o 

konkretnih etičnih dilemah pa niso vedno preprosti. Veliko razmišljanja sem vloţila v 

raziskovanje dilem (čemur sem tudi posvetila drugo raziskovalno vprašanje), v katere je 

supervizor bodisi postavljen bodisi se v njih znajde. Izkaţe se, da je vsaka situacija v svojih 

podrobnostih z etičnega stališča edinstvena in sestavljanje mnoţice receptov za vsak primer 

bi bilo enostavno kontraproduktivno. Veliko bolje je, da smernice prispevajo k razvoju 

etično senzibilnega supervizorja, ki bo začutil, da je zašel v etično dilemo in jo bo znal s 

preiskovanjem svoje vesti tudi primerno rešiti. 

 

Supervizija je progresivno spreminjanje posameznika na podlagi izkušenj. Zato se večino 

časa v superviziji namenja refleksiji dela in supervizantovemu razmišljanju – raciji, a kljub 

temu mora supervizor vstopiti v emocionalni svet supervizanta. To mora narediti na etičen 

način, ne da bi supervizijo spremenil v psihoterapijo. Osebnih teţav supervizanta se v 

superviziji supervizor loteva samo, če vplivajo na supervizantovo profesionalno delovanje 

in če ima ta znanja. Osnovni cilj vnosa terapevtskih znanj v supervizijo je podpora po 

dogodku, ki je povzročil krizo, in sicer tako, da se skuša ublaţiti trenutno stanje, ki 

pomaga, da se supervizant vrne v svoje normalno delovanje. Nikakor pa terapevtsko 

obnašanje ni primerno, kadar pospešuje odnose z dvojno vlogo. Korekten vnos terapevtskih 

znanj doseţe supervizor z zavedanjem o izboru določene intervencije. 

 

V profesionalnem razvoju začetnikov so dovoljene tudi »napake«, ki lahko celo obrestujejo 

bistveni del napredka. Vendar  je tudi tu potrebno določiti mejo supervizorjeve tolerantnosti 

– do neetičnih dejanj mora biti kritičen. Kadar se nudi supervizija začetnikom, je potrebno 

biti pozoren še ne eno stvar: supervizor supervizijskega odnosa ne sme nadomestiti s 

svetovalnim. Tudi sam koncept poučevanja v superviziji je lahko etično sporen, saj 
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»ukrade« priloţnost za učenje, ker odvrača supervizanta od lastnega miselnega toka. Poleg 

tega pa si odrasli načeloma ne ţelijo poučevanja, temveč se ţelijo učiti sami. Svoje znanje 

hočejo prenesti v konkretne ţivljenjske situacije. 

 

V supervizijskem procesu se supervizor sreča tudi z dvojnim odnosom: enega ima do 

svojega supervizanta, drugega pa do supervizantovega klienta. Pri nas sicer ni organizacij, 

ki bi kot svojo primarno storitev nudile supervizijo. Vendar se je v drţavah, kjer je ta 

dejavnost močno razvita in organizirana v obliki neprofitnih svetovalnih organizacij v času 

finančnih teţav pojavila ideja, da je najboljša odločitev, da ena oseba opravlja naloge obeh 

(tako administrativnega kot edukativnega supervizorja). Tromski – Klingshirnova (2006) 

meni, da je bolje, če supervizijski poziciji ostaneta ločeni tako, da imamo polno 

zaposlenega administrativnega supervizorja, ki opravlja administrativno supervizijo in 

pogodbenega supervizorja, ki prihaja in opravlja v prvi vrsti edukativno supervizijo. 

Poudarja tudi, da morajo srečanja in problemi klinične supervizije ter srečanja in problemi 

administrativne narave ostati ločeni. Oboje pomaga pri zmanjšanju »konflikta interesov«. 

 

Supervizor, ki ima mnogovrstne vloge (učitelj, klinični supervizor, administrativni 

supervizor…) s supervizanti, mora do skrajnosti zmanjšati potencialni konflikt. Menim, in 

tudi raziskave to potrjujejo, da se da s pravšnjo mero pazljivosti dvojno vlogo dobro 

izkoristiti. Ključ do uspeha pa je dober supervizijski dogovor in zavedanje vseh vpletenih o 

posameznih vlogah. 

 

Kljub postavljeni zadnji piki v predlogu etičnih smernic za supervizorje ostaja veliko 

odprtega, kar pa ni toliko zaskrbljujoče, ker je praksa nekaj ţivega in razvijajočega se. Z 

večjim pesimizmom gledam na dejstvo, da nobena od raziskav, ki sem jih našla kot 

odgovor na vprašanje, kakšen pomen imajo etični kodeksi za praktike in kako dobro 

supervizorji poznajo svoj etični kodeks, ne nudi spodbudnih odgovorov. Wilbourn Lee in 

Cashwell (2002) v svojem članku opišeta svojo raziskavo, v kateri sta s pomočjo 

ilustrativnih primerov preverjala, kakšne so interpretacije etičnih problemov v svetovalni 

superviziji – problem dvojnega odnosa, problem kompetenc, problem dogovorjenega 

sporazuma in problem plačljivosti procesa. Ugotovita, da bi bilo potrebnega »…več 
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treninga tako na področju etičnih standardov kot etične prakse«. V drugi raziskavi Cikanek, 

McCarthy, Braun (2005) s pomočjo delno strukturiranega intervjuja preverjajo znanje in 

razumevanje etične odgovornosti kliničnih supervizorjev. Odgovori udeleţencev raziskave 

kaţejo na površno znanje in razumevanje supervizijske etike. Na primer, površno poznajo 

razlike med pravnimi in etičnimi odgovornostmi, ne govorijo o odgovornosti supervizorja 

kot varuha stroke, čeprav omenjajo odgovornost do klientove blaginje in odgovornost za 

supervizantov razvoj ter so precej osredotočeni na svojo ranljivost. 

 

Wilbourn Lee in Cashwell zaključujeta, da bi dodatno urjenje iz etike omogočilo 

supervizorjem ponujanje bolj dosledne supervizije za svetovalce v izobraţevanju. Na 

primer, supervizija bi lahko nudila tečaj, kjer bi se učili elementov ravnanja z etičnimi 

problemi. Pomen ilustrativnih primerov, ki opisuje ravnanje supervizorja v etični dilemi, bi 

pomagal supervizorju, ki je še v izobraţevanju, razviti spretnosti, da prenese etične 

standarde v svetovalno supervizijo prioritetno z namenom, da bo znal ravnati s pravimi 

etičnimi situacijami. Za razvoj spretnosti dobrega ravnanja s pravimi etičnimi situacijami v 

superviziji predlagata objavo knjige primerov z etičnimi problemi, ki bi pomagala doseči 

omenjeni cilj. Dobre ideje ponujajo tudi Cikanek ter McCarthy Veach in Braun (2005), ki 

ravno tako raziskujejo znanje in razumevanje etičnega kodeksa in ugotavljajo, da je zelo 

slabo. Predlagajo, da naj programi usposabljanja supervizorjev vključijo v svoj program 

obravnavo vsebin etičnih kodeksov in ga zelo konkretno učijo ustvarjanja supervizijskega 

dogovora. Predlagajo dejavnosti, ki bi bile koristne tudi v našem prostoru pri usposabljanju 

supervizorjev. Te dejavnosti so: razprave o etičnih dilemah, igra vlog in študije obnašanja 

in-vivo na temo etičnosti. Vse te dejavnosti lahko poleg supervizijske prakse in 

metasupervizije pospešijo znanje in razumevanje etičnosti v superviziji. Tako učno vsebino 

in tovrstno publikacijo bi bilo smiselno vpeljati tudi v našo izobraţevalno prakso pri 

izobraţevanju supervizorjev. V pomoč k razširitvi znanja na tem področju bi bila tudi 

delavnica, ki bi jo organiziralo Društvo za supervizijo, ki bi ponujala moţnost debate o 

etičnih dilemah. 

 

Sam obstoj etičnega kodeksa torej še ne zagotavlja boljše prakse z vidika etičnosti. V 

največji meri bo k temu pripomoglo razmišljanje posameznega supervizorja o etičnosti 
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svojih ravnanj, saj »etika lahko pove le to, da išči in premišljuj s svojo glavo«.  Vseeno pa 

je lahko sprejet etični kodeks osnova in nekakšno sporočilo stroke, da gre za resne dileme, 

o katerih je potreben razmislek. Kot sem ţe napisala, praksa kaţe, da etični kodeks ne bo 

rešil vseh etičnih problemov. A vseeno je moj odgovor na vprašanje, ali je kodeks smiseln, 

pritrdilen. Smiseln je, če je supervizorju, ki poseţe po njem, v pomoč pri zavzemanju etične 

drţe in usmerjanju v konkretnih situacijah, ki so značilne za supervizijo. Čeprav verjamem, 

da v njem nisem zajela vseh konkretnih problemov, saj delo z ljudmi zahteva nenehno 

prilagajanje situaciji, pa mi je pomembno, da bodo smernice ponudile oporo v situacijah, ki 

predstavljajo najbolj pogosto etično sporne situacije. 

 

Društvu za supervizijo pa ob zaključku prilagam naslednja vprašanja, ki bodo pomagala 

dokončati začeto delo:  

Kako in kdaj bo kodeks pregledan, popravljen in dopolnjen? 

Kako bo nov kodeks objavljen in uveljavljen?  

javascript:IzberiBesedo2(65,3034)
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