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Povzetek
V magistrskem delu teoretično raziskujem koncept učenja kritičnega mišljenja v
superviziji. Znotraj raziskovalnega vprašanja me zanima problem odnosa med
učenjem odraslih nasploh in njihovim učenjem v superviziji, pri čemer se še posebej
posvetim konceptu razvoja kompetence kritičnega mišljenja oziroma razvoju
»reflektirajočega praktika«.
Osredotočim se na dejavnike, ki motivirajo posameznika za učenje v superviziji. S
primerjalno metodo utemeljim stične točke med učenjem v superviziji in učenjem
kritičnega mišljenja. Teoretično utemeljim prispevek supervizorja k razvoju kritičnega
mišljenja v superviziji ter opisujem odnose med konceptom učenja odraslih nasploh,
učenjem odraslih v superviziji in učenjem kritičnega mišljenja brez vzročnega
razlaganja.
Prikažem nekatera izhodišča in teoretično utemeljitev, da je kritično mišljenje ena
izmed temeljnih potrebnih kompetenc strokovnih delavcev in da je razvojnoedukativni model supervizije primerna podlaga za razvoj kompetence kritičnega
mišljenja. Proučujem možnosti spodbujanja učenja kritičnega mišljenja v okviru
razvojno-edukativnega modela supervizije. Proučevanje nadaljujem na nivoju
razčlenjevanja konceptov učenja v superviziji in učenja kritičnega mišljenja ter
teoretično proučujem sestavne dele procesa učenja v superviziji z vključevanjem
učenja kritičnega mišljenja. Raziskovanje zaključim z analizo integracije koncepta
učenja kritičnega mišljenja v razvojno-edukativnem modelu supervizije.
Na ta način poskušam v magistrskem delu obogatiti razvojno-edukativni model
supervizije in dokazati, da je omenjeni model supervizije primerno mesto, kjer se
strokovnjaki lahko učijo kritičnega mišljenja kot ene izmed najpomembnejših
aktivnosti v odrasli dobi. Tako v magistrskem delu dokažem, da je končni cilj
supervizije biti reflektirajoči praktik.

Ključne besede:

učenje, učenje odraslih, supervizija, supervizor, spremembe, kritično mišljenje,
reflektirajoči praktik.
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Abstract
In the master's thesis theoretically I'm researching the concept of learning critical
thinking in supervision. Within the research question, I am interested about the
problem of the relationship between adult learning in general and their learning in
supervision, with particular interest in the concept of developing the competence of
critical thinking and the development of a "reflecting practitioner".
I focus on factors that motivate an individual to learn in supervision. By comparing the
method, I establish the points of contact between learning in supervision and learning
of critical thinking. I theoretically base the supervisor's contribution to the
development of critical thinking in supervision. I describe the relationship between the
concept of adult learning in general, teaching adults in supervision and learning
about critical thinking without causally explanation.
I show some starting points and theoretical argument that critical thinking is one of
the basic necessary competences of professionals and also developmental and
educational model of supervision as an appropriate basis for developing the
competence of critical thinking. I am studying the possibilities of encouraging the
learning of critical thinking within the framework of the developmental-educational
model of supervision. I continue to study at the level of parsing the concepts of
learning in supervision and learning of critical thinking. Theoretically I study the
components of the learning process in supervision by integrating the learning of
critical thinking. I finish my research with the analysis of the integration about the
concept of learning critical thinking in a developmental and educational model of
supervision.
In this way, I try to enrich the developmental and educational model of supervision in
the master's work and prove that this model of supervision is a suitable place where
experts can learn about critical thinking as one of the most important cognitive activity
in adulthood. Therefore, in the master's part, I prove that the ultimate goal of
supervision is to be a reflective practitioner.

Key words:
learning, adult learning, supervision, supervisor, change, critical thinking, reflective
practitioner.
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UVOD
Magistrsko delo je kot ideja nastalo že v času študija, saj sem raziskovanje
podobnosti in razlik med kritičnostjo in kritičnim mišljenjem ter razlik med teorijo in
prakso poskušala razumeti in sprejeti kot del sprememb v načinu lastnega
razmišljanja. Tako sem mnenja, da je kritično mišljenje potreba sodobnega časa
glede na spremembe v času, v katerem že več kot dvajset let poskuša zaživeti.
Na Zavodu za šolstvo Republike Slovenije je mogoče zaslediti podrobna navodila,
kako poučevati kritično mišljenje v šolah, in to tako na razredni kot na višji stopnji
(Rupnik Vec in Kompare, 2006). Navedeni avtorici navajata osnovne principe
takšnega poučevanja ter poudarjata pomen razumevanja in uporabe principov
spraševanja, argumentiranja, analize in presojanja argumentov ter tudi reševanja
problemov in odločanja (prav tam).
Osebno sem se vprašala, ali je teoretično možno poučevati snov in teorijo, če nimaš
praktičnih izkušenj s tega področja, tudi če ti je njena vsebina povsem jasna in
enostavna. Tako sem svoje razmišljanje usmerila v vprašanje, kako naj se strokovni
delavec nauči drugačnega načina mišljenja, če ne prav iz predelave lastne prakse.
Menim, da je supervizija mesto, kjer ima strokovni delavec priložnost skozi kritično
refleksijo pretekle izkušnje vzpostaviti kritičen odnos tudi do prihodnjih odločitev, in
prav to sprejemanje profesionalnega razvoja me je prepričalo, da želim raziskovati to
temo.
Problem, ki sem ga raziskovala, se nanaša na »konceptualno vprašanje odnosa med
učenjem odraslih nasploh in njihovim učenjem v superviziji«, pri čemer me je še
posebej zanimal koncept razvoja kompetence kritičnega mišljenja oziroma razvoj
»reflektirajočega praktika«. Tako sem raziskovanje usmerila v naslednja dva cilja:
̶
̶

teoretično utemeljiti, da je kritično mišljenje ena izmed temeljnih potrebnih
kompetenc supervizantov;
teoretično utemeljiti, da je razvojno-edukativni model supervizije primerna
podlaga za razvoj kompetence kritičnega mišljenja.

Magistrsko delo je razdeljeno na šest delov. V prvem delu na kratko opredeljujem
raziskovalna vprašanja in cilje teoretične magistrske raziskave. V drugem delu
predstavim supervizijo, njene izvedbene oblike in cilje, ki jih zasledujemo v
supervizijskih procesih. Dotaknem se tudi pomena etike in zaupnosti ter dobre
komunikacije kot temeljnih pogojev za uspešnost supervizije.
V tretjem delu teoretično argumentiram pomembnost kompetence, ki jo lahko
ubesedimo v izrazu reflektirajoči praktik. V nadaljevanju primerjam stičnosti med
učenjem odraslih in učenjem v supervizijskem procesu. S tem želim opozoriti na
priložnost, da se skozi supervizijski proces učimo kritičnega mišljenja, kar podrobneje
razdelam v petem poglavju.
Zaključni del magistrskega dela je namenjen sklepnim mislim raziskave, iz katerih
izhaja, da razvojno-edukativni model supervizije izpolnjuje pogoje, ki so potrebni za
učenje kritičnega mišljenja strokovnih delavcev kot pomembne delovne kompetence.
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1.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Učenje kritičnega mišljenja je bilo predmet različnih študij tako na področju učenja
kritičnega mišljenja v šolah (Kompare in Rupnik Vec, 2006) kot na področju učenja
kritičnega mišljenja v odrasli dobi (Jelenc Krašovec, 2014). Problem, ki sem ga
raziskovala, se je nanašal na »konceptualno vprašanje odnosa med učenjem
odraslih nasploh in njihovim učenjem v superviziji«, pri čemer me je posebej zanimal
koncept razvoja kompetence kritičnega mišljenja oziroma razvoja »reflektirajočega
praktika« v superviziji.
Kot je že bilo omenjeno, sem v magistrskem delu sledila naslednjima ciljema:
̶
̶

teoretično utemeljiti, da je kritično mišljenje ena izmed temeljnih potrebnih
kompetenc supervizantov;
teoretično utemeljiti, da je razvojno-edukativni model supervizije primerna
podlaga za razvoj kompetence kritičnega mišljenja.

Tako bom najprej predstavila podobnosti med konceptom učenja v odrasli dobi in
učenjem v superviziji prek primerjave definicij in ciljev.
Tema učenja in razvoja kritičnega razmišljanja v supervizijskem procesu je bila do
zdaj premalo raziskana tako v domači kot tuji znanstveni in strokovni literaturi ter
praksi. Po mojih supervizijskih izkušnjah je vredna proučevanja, saj menim, da lahko
kontekst razvojno-edukativnega modela supervizije z večjo integracijo učenja
kritičnega mišljenja pridobi na prepoznavnosti, kakovosti in pomembnosti supervizije
nasploh.

1.2 Raziskovalna vprašanja
1. Kakšna je teoretična podlaga (teorije, koncepti, metode učenja odraslih) za učenje
in spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja supervizantov?
2. Kako teoretično utemeljiti prispevek supervizorja k razvoju kritičnega mišljenja
supervizantov?

1.3 Metode in raziskovalni pristopi
Izbrala sem teoretični raziskovalni pristop in v njem uporabila naslednje metode
zbiranja ter v nadaljevanju analize in sinteze zbranih teoretičnih podatkov (Pšunder,
Kolnik in Čagran, 2010):

̶

̶

deskriptivna metoda (proučevanje na nivoju opisovanja odnosov med
konceptom učenja odraslih nasploh, učenja odraslih v superviziji in učenja
kritičnega mišljenja brez vzročnega razlaganja);
komparativna metoda (proučevanje na nivoju primerjanja konceptov o učnih
procesih z namenom odkrivanja podobnosti in razlik med konceptom učenja v
superviziji, predvsem po razvojno-edukativnem modelu, in konceptom učenja
kritičnega mišljenja);
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̶

metoda klasifikacije (proučevanje možnosti spodbujanja učenja kritičnega
mišljenja v okviru razvojno-edukativnega modela supervizije);
metoda analize in sinteze (analiza – proučevanje na nivoju razčlenjevanja
koncepta učenja v superviziji in koncepta učenja kritičnega mišljenja,
teoretično proučevanje sestavnih delov procesa učenja v superviziji z
vključevanjem učenja kritičnega mišljenja in obravnava glede na celoto;
sinteza – združevanja pojmov, sodb in zaključkov analize v integrativni
koncept učenja v razvojno-edukativnem modelu supervizije, s poudarkom na
kompetenci kritičnega mišljenja).
̶

2 SUPERVIZIJA
2.1 Razvojno-edukativni model supervizije – opis nekaterih
pomembnih značilnosti
Razvojno-edukativni model supervizije je izpeljan iz nizozemskega koncepta
supervizije, vendar je prilagojen našim možnostim, potrebam in supervizijski tradiciji.
Temelji na predpostavkah teorije izkustvenega učenja, nedirektivnega, h klientu
usmerjenega svetovanja, spoznanj interakcionizma, komunikacije, sistemske in
drugih teorij. Namenjen je strokovnim delavcem, ki že delajo ali pa se šele uvajajo v
svoj poklic, in ni omejen na določeno stroko, metodo ali področje dela (Žorga, 1999,
str. 205). Supervizor pri svojem delu uporablja elemente različnih delovnih pristopov
in metod, če so ti namenjeni doseganju ciljev supervizije in če se skladajo s
supervizijskim okvirom dela (Kobolt in Žorga, 2006).
Razvojno-edukativni model supervizije zajema osebno spremljanje in spodbujanje
poklicnega razvoja delavcev s poudarkom na poklicni refleksiji in učenju, ki omogoča
strokovnemu delavcu, da z lastnimi izkušnjami prihaja do novih strokovnih in osebnih
spoznanj, integrira praktične izkušnje s teoretičnim znanjem ter usklajuje svoje
osebnostne značilnosti in osebni način delovanja s poklicnimi spretnostmi, ki jih ima
kot strokovnjak (prav tam).
V primerjavi dveh supervizijskih modelov B. Gogala Švarc (2002, str. 52) navaja, da
je v nizozemskem konceptu supervizije (koncept, ki mu sledimo v razvojnoedukativnem modelu) supervizor odgovoren za učni proces, kar pomeni (prav
tam):




supervizor pomaga supervizantu pri učenju iz delovnih izkušenj, da bi
napredoval v smeri boljšega opravljanja strokovnih nalog;
supervizor ne daje delovnih nalog in ni neposredno odgovoren za dobrobit
klientov, s katerimi dela supervizant;
supervizor je odgovoren za razvoj strokovnih kompetenc supervizanta,
tako da omogoča pogoje za raziskovanje in refleksijo delovnih izkušenj.

Učenje in poučevanje nosita v sebi obojestranski, vzajemni učinek. Supervizor in
supervizant se učita sama in hkrati učita drug drugega. Tako supervizija od obeh
terja medsebojno zaupanje in pogum, da opazujeta svojo vlogo v odnosu, preverjata
svoje posebne odzive in sta se pripravljena spreminjati (Kramar, 2000, v Rožič, 2015,
str. 38).
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Supervizija ima poleg podporne in edukativne funkcije še regulacijsko funkcijo, ki je
sestavljena iz regulacije afekta in regulacije selfa (Žvelc, 2015).
Čeprav podpora omogoča regulacijo in pomembno vpliva nanjo, ji ni enaka. Zanjo so
potrebne dodatne intervencije, ki jih supervizor uporablja (Podlesek, 2016), če ima za
cilj učenje pri supervizantih. Te intervencije so:





raziskovanje in sprejemanje doživljanja;
dajanje pomena transfernim, kontratransfernim in paralelnim procesom;
modelno učenje;
konceptualizacija primerov.

A. Kobolt (2004) piše, da je vloga supervizorja ne glede na supervizijski model v tem,
da sledi naslednjim elementom:



















v supervizijskem procesu se uči tudi supervizor;
supervizor je moderator učnega procesa;
supervizor mora upoštevati vire supervizantov in moči supervizijske
skupine;
supervizant mora biti v središču pozornosti;
supervizor mora nenehno preverjati, ali supervizanti sledijo dogajanju;
supervizor si mora s supervizanti izmenjevati misli, besede in dejanja;
supervizor mora pozorno poslušati, kar sogovorniki povedo;
supervizor se mora izogibati nasvetom;
supervizor se ne sme prenagliti s poskusi reševanja problemov;
supervizor ne sme pozabiti, da je supervizija proces, v katerem supervizant
v varnem okolju rešuje poklicna vprašanja;
supervizor mora kombinirati intervence med supervizijskim procesom;
vprašanja so le del metodičnega repertoarja;
supervizor mora vpeljati v supervizijo kreativne tehnike;
supervizor mora biti pozoren na nebesedno komunikacijo;
supervizor mora biti konkreten;
supervizor mora paziti, da sta govor in jezik razumljiva;
supervizor mora biti pozoren na metafore;
supervizor mora povzemati in spodbujati samoevalvacijo supervizanta in
skupine.

2.2 Opredelitev temeljnih elementov supervizijskega procesa
Supervizija

Supervizija je beseda z več pomeni. V najširšem smislu besede pomeni proces
razvoja v poklicu (Kobolt in Žorga, 1999). Prvotno se je razvila v ZDA na začetku
devetnajstega stoletja (prav tam), in sicer kot nova oblika socialnega dela, ko je Mary
Richmond skupaj s sodelavci uvedla supervizijsko izobraževalno in nadzorno obliko
dela prostovoljcev. Z mentorstvom in učenjem so strokovnjaki spremljali delo
prostovoljcev, jim svetovali, pomagali pri bolj zapletenih primerih ter pri predelovanju
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osebnih stisk, dilem in frustracij. Takrat se je tudi prvič uporabil pojem supervizija, ki
je prvotno imela tako nadzorni kot podporni značaj. Supervizija je bila v tem obdobju
usmerjena v organizacijo socialnega dela (prav tam).
Skozi svoj razvoj v dvajsetem stoletju je supervizija izgubila nadzorno funkcijo.
V. Milošević Arnold (1997, str. 7–8) kot prva nosilka projekta »Uvajanje supervizije na
področju socialnega varstva« opredeljuje supervizijo kot metodo, ki je namenjena
strokovnjakom in jim neposredno pomaga, posredno pa pomaga tudi uporabnikom,
saj jim zagotavlja kakovostne strokovne storitve.
V nadaljevanju navajam različna pojmovanja pojma supervizija, ki so rezultat
poglobitve razumevanja glede na refleksijo izkušnje s supervizijami:










Evropsko združenje za supervizijo, ANSA, definira supervizijo kot prostor in
čas, ki je namenjen refleksiji strokovnega delovanja v kompleksnih situacijah,
njena osnovna naloga pa je razvoj posameznikov, skupin in organizacij
(Ajduković idr., 2015a, str. 52). Poleg tega nudi podporo za refleksijo in
sprejemanje drugačnih rešitev v zahtevnih delovnih situacijah in konfliktih ter
podpira proces sprememb in iskanje inovativnih rešitev. Supervizija deluje
podporno pri preprečevanju mobinga na delovnem mestu in izgorelosti (prav
tam).
V. Milošević Arnold (1997, str. 7–8) poudarja, da je supervizija strokovnjaku
spodbuda za učenje in opora pri prenašanju obremenitev ob odgovornem
strokovnem delu, postavljanju meja in poklicne distance, preprečevanju
otopelosti, izgorevanju in usmerjanju pri strokovnem ravnanju.
A. Eiselt (2011, str. 18) supervizijo vidi kot izobraževanje, ki je učinkovito
takrat, ko pomaga nekomu, ki se želi spoprijateljiti s svojo stroko. Supervizija
je voden ciklični proces učenja, v katerem supervizanti razvijajo svojo poklicno
identiteto, raziskujejo svoje izkušnje in o njih premišljujejo, da bi razvili svoj
lastni profesionalni pristop.
Za S. Žorga (2003) supervizija predstavlja proces specifičnega učenja in
razvoja, pa tudi metodo podpore pri profesionalnem reflektiranju, ki
strokovnjakom omogoča nove profesionalne in osebne uvide integrirati kot
lastno izkušnjo, kar pomeni, da strokovnjaki praktične izkušnje integrirajo s
svojimi teoretičnimi znanji z namenom, da pridejo do svojih lastnih rešitev
problemov, s katerimi se srečujejo pri delu, da uspešneje obvladujejo stres in
gradijo svojo profesionalno identiteto. Supervizija podpira profesionalno
učenje in osebni razvoj strokovnjaka (prav tam).
Slovensko društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje
razume supervizijo kot: a) obliko profesionalne refleksije in svetovanja za
zagotavljanje kakovostnejšega opravljanja poklicnega dela ter spodbujanje
profesionalnega in osebnega razvoja strokovnih delavcev na različnih delovnih
področjih, na katerih je delo z ljudmi pomembna značilnost (socialno varstvo,
duševno zdravje, vzgoja in izobraževanje, gospodarstvo, zdravstveno varstvo
ipd.); b) učni proces ter specifično učno in podporno metodo, ki predstavlja
izhodiščno točko za poklicno samorefleksijo.

Iz navedenega izhaja, da ni enotne opredelitve supervizije, vendar pa je vsem
opredelitvam skupni imenovalec to, da gre za poklicno refleksijo ali proces
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razmišljanja o tem, kako opravljamo poklic, evalvacijo lastnih poklicnih ravnanj in
dilem v konkretnih strokovnih situacijah z namenom izboljšanja poklicnega dela.
V magistrskem delu se osredotočam na razvojno-edukativni model supervizije,
katerega namen je omogočiti proces poklicne refleksije in razvijanje sposobnosti
samostojnega, kritičnega razmišljanja in odločanja o načinu opravljanja
profesionalnega dela, ki omogoča integracijo teoretičnega znanja s praktičnimi
izkušnjami, pomaga pri oblikovanju poklicne identitete ter omogoča boljše
razumevanje samega sebe in svojih ravnanj med opravljanjem profesionalnega dela.
Supervizant kot sooblikovalec in soustvarjalec supervizijskega procesa

Supervizant je član supervizijske skupine, strokovni delavec, ki se v supervizijski
proces vključuje z namenom, da izboljša svoje profesionalno ravnanje. Supervizije
brez supervizantov ni in je namenjena predvsem njihovemu učenju in razvoju, čeprav
se ob supervizantu razvija in uči tudi supervizor.
V teoriji je kar nekaj definicij in razlag pojma supervizant, izpostavljam pa le bistvene:
 »Supervizant je strokovni delavec, ki spoznava sebe v svoji profesionalni vlogi
skozi izkustveno učenje.« (Erzar Metelko, 1999, str. 80)
 »Supervizant je strokovnjak, ki sodeluje v supervizijskem procesu, da bi se v njem
učil s pomočjo lastnih izkušenj pri delu (izkustveno učenje). V tem procesu
spoznava, kako deluje v profesionalnih vlogah in kako ga pri tem vidijo drugi.«
(Miloševič Arnold, 1999, str. 16)
 »Supervizant je lahko vsak študent, ki se je srečal s praktičnim delom, ter seveda
vsak strokovni delavec, ki se želi prostovoljno vključiti v supervizijski proces bodisi
individualno ali skupinsko z namenom, da reflektira lastno strokovno delo in ob
supervizorjevem usmerjanju, podpori in razumevanju išče odgovore zase ter se
morda odloča tudi za spremembe pri opravljanju prakse.« (Kobolt, 1995. str. 26)
 Supervizanti se imajo v supervizijskem procesu priložnost naučiti naslednjih
veščin (po Kobolt in Žorga, 2000):











ločevati osebno od profesionalnega;
preverjati komunikacijsko razumevanje;
doseči večjo skladnost pri obravnavi določenih poklicnih problemov;
razmišljati o svojih reakcijah na poklicne dogodke;
učiti se od drugih udeležencev skupine;
predelovati in razmišljati o konfliktih med različnimi poklicnimi
vlogami;
individualno obravnavati potrebe posameznega uporabnika, hkrati
pa zaščititi svoje meje;
učiti se asertivne komunikacije in reševanja sporov med sodelavci;
razvijati boljše medsebojne kolektivne odnose;
razvijati profesionalno identiteto.

Vsak supervizant glede na svojo osebnost na svoj način uglasi celoten supervizijski
proces, pri čemer to delo na sebi vsebuje toliko fines in variant, da ni mogoče
predpisati ene same in edine pravilne poti za vse supervizante. Prav zato naj
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supervizant ostane zvest samemu sebi in v korist svojega profesionalnega dela goji
predvsem lastno individualnost in spontanost (Preder v Kramar, 2002, str. 263).
Pomembno se mi zdi razmišljanje U. Slana (2005, str. 110) o razmerju med vlogami
supervizije, supervizorja, supervizanta, klienta in pedagoga ter tudi o medsebojnem
vplivu odnosa na njeno profesionalno delo, kar opiše z naslednjimi besedami: »Nam,
pedagogom je zato težko postati tisti drugi, ki ga vodijo, ga učijo. Iz poglavij o vlogi in
odgovornostih supervizanta je razvidno, da vloga supervizanta ni prvenstveno v tem,
da zavzema položaj “pomožnega” supervizorja (ali vsaj naj ne bi bila taka). Zakaj jo
potem večkrat doživljamo tako? Na misel mi prideta dve možnosti: ali supervizija, ki
sem jo sama izkusila, ne izpolnjuje takih pogojev, ali pa jaz prenašam svoje izkušnje
od drugod v supervizijo in predvidevam, da bo supervizor delal z menoj tako, kot jaz
s svojimi klienti. Pravzaprav naj bi tudi mi delali s klienti na ta način, da bi jim
prepuščali odgovornost, jih spremljali in ne vodili …). Imamo mogoče zato, ker ne
delamo na tak način, občutek, da bodo tudi drugi z nami enako ravnali?«
S. Žorga (Kobolt in Žorga, 2000, str. 293) navaja, da je predvsem potrebno, da
supervizant razvije sposobnost razumljivega opisovanja delovnih izkušenj,
postavljanje vprašanj v zvezi s svojim delom in težavami, kritično opazovanje
lastnega poklicnega delovanja, zmožnost reflektiranja svojega delovanja,
poimenovanje uvidov, prenos spoznanj v nadaljnje delo ipd. V tej opredelitvi je
zaslediti veliko skupnega z razvojem kritičnega mišljenja po Brookfieldu (1993), in
sicer:
Tabela 1: Učenje v superviziji in razvoj kritičnega mišljenja po Brookfieldu (1993)
(primerjava avtorice tega dela)

Kaj se lahko supervizant nauči v
supervizijskem procesu
S. Žorga (Kobolt in Žorga, 2000, str. 293)
Razumljivo opisovanje delovnih izkušenj
Postavljanje pravih vprašanj
Kritično opazovanje
Reflektiranje svojega delovanja
Poimenovanje uvidov
Prenos spoznanja v nadaljnje delo

Razvoj kritičnega mišljenja
Brookfield (1993 v Jelenc Krašovec,
1996, str. 7)
Opisovanje sprožilnega dogodka
Ocena stanja
Raziskovanje možnosti
Razvijanje perspektivnih alternativ
Integracija

Supervizor

Supervizor je vodja supervizijske skupine in je strokovnjak za supervizijo. Ko
govorimo o njegovi vlogi v supervizijskem procesu, je pomembno poudariti, da mora
za supervizanta, strokovnega delavca, imeti sprejemljiv vrednosti sistem. Supervizor
ni osrednja oseba v supervizijskem procesu, je pa pomembna. Čeprav supervizanti
supervizorja doživljajo kot vodjo procesa, je odgovornost za supervizijski proces in
njegovo vsebino predvsem naloga supervizantov (Žorga, 1999). V supervizijskem
procesu razvojno-edukativnega modela supervizije ciklično sledimo razvojnim
stopnjam, ki jih navaja Kolb (1984) (dogodek, refleksija na dogodek, iskanje novih
poti in rešitev, eksperimentiranje, nakar se zopet krog vrti naprej v smeri spiralnega
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razvoja). V spodnji tabeli primerjam učenje po Kolbovem modelu učenja (prav tam),
ki mu sledimo v superviziji, s Sokratovim učenjem. Med njima je veliko podobnosti, ki
po mojem mnenju potrjujejo uporabnost Sokratovega nauka, ko govorimo na splošno
o učenju v razvojno-edukativnem modelu supervizije.
Kot sem že v uvodu omenila, je supervizor pomembna osebnost v superviziji, ni pa
edina. Pomemben je v prvi vrsti odnos med supervizorjem in supervizantom, kar
utemeljujem z naslednjimi raziskavami, ki so bile opravljene na tem področju:
















supervizanti, ki so bili z načinom vodenja supervizijske skupine zadovoljni,
so tudi vzdušje na supervizijskih srečanjih označili kot pozitivno in so bili
zadovoljni z učinki supervizijske skupine. Tisti, ki z vodenjem supervizijske
skupine niso bili zadovoljni, niso doživljali vzdušja na supervizijskih
srečanjih kot pozitivnega, niti niso zaznali pomembnih učinkov procesa
supervizije v svojem osebnem in strokovnem življenju (Proctor, 2000);
supervizorjeva osebnost in njegov lastni način pristopanja k ljudem
odločilno obarvata vzdušje v supervizijski situaciji. To velja predvsem v
začetnem obdobju, ko supervizanti šele otipavajo svoj položaj v zanje
neznanem okolju (Kramar, 2002, str. 268);
ko supervizor vzdržuje stik s svojim notranjimi svetom, skrbi zase in za svoj
razvoj v vlogi supervizorja, na ta način predstavlja model dobre prakse za
svoje supervizante oziroma tudi sam demonstrira to, kar uči druge (Yeeles,
2004);
različne raziskave kažejo, da je način, kako supervizor vodi supervizijo,
pomemben element supervizijskega procesa. Temelj uspešnega
supervizijskega dela je predvsem jasna slika supervizorja, kaj želi, da bi
skupina dosegla na skupinski ravni nalog (Proctor, 2000);
v superviziji je ključno supervizorjevo delo s supervizantom in ne delo za
supervizanta. Supervizor med supervizijskim procesom prehaja med
različnimi vlogami, kot so moderator, učitelj, trener »zrcalo«, model,
ocenjevalec, mentor, mediator, evalvator, kolega, svetovalec, terapevt,
pogajalec, konzultant, vodič, razbremenjevalec, izpraševalec, poslušalec in
drugo (Žorga, 2007);
supervizor mora biti fleksibilen pri svojem vodenju, se prilagajati glede na
potrebe, okoliščine in lastno presojo, kaj je najprimerneje v določenem
kontekstu, ter glede na določeno skupino in posameznike (Žorga, 2000);
vloge supervizorja se spreminjajo glede na potrebe supervizantov in so
odvisne predvsem od tega, kako opredelimo cilje in funkcije supervizije.
Najučinkoviteje je, če supervizor zmore kombinirati in integrirati vse
funkcije z administrativno, podporno in edukativno funkcijo supervizije
(Proctor, 2000);
profesionalna identiteta supervizorja predpostavlja, da supervizor kaže
profesionalni odnos do profesionalne samopodobe in predvsem skrb za
njen konstanten razvoj (Ajduković idr., 2017);
po A. Eiselt (2011, str. 2) mora supervizorjevo delovanje temeljiti na etiki, ki
mu pomaga izogniti se oviram, ki so prisotne, ko opravlja delo supervizorja.
Moralna načela, iz katerih izhaja in v skladu s katerimi se ravna, pa so
predvsem avtonomnost, pravičnost, dobronamernost, neškodljivost in
zvestoba. To pomeni, da se bo supervizor odločal in ravnal v skladu s
svojimi vrednotami, nikakor pa ne bo zanemarjal vrednot in pravic drugih;
17











z zunanjo pomočjo supervizorja ima supervizant boljše možnosti za
eksistenčni in profesionalni uvid, namesto da se bori z disfunkcionalnimi
obrambnimi mehanizmi, kar mu preprečuje, da bi neposredno dojel
situacijo (Pascual Leone, 2000, v Žorga, 2007);
Bezič (2007) navaja, da je v supervizijskem procesu pomembno: a) da si
supervizant dejansko želi, da bi njegovo delo krenilo v drugo smer, in da si
želi pogledati zadevo na drug način; b) da ima supervizor zanesljiv, odprt,
odobravajoč in prijazen pristop, da je v komunikaciji prilagodljiv in da
spoštuje meje supervizanta; c) da so v supervizijski skupini prisotne
pozitivne povratne informacije udeležencev, ker so znak podpore in
zanimanja drugih za dano težavo;
Wolberg (v Kramar, 2000, str. 265–269) trdi, da ne glede na to, kako dobro
je usposobljen supervizor, bo vedno zmožen nekaterim supervizantom
pomagati bolj kot drugim. Uspeh ni toliko odvisen od tega, kako idealen je,
temveč bolj od tega, kako uspešna je kombinacija dveh ljudi, da uresničita
nek ustvarjalni tim. Večja ozaveščenost o psihodinamiki obeh udeležencev
pripomore k temu, da se bosta supervizor in supervizant izognila raznim
nevarnostim ter ustvarila situacijo z mirom in distanciranostjo od pritiskov
vsakdanje rutine, ki omogoča medsebojno kreativno in plodno izmenjavo
novih izkušenj, ki se imenuje »učna aliansa«;
S. Žorga (1999, str. 129) o vlogi supervizorja pove, da supervizor ni tisti, ki
že vnaprej pozna odgovore in jih v procesu supervizije posreduje
strokovnemu delavcu, temveč so odgovori še neznani. Supervizor je pri
tem le moderator dogajanja, ki spremlja strokovnega delavca v procesu
iskanja svojih lastnih rešitev. Pri tem sta zlasti pomembni supervizorjeva
odprtost do izkušenj drugih in usmerjenost na proces, ki se sproži v
posamezniku ob refleksiji teh izkušenj, ne pa toliko vsebina, ki jo podaja
posameznik;
odgovornost supervizorja je v tem, da omogoči optimalne pogoje za učenje
med procesom (Kobolt, 2000).

A. Kobolt in S. Žorga (2000) poudarjata, da je v superviziji pomembno zasledovati
razvojno-edukativno komponento supervizije, kar pomeni omogočiti supervizantom
optimalne pogoje učenja. Ustvarjanje učnega ozračja v superviziji, ki je
supervizantom tako spodbuda kot izziv, je v prvi vrsti odgovornost supervizorja, ki
mora za uspešno opravljanje te vloge poleg profesionalnih kompetenc imeti tudi
naslednje osebnostne kakovosti: odprtost, spoštovanje, pozitivno naravnanost,
toplino, empatijo, zavedanje samega sebe (Eiselt, 2009).
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Tabela 2: Sokratov nauk v razvojno-edukativnem modelu supervizije
(primerjava avtorice tega dela)
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Funkcije supervizije

Besedo funkcija razumem kot izvedbo ali opravljanje (lat. functio) nekega dela,
omejeno z zastavljenimi cilji. Kako bo supervizor organiziral svoje delo in oblikoval
svojo vlogo, je odvisno od funkcije supervizije, ki jo vodi. Več avtorjev si je enotnih
(Kobolt in Žorga, 2000), da pravzaprav obstajajo tri splošne funkcije supervizije:
VODSTVENA FUNKCIJA: usmerjena je na naloge organizacije in skrbi za izvajanje
dogovorjenih standardov kakovosti. Zaposleni se sprašujejo predvsem o učinkovitosti
in etičnosti svojega dela.
PODPORNA FUNKCIJA:
supervizantom
ponuja
možnosti
ozaveščanja
profesionalnega vedenja (čustva, mišljenje, aktivnosti, fiziologijo), ki jih predelajo v
varnem okolju supervizijskega procesa. Od supervizorja in drugih udeležencev
pričakujejo povratne informacije, ki jim dajo občutek, da niso sami s svojimi problemi
in da svoje stiske lahko izrazijo v varnem okolju. Tako organizirana supervizija
omogoča članom načrtovanje boljše uporabe svojih osebnih in profesionalnih
zmogljivosti, hkrati pa pripomore k zmanjševanju stresa in omogoča supervizantu
potrditev kot osebe in profesionalca (Kobolt in Žorga, 2006). Tako organizirana
podporna funkcija supervizije je usmerjena k čustvenim vidikom dela s klienti, ki
omogočajo supervizantu, da vrednoti njihove lastne kognitivne in čustvene odzive
glede na profesionalno delo. Na ta način se ustvarja profesionalna distanca –
analizirani so različni profesionalni odnosi in podane kritično-analitične ocene njihovih
lastnih akcij (Vec, 2004).
EDUKATIVNA FUNKCIJA: to funkcijo različni avtorji imenujejo še formativna,
oblikovalna, izobraževalna in klinična funkcija. Namenjena je razvoju kompetenc na
delovnem mestu in se predvsem uporablja pri prehodu iz teoretičnega na praktično
izobraževanje (Trobec idr., 2014). Ukvarja se z razvojem spretnosti, razumevanja in
sposobnosti strokovnjaka, da se usmeri na profesionalno integracijo. Edukativna
funkcija supervizije še pomeni vztrajanje pri profesionalnem razvoju z zviševanjem
strokovnih spretnosti in znanj, pomeni pa tudi pomoč pri ozaveščanju osebnih
karakteristik strokovnega delavca, značilnosti njegovih akcij in reakcij (Kobolt in
Žorga, 2006).
Na čem bo v superviziji poudarek in katera funkcija bo v ospredju, je predvsem
odvisno od sklenjenega supervizijskega dogovora, od učnega materiala
(supervizijsko vprašanje), ki ga supervizant prinaša v supervizijo, od strokovne
usposobljenosti in osebne naravnanosti supervizorja. Od vloge, ki jo v odnosu do
supervizanta zavzema supervizor, pa je odvisno, kakšna bo supervizija (prav tam).
Tako razvojno-edukativni model supervizije združuje predvsem podporno in
edukativno funkcijo. Značilnost, da supervizor nima neposredne odgovornosti za
dobrobit klienta, s katerim supervizant dela, in da nima odgovornosti za kakakovost
supervizantovega dela, opredeljuje razvojno-edukativni model supervizije kot
specifičen model učenja (Žorga, 2000). Katera funkcija bo v supervizijskem
procesu bolj v ospredju, pa je odvisno predvsem od supervizijskega dogovora med
supervizorjem in supervizanti na začetku procesa.
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Cilji supervizije v razvojno-edukativnem modelu supervizije

Cilji supervizije so predvsem odvisni od modela supervizije, ki mu sledimo, in
supervizijskega dogovora, ki ga supervizor sklene pred začetkom supervizijskega
procesa z naročnikom supervizij. V nadaljevanju navajam morebitne cilje, ki jim lahko
sledimo v razvojno-edukativnem modelu supervizije:









eden izmed prvih ciljev supervizije »bi lahko bil« učiti se (Kobolt, 1994, str.
29);
cilji supervizije so mnogostranski, vendar jih lahko opredelimo kot poklicno
učenje, konstrukcijo nove realnosti, sistemski (odprt) pogled na
problem, razumevanje pomena krožnega učenja, veščino postavljanja
jasnih meja med osebnim in strokovnim ter sprejemanje kreativnega
reševanja poklicnih vprašanj (Kobolt in Žorga, 2006b);
cilji supervizije v razvojno-edukativnem modelu so predvsem omogočiti
strokovnim delavcem učne in integrativne procese ter učinkovitejše
obvladovanje stresa, pritegniti delavce v učni proces, kjer integrirajo
tisto, kar delajo, mislijo in občutijo, v smiselno celoto. Na ta način
povečajo praktične izkušnje s teoretičnim znanjem in delo s študijem.
Prenašanje teorije v prakso in spodbujanje učenja samostojnega
delovanja je pomemben vidik v superviziji, enako kot pomoč pri iskanju
lastnih rešitev za delovne probleme. Ob tako zastavljenem iskanju lastne
strokovne in poklicne identitete se ozaveščajo tako možnosti in dejanske
vloge, ki jih prevzemajo strokovni delavci, kot tudi odgovornosti in
dolžnosti, ki jih prinaša določeno delo. Na ta način supervizija prispeva svoj
delež k profesionalnemu in osebnostnemu razvoju strokovnih delavcev (Žorga,
1999, str. 206);
J. Scaife (2001) označuje osebni in profesionalni razvoj kot proces, v katerem
se osebne kakovosti posameznika, vrednote in prepričanja, čustva, način
življenja in vstopanja v odnose preoblikujejo na način, prek katerega
doseganje osebne rasti sovpada s profesionalnim razvojem. Tako poudarja,
da sta osebni in profesionalni razvoj nedokončana procesa učenja o sebi
ter o sebi v odnosih z drugimi. Cilj osebnega in profesionalnega razvoja v
superviziji je razviti sposobnost aktivnega poslušanja in istočasno
refleksije o tem, kaj se v procesu dogaja. Tako avtorica izpostavlja tri
vidike, ki so pomembni pri tem razvoju, in sicer: priznavanje vpliva čustev na
delo, zavedanje vpliva dogodkov iz osebnega življenja na delo in
zavedanje vpliva osebne zgodovine delavca, vrednot, prepričanja in
karakterja na delo;
V Etičnem kodeksu Društva za supervizijo je navedeno, da se morajo
supervizorji pri svojem delu omejiti na tiste supervizijske storitve, ki so bile
dogovorjene in so v okvirih njihovih kompetenc. Supervizor mora paziti, da se
jasno razmeji od drugih, v določenih primerih dopolnjujočih se sorodnih strok
(npr. psihoterapije, podjetniškega svetovanja, mediacije, poučevanja itd.). Če
se med procesom izkaže, da bi bila katera druga stroka primernejša za
potrebe supervizanta, je o tem treba obvestiti supervizanta in mu dati napotke
za naprej. Osebnostni problemi se obravnavajo v superviziji samo v primeru,
ko vplivajo na probleme, ki jih ima supervizant s klientom pri svojem
strokovnem delovanju (Eiselt, 2014a, str. 320). Eden izmed ciljev supervizije
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torej je, da preprečuje odzivanje na fiksno predstavo o dogodkih pod vplivom
čustev in prezgodnje interpretiranje. Tako je nujno potrebno, da supervizant
čustva ozavesti. Temu je na superviziji treba nameniti čas (Eiselt, 2014, str.
246);
če se supervizija izvaja kot aktiven, kreativen proces skupaj s pripravljenostjo
za samorefleksijo vseh vključenih, predstavlja možnost za razvoj samozavesti
in tudi za razvoj v smeri večje strokovne kompetentnosti (Bezič, 2007, str.
450);
B. Gogala Švarc (2002, str. 56) izpostavlja drugi končni cilj supervizije, ki ga
omenja kot integracijo v posameznikovem kreativnem slogu. To pomeni, da bo
supervizant sposoben formulirati probleme, da bo ustvarjalen in zmožen
kritično reflektirati svoje delo in dogajanje v okolju (prav tam);
tako supervizant prehaja iz vloge laika v vlogo profesionalca in si oblikuje
profesionalno identiteto strokovnega delavca. 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 zmožnost, da to uresniči
(Kadushin, 1985, v Kobolt in Žorga, 2000);
namen in cilj supervizije je torej sprostitev kreativnega potenciala supervizanta
– pomagati mu, da v svojem delovnem procesu ubere novo smer, ali mu
omogočiti, da določeno situacijo pogleda na nov način. Spremenjen pogled na
situacijo pa omogoča lažje prepoznavanje tistih elementov, ki so zavirali
dotedanje delo, in lažje odkrivanje vzorcev dotedanjih motenj. Takšno
dojemanje supervizije prinese »razvoj«, »ozaveščanje lastnega kreativnega
potenciala«, »razumevanje tega, kar delamo«, vse skupaj pa prispeva »k
zaupanju vase in v lastno kompetentnost« (Bezič, 2007, str. 443–444).

3 UČENJE ODRASLIH IN UČENJE V SUPERVIZIJI

3.1 Splošne značilnosti učenja odraslih
Beseda »učenje« v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2008) pomeni
spoznavanje in odkrivanje neznanega. Lahko je to pridobivanje novega znanja ali
novih veščin.
Pojem odraslosti se ne loči od otroštva z mejo v letih, temveč z vlogami, ki jih
posameznik sprejme in opravlja v odraslosti in ko je sposoben preživljati in zaslužiti
za preživetje sebe in svoje družine, ko je dejaven v družbi in kulturi ter ko je
sposoben sprejemati istočasno več vlog, na primer vlogo partnerja, biti starš, dejaven
državljan ipd. Namen izobraževanja mora biti urjenje neodvisnih aktivnih in
razmišljujočih posameznikov, ki bodo videli v služenju skupnosti svoje najvišje
poslanstvo, trdi nobelovec Albert Einstein (Pustavrh, 2012).
Učenci kot učitelji niso »lijaki«, v katere lahko vlivamo znanje, temveč znanje
oblikujejo v skladu s svojimi izkušnjami, lastnostmi in okoljem, trdi Plut - Pregelj
(2004, str. 32).
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»Zgodovina je pokazala, da so se odrasli vedno učili ob pomembnih dogodkih, ki so
jih prisilili v določene spremembe, kot so to naravne katastrofe, bolezni ali vojne. Učili
so se s posnemanjem ob izkušnjah, s poskusi in z napakami. Izobraževanje in
učenje odraslih zajema vse dejavnosti, v katerih sodelujejo odrasli z namenom,
da bi si pridobili znanje, spretnosti, oblikovali stališča, vrednote. V teh
opredelitvah je zajeto izobraževanje z namenom, da se odrasli učijo, in tisto učenje,
ki se dogaja samostojno, priložnostno, izkušenjsko, ob spremembah sredi
vsakdanjega življenja (…). Učenje odraslih torej zajema vse tiste situacije, ko odrasli
namerno speljejo spremembo, ko namerno oblikujejo procese učenja (…) in tudi
učenje, ki ni namerno načrtovano, ki ga zahtevajo spremenjeni življenjski pogoji (…)«
(Ličen, 2006, str. 17)
Tako N. Ličen (2006) navaja, da se v odraslosti zamegli ostra meja med učenjem in
delovanjem. Pri tem nenačrtnem učenju ima na odrasle velik vpliv okolica, drugi
ljudje, in včasih se je zdelo, kot da je celotna vzgoja sestavljena le iz vplivov drugih
ljudi na posameznika, saj odraslega oblikujejo odnosi z drugimi ljudmi in
socialna mreža, v kateri se odvijajo transakcije. Nekatere odnose odrasli izbira, v
večino pa vstopa nehote zaradi drugih življenjskih zahtev in potreb. Med vplive drugih
ljudi in vplive okolja je umeščena tudi samovzgoja, s katero posameznik vzpostavlja
odnose s sabo in se avtorefleksivno uči (prav tam, str. 18).
»Psihično zdrav človek ohrani ideale kot nekakšne usmeritve v življenju,
vendar ne trpi, ker ni idealen. Realno spoznanje je, da ne znamo vsega. Ljudje
se po naravi učimo, ko ugotovimo, da česa ne znamo, ne obvladamo, in bi radi
to spremenili. Če pa misliš, da že vse veš, ne boš čutil potrebe po učenju.«
(Praper, b. d.)
Vsi veliki učitelji starih časov, denimo Konfucij, v stari Kitajski Lao Ce, Jezus kot
prerok v Svetem pismu, filozofi Aristotel, Platon in Sokrat v stari Grčiji ter Ciceron in
Evklid v Rimu, so poučevali odrasle. Pri tem so upoštevali bogate izkušnje odraslih in
jih spodbujali k aktivnemu razmišljanju. Kitajci in Judje so poznali metodo primera, ko
učitelj predstavi problem in okoliščine kot zgodbo, ki jo potem vsi raziskujejo, iščejo
podobnosti in mogoče rešitve. Grki so izumili tako imenovani sokratski dialog in
vprašanja Sokratovega tipa (Tancig, 1994)
V antiki so sofisti spodbujali izobraževanje svobodnih državljanov in delovali v
manjših skupinah, ki so z uporabo pogovora skušale vzgajati udeležence skupine. V
Rimu poznamo vzgojo retorikov in razpravo »pro et contra«, ki postavi trditev kot
izziv, udeleženci skupine pa trditev utemeljijo in zagovarjajo.
Knowles navaja šest ključnih karakteristik pri učenju odraslih (Bogičević, 2013):







odrasli imajo potrebo vedeti, zakaj se nekaj učijo;
odrasli imajo potrebo biti sami svoji voditelji (samodirektivno učenje);
odrasli imajo širok spekter predhodnih osebnih izkušenj;
odrasli so se pripravljeni učiti šele takrat, ko dobijo uvid, da jim bo učenje
omogočilo biti učinkovitejši in bolj zadovoljni pri delu;
odrasli so se pripravljeni učiti takrat, ko je učenje usmerjeno na ciljno nalogo
(problem, življenje);
odrasle motivirajo le intrinzični in ekstrinzični dejavniki motivacije.
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Knowles je leta 1980 predlagal štiri načela, ki se uporabljajo pri učenju odraslih:





odrasli morajo sodelovati pri učnem načrtu in ocenjevanju njihovega dela;
izkušnje (vključno z napakami) so osnova za učne dejavnosti;
odrasli se najbolj zanimajo za učno snov, ki ima takojšnjo pomembnost in vpliv
na njihovo delo ali osebno življenje;
učenje odraslih je problemsko usmerjeno in ne vsebinsko.

Leta 1984 predlaga vpeljavo petega načela učenja odraslih, to je učenje
samorefleksije. Vse navedene lastnosti učenja odraslih zasledimo v učenju v
superviziji.
Učeča se družba in vseživljenjsko učenje

V Terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja (2009) je pojem »učeča se
družba« razložen tako, da je to družba, ki vsem svojim članom omogoča učenje in
izobraževanje ter jih spodbuja k učenju. Za učeče se družbe predstavljata učenje in
izobraževanje pomembno družbeno vrednoto, kar vpliva tudi na odločanje nosilcev
javne politike v zvezi z vlaganjem v izobraževanje, zlasti v izobraževanje odraslih.
Kot osnova k učeči se organizaciji naravnane izobraževalne politike pa služi koncept
vseživljenjskega učenja. To učenje je lahko formalno in neformalno.
Posameznik lahko neformalno znanje pridobi z nasveti in zgodbami sodelavcev v
ustni obliki ali v priročnikih in navodilih v pisni obliki.
Znanje ni enolično in prepoznavno v samo eni obliki. V procesu izobraževanja in
učenja se v vsakem izmed nas ustvarja znanje, ki ga Sitar (2006, str. 63) razdeli na
eksplicitno in implicitno.
Eksplicitno znanje zasledimo v knjigah, dokumentih, podatkovnih bazah, zapisih
postopkov ipd. V organizacijah je formalno in sistematično zajeto v specifikacijah
izdelkov, v znanstvenih formulah in v računalniških programih. Eksplicitno znanje
lahko z namenom nenehne uporabe prepoznamo, shranimo, opredelimo in
prenašamo. Je lahko dostopno, bolj razumljivo, lahko ga računalniško obdelujemo,
elektronsko prenašamo in shranjujemo v bazah podatkov (prav tam).
Znanje, ki je skrito v glavi posameznika, implicitno znanje, pa je zelo težko ali skoraj
nemogoče oblikovati, saj se to oblikuje na podlagi izkušenj skozi čas. Sestavljeno je
iz izkušenj zaposlenih, dobre prakse in razlage, kako uporaba teoretičnega znanja
deluje v praksi.
Implicitno znanje vpliva na sposobnost posameznika, da se prilagaja življenjskim
situacijam, in ga je skoraj nemogoče shraniti in tudi urediti. Posameznik pa ga
lahko prenaša. Pri tem je pomemben način prenosa. Tako moramo v ospredje
postaviti osebno komunikacijo, posnemanje in opazovanje. To tiho znanje, ki ga
supervizant pridobi v supervizijskem procesu, lahko uporabi v svoji praksi in ga
konkurenca ne more odtujiti (prav tam).
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Glede tihega znanja Sitar (prav tam) poudarja, da ga je težko izraziti ter da ga
udeleženci supervizijskega procesa zaznavajo skozi komunikacijo in interakcijo. Z
vidika posameznika pa ima to znanje izredno velik pomen, saj ga to razlikuje od
sodelavcev, mu omogoča oblikovanje lastnega mnenja v točno določenem trenutku
ter odraža obseg znanja in izkušenj, ki so vsakemu posamezniku edinstveni.
Če naprej sledimo Sitarjevi razlagi, da povezanost med eksplicitnim in implicitnim
znanjem posameznik krepi, če uporabi praktičen pogled na znanje, ki ni nikoli v celoti
tiho ali v celoti izraženo, temveč nekje vmes med delno tihim in delno izraženim,
potem dobimo potrditev, da je prav supervizija proces, ki posamezniku omogoča
izražanje situacijskega znanja. To znanje se nanaša na točno določeno situacijo in
ga najdemo v kontekstu problema, ki ga razkrivamo drugim. Sitar (prav tam)
poudarja, da tako pridobljeno znanje lahko primerjamo s formalnim znanjem. Čeprav
ta izkušnja nima sistematičnega zapisa in je v večji meri samo konkretno znanje, ki
predstavlja le eno izmed oblik neformalnega znanja, ki je vedno vezano in značilno le
za konkretno situacijo in izkušnjo (prav tam).
Tabela 3: Oblike eksplicitnega in implicitnega znanja (Sitar, 2006, str. 63)
EKSPLICITNO ZNANJE
IMPLICITNO ZNANJE
======================================== =========================
tabele
izkušnje
diagrami
sposobnosti
specifikacije izdelkov
intuicija
znanstvene formule
razumevanje
računalniški programi
prepoznavanje
podatkovne baze
zaznavanje
zapisane dobre prakse
občutki
standardi organizacije
čustva
cilji organizacije

3.2 Značilnosti učenja v superviziji
Supervizijo razumem kot enega izmed načinov učenja v odrasli dobi. Dokaze za to
sem našla v naslednjih trditvah:




supervizija je proces, v katerem se posamezniku omogoči in pomaga, da
razmišlja (reflektira, evalvira, analizira, sintetizira) in s tem prihaja do novih
uvidov, da se uči na drugačen način. Naloga supervizorja je omogočiti
določena dejanja, da posameznik v skupini občuti podporo pri tovrstnem
učenju in čustvovanju (Eiselt, 2009). Supervizijska skupina naj bi pri svojih
članih stimulirala duševne dosežke in spodbujala kognitivne spremembe.
Vendar pa je napačno sklepati, da odrasli v učnih situacijah ne potrebujejo
podpore skupine ali tankočutnih odnosov s supervizorjem (Eiselt, 2014);
supervizija kot proces učenja je čustvena izkušnja, in če želimo, da je proces
uspešen, mora potekati v varnem in zaupljivem vzdušju, saj se določenih
stvari naučimo samo v osebnem odnosu, navaja Žorga (v Kobolt in Žorga,
1999);
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poučevanje je v supervizijskem procesu nezaželeno in celo etično sporno
(Eiselt, 2014, str. 263). Odrasli si ne želijo poučevanja, temveč se želijo učiti
sami. Imajo veliko akumuliranih izkušenj, zato učenje pri odraslih večinoma
poteka na podlagi izkušenj in ne s formalnim izobraževanjem;
odrasli so bolj psihosocialno zreli in samostojni, sposobni refleksije lastne
izkušnje. Svoje znanje želijo prenašati v konkretne življenjske situacije. Z neko
učno dejavnostjo želijo nekaj doseči (Žorga, 1999);
učenje v superviziji je bolj osredotočeno na proces in manj na vsebino (Kobolt,
1994, str. 489). Najuporabnejše strategije pri tem so študije primerov, igranje
vlog, simulacije in priložnostno samoocenjevanje – tako supervizor prevzame
vlogo posrednika namesto vloge predavatelja in graditelja znanja;
v superviziji se učimo skozi predelavo izkušnje in ne s pomnjenjem podatkov,
ki jih posameznik navaja. To učenje ima tudi svoje značilnosti, ki sta jih Walter
in Marks (Žorga, 1999, str. 81) navedla že leta 1953 v svoji knjigi o
učno-poučevalnem procesu modernega učenja ter vsekakor veljajo za
značilnosti učenja v superviziji, in sicer:
 učenje je odvisno od tega, ali se želimo učiti,
 učimo se samo takrat, ko nas učenje zanima,
 pomembno je, da sodelujemo pri načrtovanju in organiziranju učnega
programa,
 učenje je odvisno od tega, da odgovorov vnaprej ne poznamo,
 najbolj se učimo takrat, kadar v zvezi z določeno situacijo lahko
svobodno oblikujemo svoj lastni odgovor,
 vsakdo se uči na sebi svojstven način,
 učenje je v veliki meri čustvena izkušnja,
 učenje je integralno, celovito in ne gre za dodajanje izkušenj, temveč za
njegovo preoblikovanje, transformacijo naučenega,
 učiti se pomeni spreminjati se;
supervizor upošteva dejstvo, da so odrasli živeli dlje, videli in naredili več ter
pri svojem delovanju vedno uporabljajo znanja iz preteklih izkušenj, s čimer
želijo potrditi, da so njihove strategije ravnanja v novih situacijah pomembne,
saj temeljijo na izkušnji. Pri tem je ključnega pomena, da imamo v supervizijski
skupini člane s podobnimi življenjskimi izkušnjami. V taki skupini lahko
spodbujamo razpravo o izmenjavi izkušenj na splošno in se lahko člani brez
velikih odporov učijo eden od drugega (Žorga, 2000);
supervizor ne razmišlja namesto supervizanta, temveč mu pomaga razmišljati.
Tako v procesu ne nastopa kot »vsevedna osebnost«, ki ima na vsako
vprašanje odgovor, te pa potem uporablja kot dogme in enkrat za vselej dane
rešitve. Supervizor z uporabo različnih metod posamezniku nudi možnost, da
zase poišče rešitve sam in da supervizijo doživlja kot svoj kreativni prostor. Za
učinkovito in prijetno učenje je nujno ustvariti varno in zaupno učno okolje, v
katerem lahko vsak član skupine brez strahu pred negativnimi posledicami
izrazi svoje mnenje in občutke. V takšnem ozračju supervizor člane skupine
spodbuja, da na podlagi uvidov sami pridejo do rešitev, ki vsebujejo morebitne
spremembe v vedenju, prepričanjih, vrednotah in stališčih, ki vplivajo na
odnose med sodelavci (po Cajvert, 2001);
odvijajoča se narava supervizije nudi model, kako dve osebi uporabljata misli
in čustva, da spodbujata vzajemno učenje v kontekstu svojega odnosa. Tako
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je supervizijski odnos tisti, ki zagotavlja stalen vir in model tega učenja (Philips
in Kantar v Rožič, 2015, str. 39). Pomembnost učenja iz paralelnih procesov in
»klic« k relacijskosti v superviziji navaja R. Lesser (v Rožič, 2015, str. 39) kot
pomembna.
Tabela 4: Značilnosti učenja odraslih in učenja v superviziji
(primerjava avtorice tega dela)

AVTOR
Malcolm Knowles
(1980)

ZNAČILNOSTI UČENJA ODRASLIH





Malcolm Knowles
(1984)
Walter in Marks
(1953, v Žorga, 1999,
str. 81)














UČENJE V SUPERVIZIJI
(Kobolt in Žorga, 1999)

Odrasli morajo sodelovati pri
učnem načrtu in ocenjevanju
njihovega dela.
Izkušnje (vključno z napakami)
so osnova za učne dejavnosti.
Odrasli se najbolj zanimajo za
učno snov, ki ima takojšnjo
pomembnost in vpliv na njihovo
delo ali osebno življenje.
Učenje odraslih je problemsko
usmerjeno in ne vsebinsko.
Samorefleksivnost.



Učenje je odvisno od tega, ali se
želimo učiti.
Učimo se samo takrat, ko nas
učenje zanima.
Pomembno je, da sodelujemo
pri načrtovanju in organiziranju
učnega programa.
Učenje je odvisno od tega, da
odgovorov vnaprej ne poznamo.
Najbolj se učimo takrat, kadar v
zvezi z določeno situacijo lahko
svobodno oblikujemo svoj lastni
odgovor.
Vsakdo se uči na sebi svojstven
način.
Učenje je v veliki meri čustvena
izkušnja.
Učenje je integralno, celovito in
ne gre za dodajanje izkušenj,
temveč
za
njegovo
preoblikovanje,
transformacijo
naučenega.
Učiti se pomeni spreminjati se.
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Supervizant sam postavlja svoje
cilje v superviziji in jih evalvira.
Izkušnje so podlaga za učenje.
Supervizanta zanimajo takoj
uporabne rešitve in odgovori.
Učenje je usmerjeno na proces.

Prostovoljno vključevanje v proces
Supervizant načrtuje cilje
Soustvarja učni načrt
Ne pozna vnaprej odgovorov na
svoja vprašanja
Svobodno oblikuje odgovor
Učenje je individualno
Učenje je čustvena izkušnja
Transformativno učenje
Učiti se pomeni spreminjati se

Vseživljenjsko učenje in delovna organizacija

Albert Einstein pojasnjuje, da je pravi čudež, da radovednost preživi formalno
izobraževanje. Edina stvar, ki ga je ovirala pri učenju in spoznavanju, je bila prav
njegovo splošno izobraževanje (Pustavrh, 2012).
Pojem vseživljenjsko učenje ni samodejni proces, temveč je proces učenja, ki ga
moramo negovati v podpirajočem okolju, bodisi v ustanovi ali pri delu. Tako delovno
mesto predstavlja poligon poklicnega in osebnostnega razvoja posameznika – prav
učeča se družba zahteva od posameznika fleksibilnost in prilagajanje trenutnim
zahtevam bodisi na globalnem ali skupinskem nivoju. To predstavlja izziv za vse
tiste, ki se zavedajo, da je učenje za osebnostni razvoj in uspešno poklicno kariero
osrednja naloga, ki poteka skozi celotno življenjsko obdobje (Kolb v Žorga, 1999).
Med pogoje za učenje v odrasli dobi po N. Ličen (2006) spadajo vsi dejavniki, ki
inducirajo potrebo po učenju. V prostorih, kjer je učenje omogočeno, imajo izkušnje iz
mladosti v odraslosti pomembno vlogo, saj se po avtoričinem mnenju tisti, ki je bil v
mladosti deležen dobre izobrazbe, v odraslosti vključuje v izobraževanje pogosteje in
se tudi sam izobražuje. Premik paradigme od izobraževanja k učenju lahko
pomeni prenos odgovornosti za učenje na posameznika, ki je izpostavljen
načelom sodobne neoliberalne konstrukcije trga in pritiskom zakonitosti dobička, ki
včasih spodbuja, včasih pa zahteva le tisto izobraževanje, ki pripomore k večanju
dobička, in tako bolj kot pravica postaja vseživljenjsko učenje kot dolžnost (prav tam).
N. Brtan (2006) poudarja, da cilj izobraževanja ni več le prenašanje znanja, temveč
potreba, da je institucionalni sistem oblikovan tako, da uči ljudi, kako naj se
učijo, rešujejo probleme in združujejo staro z novim. Tako je mnenja, da do
sprememb v odnosu do znanja mora priti ne samo v šolskem sistemu, temveč tudi v
gospodarstvu. Kultura podjetja mora biti usmerjena v skrb za skrito znanje v
posameznikih in izkoriščanje le-tega (prav tam, str. 32).
Iz navedenega sklepam, da premik paradigme od izobraževanja k učenju
pomeni prenos odgovornosti za učenje na posameznika in je prvi korak k
odločitvi za uspešno učenje v superviziji.

V letu 2006 je Evropska komisija izdala Priporočilo, ki določa osem ključnih
kompetenc, ki jih je treba razvijati med vseživljenjskim učenjem (EUR-Lex, 2006, št.
394). Te kompetence so:









komunikacija v maternem jeziku;
komunikacija v tujih jezikih;
kompetence v naravoslovju in tehniki;
kompetence v informatiki;
razvijanje sposobnosti učenja;
socialne in državljanske kompetence;
iniciativnost in podjetništvo;
kulturno ozaveščanje in izražanje.
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17. januarja 2018 je ta seznam posodobljen in vključuje še dodatna priporočila za:








večji poudarek na osnovnih spretnostih (pismenosti, znanju jezikov in osnovnih
digitalnih spretnostih) ter prečnih kompetencah, kot so ustvarjalnost, reševanje
problemov, kritično mišljenje in komunikacija. S pomočjo teh kompetenc
posamezniki postanejo odporni ter se lažje prilagajajo spremenljivim trgom dela
in hitro spreminjajočim se družbam;
poseben poudarek na spodbujanju podjetniškega izobraževanja in izkušenj na
vseh ravneh izobraževanja. Komisija državam članicam priporoča, naj
zagotovijo vsaj eno podjetniško izkušnjo med obveznim izobraževanjem, poleg
tega pa spodbuja platforme, ki povezujejo šole in podjetja, ustrezno
usposabljanje učiteljev in ravnateljev ter ustanovitev mini podjetij v šolah;
poudarek na izboljšanju pridobivanja naravoslovne, tehniške, inženirske in
matematične kompetence ter povečanju privlačnosti poklicnih poti na teh
področjih;
posodobljeno opredelitev pojma digitalnih spretnosti, ki vključuje programiranje,
kibernetsko varnost in vidike digitalnega državljanstva;
krepitev državljanstva, demokratičnih vrednot in človekovih pravic pri
državljanski kompetenci ter poudarjanje medkulturnih spretnosti pri kompetenci
kulturne zavesti in izražanja.

Razvidno je, da je v prvi alineji dodatkov izpostavljeno učenje kritičnega mišljenja
in ustrezne komunikacije kot pomembnih kompetenc, s pomočjo katerih
posameznik postane bolj pripravljen na spremembe ter se lažje prilagaja potrebam
trga dela in spremembam v družbi nasploh.
»Kritično mišljenje je ena temeljnih kompetenc, kot branje in pisanje, ki jo je treba
poučevati. Študij kritičnega mišljenja vključuje prizadevanje, da bi spremenili načine
mišljenja, značilne za večino ljudi. Da bi to dosegli, potrebujemo vajo in povratno
informacijo.« (Fisher, 2001, str. 67)
Da bi organizacije vključevale supervizijo kot učinkovito obliko učenja, je po S. Žorga
(1999, str. 85) temeljna predpostavka organizacije, ki se predstavlja z imenom
»učeča se«, da smo pravzaprav vsi notranje naravnani k rasti in razvoju na sebi
lasten način. Tako proces učenja dejansko poteka vse življenje in prehaja skozi
različne oblike in faze.
Supervizija je ena izmed pomembnih oblik učenja na delovnem mestu, ki omogoča
delavcem napredovanje, rast in napredek tako na profesionalni kot na osebni ravni
(prav tam).
Vloga supervizije pri razvoju strokovnega delavca

Službe, ki so povezane z nudenjem pomoči, zahtevajo od delavca, da na njegov
osebni prostor vplivajo zahteve in potrebe drugih. Hkrati se od njega pričakuje poseg
v osebni prostor drugega. In prav ta komunikacija in delovanje, ki potekata najbliže
bistvu človeka, sta ranljiva. Zaradi kompleksnosti delovnih situacij, pogojenih z
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različnimi dejavniki, ki delujejo na ravnanje posameznika, je odziv in reakcijo drugega
težko predvideti. Tako so posledice ravnanj nepredvidljive in prisilijo posameznika
učiti se novih veščin, ki včasih zahtevajo dolgotrajne in korenite spremembe njegovih
prepričanj, vzorcev delovanja in mišljenja, nemalokrat tudi sprejemanje drugačnih
moralnih prepričanj ali vrednot. To učenje, po mojem mnenju, lahko poteka prav v
supervizijskem procesu.
V nadaljevanju navajam nekaj razlag o pomembni vlogi supervizije pri razvoju
strokovnega delavca:












pričakovati od strokovnjakov, da se osebno vključijo v svoje delo pomoči, in
jim ob tem ne zagotoviti supervizije bi pomenilo približno enako, kot da bi od
njih pričakovali, da hodijo po visoko razpeti žici brez zaščitne mreže (Urbanc in
Klatečki Radović, 2007);
pojem »izprazniti nahrbtnik v superviziji« je povezan z razčiščevanjem dvomov
o pravilnem ravnanju na delovnem mestu. Spregovoriti o vsebini nahrbtnika
naglas in si dovoliti priznati zmote in napačna prepričanja pa sta prva koraka k
spremembi. »Prijateljsko kramljanje« nam lahko nudi določeno razbremenitev,
pomiritev, v posameznih primerih celo zbistritev nekaterih dilem, običajno pa
ne zagotavlja večanja strokovne in osebne kompetentnosti ter ne omogoča
integracije spoznanj v ravnanje (Žorga, 1999);
supervizija je prostor, kjer se lahko vsebina »profesionalnega nahrbtnika«
varno in temeljito pregleduje, raziskuje, razčisti in dopolni. Cilj je napolniti
»profesionalni nahrbtnik« z orodjem (nove izkušnje), ki nam pomaga, da v
prihodnosti uspešneje opravljamo svoj poklic (osebni zapiski s predavanj N.
Lasič);
delovno mesto predstavlja poligon poklicnega in osebnostnega razvoja
posameznika. Učeča se družba zahteva od posameznika fleksibilnost in
prilagajanje trenutnim zahtevam bodisi na globalnem ali skupinskem nivoju.
Delovne organizacije bodo v prihodnje morale postati skupnosti, v katerih
bodo lahko ljudje koristno uporabili vse svoje zmožnosti, znanje in spretnosti
(Hay, 1995);
v raziskavah, ki sta jih izvedla Sing in Shifflette (1996) med učitelji, je bilo
ugotovljeno, da je bila pravočasna in učinkovita povratna informacija s strani
njihovih predpostavljenih zanje sprožilec sprememb. Zavedanje, da se je treba
spremeniti, in lastni napori, ki so jih vložili v to, da bi spoznali svoje
pomanjkljivosti in jih izboljšati, so imeli pri njihovem razvoju pomembno vlogo.
Pomembna ugotovitev raziskave je bilo tudi dejstvo, da se je kot
najobetavnejši način profesionalnega razvoja izkazal (supervizijski) pristop, ki
je učiteljem pomagal iskati možnosti za izmenjavo idej, razpravo o strokovnih
temah in priložnost učiti se drug od drugega v procesu supervizije (Žorga,
1999, str. 89);
v varnem okolju posameznik dobi priložnost izraziti svoje dvome, razkriti
strahove in si priznati napake. Hkrati je odprt za učenje novih poti
razreševanja tekočih problemov. Refleksije o preteklih dogajanjih pa utrjujejo
začrtane smernice, ozaveščajo obrambne mehanizme ter vedno znova
spodbujajo posameznika k stalnemu spreminjanju in izboljšanju tako na
poklicnem kot na osebnem nivoju (Žorga, 1999);
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strokovnemu delavcu se je na začetku težko soočiti z lastnim neznanjem,
napačnimi prijemi pri opravljanju profesionalnega dela in osebnostnimi
pomanjkljivostmi. Tako je potrebna dolgotrajna ugodna izkušnja s
supervizijami, da se supervizant dokoplje do spoznanja. Supervizija nudi
največ tistemu, ki je voljan ubesediti svoje pomanjkljivosti, slabosti in konflikte.
Mnogo manj pa lahko da tistemu, ki išče v njej le odobravanje in čustveno
sprejemanje (Kramar, 2002, str. 264);
proces supervizije je kreativen prostor, v katerem supervizor integrira teorijo in
prakso ter je v stiku s potrebami supervizanta in tudi s svojimi lastnimi čustvi,
zavedajoč se virov in omejitev, ki jih ima supervizija, samega sebe in okoliščin,
v katerih se srečata. Tako ustvarja pogoje, da funkcionira kot profesionalna
oseba v polnem smislu te besede, ko supervizija postane tudi jamstvo
kakovostnega dela s supervizanti (Ajduković in Cajvert, 2001);
supervizant se med supervizijskim procesom uči, kako ravnati s klientom,
predvsem iz načina, kako supervizor ravna z njim. Supervizant v superviziji na
svoji koži občuti supervizorjevo zanimanje, empatijo, sprejetost, svobodo in
odprtost ter jih nato sam izraža v odnosih s klienti. Bistvo uspešne supervizije
je razvijanje supervizantove zmožnosti, da zaupa sam vase (Rožič, 2017);
čemu bo namenjena supervizija, je predvsem odvisno od vloge, ki jo
supervizor zavzame v odnosu do supervizantov, od supervizijskega dogovora,
od materiala ali gradiva, ki ga posameznik prinese na supervizijo, od
usposobljenosti in naravnanosti supervizorja itd. (Ristić, 2017, str. 6);
supervizija je formalni proces poklicne podpore in učenja, ki omogoča
praktikom razviti znanja in kompetence ter prevzemanje odgovornosti za
lastno delovanje, ob tem pa poveča zaščito, varnost in skrb za uporabnika v
kompleksnih situacijah (po Vec, 2014);
Bastaič (2007) predlaga, da bi vsi, ki delajo z ljudmi, poleg nujnega občasnega
obnavljanja in dopolnjevanja znanja imeli obvezno tudi elemente supervizije,
saj sta delo in razvoj poglavitna cilja supervizijskega procesa. »Supervizija je
priložnost za preobrazbo vseh, ki so vključeni v ta proces.« (prav tam, str.
461);
B. Rupar (2015, str. 244) meni, da je strokovnim delavcem treba nuditi
ustrezno pomoč in oporo, da se bodo lahko razvili v dobre razmišljujoče
praktike in kritične profesionalce, ki bodo kos vsem novim izzivom, ki jih
prinašajo hitre spremembe sodobnega časa. Zavedati se moramo, da delovne
izkušnje same po sebi ne bodo prispevala h kakovosti. Kakovostno strokovno
delo je v veliki meri odvisno od ponudbe kakovostnih oblik strokovne pomoči in
podpore. Supervizija je vsekakor ena izmed oblik strokovne pomoči, ki lahko
uspešno zadovolji omenjena pričakovanja strokovnih delavcev;
supervizija je poligon za osebno rast posameznika, njegov profesionalni razvoj
in zavedanje o kompetencah, ki jih ima ali jih želi razviti, ko zadovoljivo
opravlja svoj poklic (Kobolt, 2012).
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3.3 Kaj motivira posameznika, da se uči v superviziji
V opredeljevanju značilnosti supervizijskih procesov smo večkrat poudarili, da gre za
proces, v katerem se učimo. Zato si v nadaljevanju poglejmo še nekaj temeljnih
teoretskih premis, ki predstavljajo, kaj vse ljudje potrebujemo, da smo se sploh
motivirani učiti, in kakšni pogoji prispevajo k uspešnosti učenja.

Pomembnost prostovoljnega vključevanja v supervizijski proces

V supervizijskem procesu se predvsem odvija osebni proces pri vsakem udeležencu
različno in v ta proces supervizant ne sme biti »poslan« s strani vodstva, kot da mora
opraviti še eno dolžnost v svoji službi. Ob upoštevanju andragoških pogojev učenja
odraslih je osebna in ustrezna motiviranost za sodelovanje predpogoj za spremembe
(Bogičević, 2013).
Tako supervizant ne sme doživljati supervizijskih srečanj kot obveznosti in priložnosti
za spremembe kot nujne. S. Žorga navaja (1999, str. 122), da supervizant, ki je
»prisilno« vključen v supervizijo, namerno ali pa tudi nenamerno, v skupini deluje
razdiralno. Njegova prisotnost otežuje in zavira supervizijski proces tako pri njem kot
pri kolegih v skupini. Supervizijski proces, ki ima oznako »obvezen«, izgubi tisto
potrebno lastnost privlačnosti. Udeleženci v supervizijskem procesu morajo delo v
supervizijski skupini doživljati kot nekaj razbremenilnega, koristnega in nujno
potrebnega, če želijo svoje delovne obveznosti opravljati v skladu z zahtevami in cilji
organizacije (prav tam).
Prostovoljno vključevanje v supervizijske skupine, ki niso del organizacije, povečajo
stopnjo sodelovanja in zmanjšajo občutek morebitne ogroženosti delavca s strani
sodelavcev, kar pa ne velja za supervizije timskih skupin (Žorga, 1999). V timskih
skupinah je prav od vključenosti vseh udeležencev tima odvisna uspešnost
sodelovanja v njem. Tako S. Žorga (prav tam) priporoča, da se zaposlene v timu že v
sprejemnem postopku za delo seznani z dejstvom, da je sodelovanje v superviziji
timskih skupin obvezno.
Supervizija je oblika učenja v odrasli dobi, ki ima naslednje lastnosti (prav tam):









učimo se samo takrat, ko nas učenje zanima;
sodelujemo pri načrtovanju ciljev;
odgovorov vnaprej ne poznamo;
učenje je transformativno;
pri učenju oblikujemo svoj lastni odgovor;
vsakdo se uči na sebi svojstven način;
učenje je čustvena izkušnja;
učiti se pomeni spreminjati se.

32

Elementi humanistične psihologije

Humanistična psihologija ima pomembno vlogo pri razlagi motivacijskih in
afektivnih vidikov učenja odraslih. Najpomembnejša in najuglednejša predstavnika
sta Abraham Maslow (1970) in Carl Rogers (1969). Osrednja izraza v njunem
celovitem pristopu k učenju sta pojma »samoobramba« (Maslow) in »smiselna
izkušnja« (Rogers).
Za Maslowa so bistveni elementi človekovega razvoja potrebe, ki motivirajo
posameznika do zadovoljstva. To so potrebe preživetja, varnosti, pripadnosti,
dosežkov in samozavesti. Hierarhično so v dinamičnem odnosu, kar pomeni, da je
prednostna naloga zadovoljevanje potreb nižjega reda ali potreb po preživetju, dokler
te niso izpolnjene. V tem kontekstu Maslow poudarja pomen koncepta varnosti in
zaupanja kot predpogoj za usmerjanje potreb na višji nivo oziroma pogoj za potrebo
po rasti in razvoju na višjih nivojih. Maslow meni, da je duševno zdrava, zrela in
spontana oseba usmerjena od znotraj na svoje interese in radovednost po
raziskovanju okolja, kar ji bo prineslo občutek notranjega bogastva in samoizpolnitve.
(Vizek Vidović, Vlahović Štetić, 2007, str. 298)
Pogoj za zadovoljstvo pri izbiri ciljev in aktivnosti je občutek samozavesti in
samosprejemanja. Po Maslowu vedno izbiramo med alternativami in se na začetku
osredotočimo na varnost, šele potem na rast in razvoj. Samo oseba, ki ne
potrebuje varnosti, ker je to že dosegla, izbira dejavnosti, ki vodijo k rasti (Maslow,
1970, str. 85).
Pristop Carla Rogersa je celovit, usmerjen na človeka, saj meni, da vsako
pomembno učenje vodi v spremembo splošnega samospoštovanja.
Posameznik se spoznava skozi različne življenjske izkušnje v svojem središču, da
ohranja pozitivno samopodobo ter da se zaveda svoje resničnosti in življenjskih ciljev
(Kobolt, 1997). Te predpostavke pomenijo, da morajo supervizorji upoštevati dejstvo,
da je prepoznavanje ciljev in potreb v superviziji ključnega pomena (Eiselt,
2011).
Druga pomembna predpostavka Rogersa je ta, da v svoje osebne sisteme vrednot in
vpogledov posameznik vključuje nove informacije le pod pogojem, če te nove
izkušnje ne dojema kot grožnje njegovi osebni integriteti. Za Rogersa je poleg
občutka sprejetosti pomembno tudi to, da posameznik svojo izkušnjo analizira sam.
Tako avtor poudarja, da so pri učenju pomembni koncepti samoiniciativnosti,
odgovornosti in samoevalvacije. Po njegovem mnenju bo učenje uspešnejše, če je
oseba med poučevanjem aktivna, če sodeluje pri oblikovanju ciljev učenja, če ji je
prepuščena odgovornost za učne rezultate in če ima sposobnost samoocenjevanja
lastnih dosežkov. Rogers meni, da je omogočanje pogojev za aktivno razmišljanje
eno izmed najpomembnejših orožij za gradnjo neodvisnosti, samozavesti in
ustvarjalnosti (Vizek Vidović in Vlahović Štetić, 2007, str. 299).
Treba je upoštevati, da se v superviziji izkustveno učimo in da je temeljna metoda
učenja refleksija poklicnega polja (Žorga, 2006).
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Tabela 5: Teoretična učna izhodišča, ki jim sledimo v razvojno-edukativnem modelu
(primerjava avtorice tega dela)

UČNA IZHODIŠČA
Carl Rogers (1969)

Značilnosti, ki jim sledimo v superviziji













Abraham Maslow (1970)








»smiselnost izkušnje«
pristop je celovit, usmerjen na človeka
cilj je ohraniti pozitivno samopodobo
zavedanje svoje resničnosti in ciljev življenja
učenje je sprememba splošnega samospoštovanja
sprejemanje nove informacije, če ne predstavlja grožnje
njegovi osebni integriteti
pomemben je občutek sprejetosti
posameznik mora sam analizirati svojo izkušnjo
pomembni koncepti samoiniciativnosti, odgovornosti in
samoevalvacije
učenje je uspešno, če je oseba med učenjem aktivna,
sodeluje pri oblikovanju ciljev učenja, ji je prepuščena
odgovornost za učne rezultate in ima sposobnost
samoocenjevanja lastnih dosežkov
aktivno razmišljanje gradi neodvisnosti, samozavest in
ustvarjalnost

»samoobramba«
koncept varnosti in zaupanja
potrebe motivirajo do zadovoljstva
radovednost po raziskovanju okolja
cilj je občutek notranjega bogastva in samoizpolnitve
prvo osredotočanje na varnost, potem na rast in razvoj

Etika

Na področju Republike Slovenije so supervizorji zavezani k upoštevanju Kodeksa
etičnih načel v socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 50/2014).
Supervizant v razvojno-edukativnem modelu supervizije kritično ocenjuje lastno
razumevanje in uporabo etičnih norm profesionalnega ravnanja. Spoštovanje
etičnega kodeksa je izjemnega pomena, saj nam omogoča zaščito supervizanta,
njegovega klienta in na splošno zaščito integritete vseh vpletenih.
V nadaljevanju navajam, kako široka so pojmovanja pojma etika, medtem ko je vsem
skupno to, da supervizija zagotavlja delovanje v obče dobro, da bi zavarovali sebe in
uporabnike pred neustrezno uporabo strokovnega dela in družbene moči na splošno.
Delo supervizorja mora biti nujno razmejeno od ideoloških, osebnih in institucionalnih
vplivov ter interesov, ki bi lahko ovirali strokovno presojo o tem, ali supervizor s
svojim delom dejansko pomaga posamezniku ali pa zgolj zastopa določene interese.


Etika v superviziji pomeni nov vidik profesionalnih etik, ker vsebuje
strokovne etike področij, pri katerih je osebnost strokovnjaka specifičen
instrument pomoči in je v bistvu etično ravnanje v superviziji isto kot etično
ravnanje v profesionalnem odnosu. Upoštevajo se torej tista načela, ki
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usmerjajo odnose med uporabniki in strokovnjaki. Pravila, ki jih sprejmemo,
jih v superviziji običajno tudi zapišemo v supervizijski dogovor. Med načeli
lahko izpostavim samo nekatere, ki so enotna vsem: empatija,
samopomoč, sprejemanje, zaupnost, samoodločitev, medsebojno
samospoštovanje in individualizacija, saj gre v bistvu za spoštovanje
osebnosti uporabnika oziroma za supervizantovo kompetentnost
(Kogovšek, 2011).


Z aplikacijo metode supervizije podpiramo profesionalno etiko. Etične
norme usmerjajo vedenje strokovnjaka, prav o tem pa se poleg čustev in
razumevanja profesionalne situacije razpravlja v superviziji. Supervizija
pomeni tudi podporo ustrezni odgovornosti strokovnjaka, da bo znal
ustrezno ravnati z odgovornostjo. Klienti so sami odgovorni za
sprejemanje odločitev pri reševanju njihovih problemov, vendar pa jim
strokovni delavec mora pomagati, da razumejo, o čem se odločajo. Enako
je z odgovornostjo supervizorja v odnosu do supervizantov: sami so
odgovorni za svoje ravnanje, morajo pa poznati njihove posledice in imeti
na voljo alternativne rešitve. Vsak je tudi sam odgovoren za spreminjanje
samega sebe in svojih odnosov z drugimi. Supervizant kot strokovni
delavec in supervizor v supervizijski odnos prispevata svoji osebnosti kot
pripomočka v procesu pomoči. Razumevanje drugih s pomočjo lastnih
izkušenj in nezavednih psihičnih mehanizmov in njihovih težav je torej
subjektivno pogojeno in je lahko izkrivljeno. O odgovornosti se v superviziji
razpravlja, etična odgovornost pa usmerja ravnanje vseh sodelujočih.
Supervizija je učenje in povezovanje dveh realnosti, zunanje percepcije in
notranje izkušnje, kar pomaga strokovnjaku prepoznati in odpraviti moteče
subjektivne elemente in hkrati razviti nove, ki bodo konstruktivni. V
superviziji se vsi udeleženi učijo »uporabiti« sebe kot instrument v procesu
pomoči. Tako sta supervizija in etika povezani in težko ločljivi, saj v
superviziji razmišljamo o učenju, etika pa nam pomaga razmišljati o tem,
kaj delamo. Obe se ukvarjata z »usmerjanjem« s pomočjo specifičnih
vprašanj. Supervizija vpliva na proces socializacije za profesijo in s tem
tudi na internalizacijo etičnih norm, ki je bistveni del tega procesa. Vloga
supervizorja je v tem, da podpira ta proces. Socializacija za stroko se lahko
odvija šele ob delu. Pomembno je, da dobijo mladi strokovnjaki s
supervizijo možnost za kontinuirano učenje ter nenehno preverjanje svojih
znanj in praktičnih izkušenj (Šugman Bohinc, 2006).



Etičnega ravnanja se žal ne da naučiti iz knjig in pravilnikov, to je le
umetnost razmišljanja o svojem delu. Upoštevanje togih pravil in principov
etičnih načel je nesmiselno, saj etika potrebuje prostor, da supervizorjevo
razmišljanje steče v pravo smer. Ob tem je veliko prostora za kreativnost in
refleksijo določenih dejanj, ko se zatečemo k občutljivi temi upoštevanja
človekovih vrednot. Če ob razmišljanju upoštevamo tudi trditev, da nam
etika ponuja priložnost za prevzem odgovornosti za določena dejanja,
potem smo na začetku, ko se začnemo spraševati o mejah odgovornosti
tako supervizorja kot supervizanta v supervizijskem procesu. Zrel,
enakovreden človek se sooči z mejami pogumno, jih spoznava, preiskuje,
presoja njihovo resničnost in avtoriteto ter se pri tem odloča, ali bo te meje
sprejel ali ne. Ob tem je možno, da odkrije svoje zmožnosti in področja, ki
35





jih je treba raziskovati prav v supervizijskem procesu in slišati še mnenja
drugih strokovnjakov, ki nastopajo kot supervizanti v procesu supervizije.
Vsako supervizijsko vprašanje se obravnava na treh ravneh: kognitivni,
čustveni in vedenjski. Pri tem gre hkrati za integracijo znanj in spretnosti
profesionalnega in osebnostnega razvoja. Z etiko so posredno ali
neposredno povezane vse tri ravni (Eiselt, 2011).
V superviziji je pomembno osvetliti vlogo supervizorja pri usmerjanju
supervizantov v odnosu do profesionalnih vrednot in etike ter etičnost pri
samem supervizijskem delu. Supervizor je odgovoren, da do podrobnosti
pozna etična določila, ki jih morajo upoštevati njegovi supervizanti
(Monson, 1995).
V okoljih, kjer je supervizija že dolgo v rabi, lahko govorimo tudi o specifični
etiki v superviziji. Obstajajo namreč tudi etični kodeksi supervizorjev ali pa
so te etične norme, ki veljajo v superviziji, posebej navedene v kodeksih
posameznih poklicnih skupin (Hvala, 2003).

Zaupnost

Zaupnost in varna klima spadata med ključne pogoje za supervizijo. Učenje je
spreminjanje, spreminjanje pa pogosto povzroča frustracije. Prav zato je varna klima
v superviziji tako zelo pomembna. Psihološka varnost in stopnja zaupanja spadata v
superviziji kot učnem procesu med temeljne pogoje, da se supervizija sploh izvaja v
razvojno-edukativnem modelu supervizije.
Vzpostavljen zaupni odnos je tudi pogoj za uspešno razkrivanje vzporednih
procesov, ki potekajo med supervizijskim procesom, ozaveščanje o le-teh in uspešen
proces učenja. Brez tega so zadržki in zavore v komunikaciji tako močni, da
udeleženci procesa ne vidijo smisla v uporabi supervizije kot načina učenja v
profesionalnem razvoju. Torej ni razkrivanja tako dogodkov kot čustvenih dogajanj v
profesionalnem delu in tudi ne v dogajanju v supervizijski skupini.
Brez razkrivanja osebnosti ni dobre supervizije in ob tem mora biti zavarovana
zasebnost vseh udeležencev, ki sodelujejo v supervizijskem procesu (neposredno ali
posredno – uporabniki, sodelavci in drugi) (Šugman Bohinc, 2006).
Supervizor mora zaupati, da supervizant v superviziji pove vse tisto, kar je za
razreševanje problema potrebno, hkrati pa supervizant mora vedeti, da se o vsebini
lahko pogovarja samo v superviziji. Tako supervizijski dogovor vsebuje dve
komponenti zaupnosti. Prva komponenta je medsebojna zaupnost med udeleženci
skupine ter obvezno med supervizanti in supervizorjem. Druga komponenta pa je
zaupnost do uporabnika, do katerega nastopa supervizant kot strokovnjak in je ta
vidik posebej zaščiten z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04,
67/07, 94/07).
Etična smernica Društva za supervizijo v svoji 7.7 točki določa, da se supervizorjeva
kršitev dolžnosti molčečnosti dopusti le takrat, ko supervizor presodi, da bi s
prekinitvijo molčečnosti preprečil neposredno grozečo nevarnost in znatno škodo
supervizantu ali drugi osebi. Supervizor mora biti v tem primeru stoodstotno
prepričan in o omejitvah obvesti supervizante že na začetku supervizijskega procesa.
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Empatija

Empatija je zmožnost razumevanja človeškega bitja in sposobnost sočustvovanja.
Sposobnost empatije na delovnem mestu predstavlja nepogrešljivo spretnost, ki
vključuje zaznavanje občutkov drugih in njihovih stališč ter živo zanimanje za njihove
težave. Empatični ljudje so pozorni na čustvene namige in znajo poslušati, ne
skrivajo rahločutnosti in razumejo stališča drugih ter jim pomagajo na osnovi
prepoznavanja njihovih potreb in občutkov.
V superviziji empatija prispeva k občutku varnosti in zaupanja tako uporabnika kot
supervizanta. To je sposobnost vživljanja v občutke in misli drugih, vendar se z njimi
ne poistovetimo, zato je ne smemo zamenjevati s simpatijo oziroma sočutjem, pri
katerem prevzamemo občutke druge osebe in čutimo enako kot ona. Empatija
pomeni, da razumemo in priznavamo občutke drugih, a pri tem ne čutimo
isto. Pomemben cilj empatije je prepoznavanje skritih čustev in namenov, ki se jih
opazovana oseba niti sama ne zaveda – olajša nam interakcijo, saj nam pomaga
predvideti dejanja drugega, in nam s tem omogoča, da se lahko pripravimo na
ustrezen odziv.
Empatični odnosi spremljajo človeka od zibelke do groba. Nastavki te sposobnosti
so nam dani že ob rojstvu. Skozi življenje se ta sposobnost izpopolnjuje in postaja
vedno bolj poglobljena in kompleksna (Eisenberg, 2000). Je spontana in naravna
sposobnost vsakega človeškega bitja ter je kot taka temelj za dialoški odnos na
globlji ravni. Kadar posameznik kot otrok ni imel dovolj odzivnega okolja, kjer bi lahko
v polnosti razvil tudi empatijo, ima še vedno možnost, da to prebudi kasneje v
življenju. Seveda pa je temeljni pogoj za to, da so odnosi, v katerih živi, takšni, da
zagotavljajo optimalne možnosti za razvoj empatije in empatičnega odnosa (prav
tam).
Witenberg (1993, v Ajduković, 2006, str. 60) trdi, da je izbira poklica supervizorja
povezana z močno občutljivostjo posameznika, njegovim zanimanjem za zavedne in
nezavedne potrebe drugih ljudi. Po njegovem mnenju je genetsko pogojen interes
posameznika za empatijo pravzaprav posledica njegovega odnosa z materjo oziroma
s starši – je proces narcističnega ravnotežja, ki je odvisen od določenega načina,
kako se je posameznik kot otrok obnašal. Otrok je razvil neverjetno sposobnost
intuitivnega zadovoljevanja materinih potreb in si s tem omogočil ljubezen, tako
imenovano narcistično starševsko pozornost. Otrok se počuti koristnega, kar
njegovemu obstoju zagotavlja varnost. In prav ta razvoj senzoričnega zaznavanja
pomaga otroku preživeti in mu omogoča da se v odrasli dobi ukvarja z zanimanjem,
kot je supervizija.
Tako se poklic supervizorja po mnenju Witenberga izbira v večini primerov po izbiri
nekega drugega poklica, ki v sebi ima močne komponente empatije (prav tam).
V nadaljevanju navajam dve pomembnejši opredelitvi pojma empatija mojih kolegov
supervizorjev:
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»Empatija do drugega pomeni biti popolnoma v njegovem subjektivnem
spoznanju, kot da smo tam doma. To vključuje vseprisotno občutljivost na
spreminjanje doživljanja druge osebe, njegovih čustev strahu, jeze,
nežnosti, konfuzivnosti oziroma vse, kar ta oseba doživlja. To pomeni tudi
občasno živeti v njenem življenju, previdno se premikati po njem brez
presojanja in obsodb. Kar pomeni tudi opaziti občutke, ki jih oseba zaznava
in se jih ne zaveda in o njih ne spregovoriti, ker bi to bilo za osebo
ogrožajoče. Biti z drugim na ta način pomeni, da na stran pustimo naša
stališča in vrednote, ki se jih sami držimo, s ciljem biti v svetu drugega brez
predsodkov.« (Simonič, 2014, str. 63–76)



»Dobri supervizorji so ljudje, ki obravnavajo svoje supervizante z
iskrenostjo in si drznejo odkrito povedati, kaj mislijo in kakšne so njihove
izkušnje. To so ljudje, ki lahko z empatijo poslušajo svoje supervizante in
sebe in zmorejo o slišanem komunicirati, saj srce nosijo na pravem mestu.
Dober supervizor ve, kaj je ljubezen do sebe, do drugih in sveta, obenem
pa zna v življenju iti svojo pot.« (Hanekamp, 1994, v Eiselt, 2011, str. 18)

Pomen učinkovite komunikacije v superviziji

Slovar slovenskega knjižnega jezika definira pojem komunicirati kot: izmenjavati,
posredovati misli, informacije, sporazumevati se (Tavčar, 1995, str. 1). Tako je
komunikacija sredstvo, ki omogoča izmenjavo in posredovanje informacij, objekt, po
katerem je mogoče premikanje iz kraja v kraj (Kavčič, 1999, str. 2). Komuniciramo,
da bi informirali, poučevali, prepričevali, predvsem pa, da bi vplivali na druge
(Možina, Tavčar in Kneževič, 1998, str. 18). V osebnih zapiskih s predavanj na
Pedagoški fakulteti sem večkrat zasledila misel, da nekomunicirati ni možno, saj
komunikacija poteka na besedni in nebesedni ravni, ter da je prav neverbalna
komunikacija tista ključna, ki izraža vse naše skrite misli in stališča (osebni zapiski).
Zato je prav komunikacija tista, ki ji v superviziji posvečamo veliko pozornosti.
O pomenu komunikacije v superviziji navajam naslednje trditve:




vsak supervizijski proces poteka prek komunikacije in interakcije med
supervizorjem in supervizanti. V skupinski superviziji se komunikacijska
mreža razširi in postane kompleksna, kar zajema tudi odnose, ki so
prepleteni in medsebojno povezani. Za razumevanje in vodenje
supervizijskega procesa je nujno poznavanje komunikacije v osnovnih
elementih in razumevanje drobnih odtenkov sporočil, ki si jih udeleženci
izmenjujejo. S komunikacijskim izmenjevanjem vsebin, dejstev, podatkov,
čustev in odnosov se odslikavajo naša počutja, misli, mnenja, stališča.
Tako komunikacija oblikuje odnose med udeleženci v supervizijskem
procesu (Kobolt v Žorga, 1999, str. 47);
komunikacija je sestavljena iz sprejemanja in oddajanja informacij.
Razlikujemo med besedno in nebesedno komunikacijo. Komuniciranje, ki
ne poteka niti v pisni niti v govorni obliki, je nebesedno komuniciranje.
Raziskave so pokazale, da je nebesedna komunikacija pomembnejša od
besedne. V povprečnem razgovoru ima neposredni pomen besed
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7-odstotni delež in zvok govora 38-odstotni delež, medtem ko 55-odstotni
delež odpade na nebesedno komuniciranje (Možina, Tavčar in Kneževič,
1998, str. 47);
interakcijo lahko razumemo kot drug k drugemu usmerjene partnerje v
komunikaciji ter kot izmenično izmenjavo vlog dajalcev in prejemnikov
informacij (Kobolt v Žorga, 1999, str. 50);
»Komunikacije se ne učimo. Naš obstoj je odvisen od nje. Težja je, kot si
mislimo. Ne moremo je spremeniti, dokler ne spremenimo sebe.« (Green,
1991, str. 5);
učinkovita komunikacija je še posebej pomembna za skupinsko delo, in če
želi skupina doseči cilje in uresničiti delovne naloge, mora med člani
potekati jasna in razvidna komunikacija (Kobolt, 2012);
uspešne komunikacije morajo biti vešči tako supervizor kot člani
supervizijske skupine. Samozavestno obvladovanje sporazumevanja je
spretnost, ki ima lahko neprecenljive učinke na dosežke in rezultate neke
skupine. Komunikacija je proces, ki običajno zajema interakcijo med
osebami, vključuje več elementov ter v bistvu pomeni kreiranje in
izmenjavo pomenov (Vec, 2005, str. 16);
proces učenja v superviziji je odvisen od načina, kako informacijo
sprejemamo, in od tega, kako jo podajamo. V supervizijskem procesu se
spreminjanje lahko začne le, če smo pripravljeni sprejeti informacijo na
način, da se iz nje učimo (Bizjak, b. d.);
uspešno komuniciranje je tisto, s katerimi dosežemo zastavljene cilje
(Možina, Tavčar in Kneževič, 1988, str. 22).

Bistvene značilnosti učinkovitega pošiljanja sporočil v superviziji
(po Vec, 2005, str. 37):









sporočilo posredujte v prvi osebi ednine;
bodite pozorni na skladnost besednih in nebesednih sporočil;
vprašajte za povratno informacijo;
sporočilo prilagodite glede na sposobnosti in referenčni okvir
sogovornika;
svoja čustva opišite z vedenjem ali s prispodobo;
ne vrednotite in ne razlagajte vedenja drugih;
opišite svojo zaznavo sogovornikovih čustev;
ugotovite svojo razlago sogovornikovega sporočila in poskusite doseči
soglasje o pomenu sporočila.

Komunikacija se začne z zaznavanjem

Če upoštevamo trditev Z. Rutar Ilc (2012), da je supervizija dalj časa trajajoče
usposabljanje, ki se dotika globljih ravni supervizantovega delovanja, kot so to
prepričanja, stališča in vrednote, potem ima v superviziji pomembno vlogo
oblikovanje sporočila, ki bo doseglo prejemnika kljub številnim motnjam v okolju
(Kotler, 1996, str. 598).
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Kotler (prav tam) navaja, da obstajajo trije vzroki, zaradi katerih naslovnik ne sprejme
določenega sporočila:
̶
selektivna pozornost (naslovnik ne zazna vseh sporočil);
̶
selektivno izkrivljanje (popačenje sporočila, saj naslovnik sliši le tisto, kar
želi);
̶
selektivna ohranitev (naslovnik ohrani le del sporočil, ki ga je doseglo).
Naloga sporočevalca je oblikovati takšno sporočilo, ki bo doseglo prejemnika kljub
številnim motnjam v okolju.Tisti način zaznavanja, ki ga najpogosteje uporabljamo, je
naš primarni zaznavni način (O’Connoor in Seymour, 1996, str. 20). To pomeni, da
največ uporabljamo čutilo, ki je povezano z našim primarnim zaznavnim načinom.
Glede na to, kateri komunikacijski center najintenzivneje uporabljamo, ločimo tri
različne zaznavne tipe osebnosti:
̶
̶
̶

vizualni tip: slike, podobe;
avditorni tip: zvoki, toni;
kinestetični tip: otip, občutki.

»Ljudje smo edinstveni zaradi svojih sposobnosti, da smo ustvarjalni, da smo
sposobni izpeljati zapletene načrte in da znamo ponovno uokviriti tisto, kar smo že
doživeli. Kot kulturna bitja sicer nimamo vedno izbire v zvezi s tem, kaj bomo počeli,
imamo pa popoln vpliv na to, kako bomo stvari doživljali. Edinstveni smo tudi po svoji
nenehni zaskrbljenosti in po pritoževanju nad situacijami, s katerimi bi se z lahkoto
spopadali, če bi le uporabili nekoliko svoje domišljije.« (Coffey v Sentočnik, 2006, str.
33).
Na potek komunikacije vpliva predvsem naš odziv na informacije, ki jih zaznavamo in
sprejemamo iz okolja.
Potek komunikacije je odvisen od filtrirnega sistema, skozi katerega prehajajo
informacije. Vsak nivo filtra deluje tako, da izloči nekaj potencialnih odzivov v situaciji,
druge pa prepusti. Tako lahko naše pretekle izkušnje, prepričanja in predpostavke,
pričakovanja, čustva itd. delujejo omejujoče na repertoar odzivov, ki jih imamo v
nekem trenutku na voljo, ali pa ga razširjajo in bogatijo, kar predstavlja vir
konstruktivnega in učinkovitega odzivanja na dogajanje v supervizijski skupini
(Rupnik Vec, 2006, str. 70).
Slika 2: Osebni filtrirni sistem (Larrivee, 2000, v Rupnik Vec, 2006, str. 70)
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Ena izmed najpomembnejših komunikacijskih tehnik je aktivno poslušanje, ki
omogoča, da sogovornik lažje razume sam sebe, izrazi svoje misli in čustva ter
sprejema odločitve (Gordon, 1992).

3.4 Učenje v superviziji je spreminjanje
»Naravno je, da pri supervizantu vsaj občasno obstajajo določeni odpori do
supervizije, saj predstavlja supervizijski proces nepretrgano delo s seboj in s tem
povezane napore, ki jih prinašajo učenje in spremembe.« (Žorga, 2000, str. 168)
Ob tej misli, ki jo navajam v uvodu, razmišljam o tem, da skorajda ni obdobja, ki bi
pustilo tako veliko in globoko sled, kot jo je za seboj zapustila misel antičnih filozofov.
Upor proti mitološki razlagi sveta je spodbudil nastanek različnih miselnih smeri, ki so
na nov način spregovorile o izvoru sveta, smislu obstoja, najvišji resnici in vrlinah, ki
naj bi jih človek razvijal.
Človek, ki zame najbolj izstopa v tem obdobju, je nedvomno veliki mislec Sokrat s
svojimi učenci. Njegove bistroumne besede, ki jih slišimo kot na novo odkrite, so že
povedane, izrečene – bistvo ni v dojemanju besed, temveč v dojemanju življenjsko
prepoznane resnice. Sokrat nas uči, da mora človek sam prehoditi pot, skozi katero
je šel tisti, ki je zapisal modre besede – živo in popolnoma na novo je treba te
besede napolniti z lastno vsebino. To je Sokrat želel doseči z vprašanji, ki jih je
zastavljal svojim učencem. Sokratova raziskovalna metoda mišljenja temelji na
delfskem reku »Spoznaj se!« (stgr. γνῶθι σεαυτόν: gnōthi seauton). Je oblika
poizvedbe in razprave med posamezniki, zasnovana na podlagi vprašanj in
odgovorov, s katerimi spodbujamo kritičnost do lastnega mišljenja in osvetlitev ideje.
Dvom je bil za Sokrata naravna pot v vedenje, temelj za modrost. Pri tem ga je
spodbujal njegov slavni notranji glas, ki ga je, kot sam pravi, nenehno opozarjal na
to, kako malo v resnici ve. Vedno znova je postavljal vsako trditev pred preizkušnjo
razumevanja. Ne z namenom apriornega rušenja gotovosti, temveč je znal skozi
dialog peljati učence v globlje prepoznanje in s tem (paradoksno) v večjo gotovost
(Wikipedia).
Sokrat je trdil, da nima nobenega znanja, ki bi ga lahko predal svojim učencem. To ni
pomenilo, da ni vedel ničesar, temveč da je prenos znanja mogoč le, če sta na drugi
strani zanimanje ter želja po učenju, razumevanju in uporabi naučenega. Sokrat je
spoznal, da ni mogoče rešiti tistega, ki si sam ne želi rešitve in da ne moremo
pomagati tistemu, ki ne želi pomagati sebi.
»Sokrat je v svoji filozofiji poudarjal dialektično metodo mišljenja kot edino metodo, s
pomočjo katere je možna refleksija na svet. Uvajal je dialektiko uma kot edino orodje,
s pomočjo katerega lahko človek motri svet in s pomočjo katerega lahko doseže, da
se mu svet pokaže takšen, kot je. Pojavitev Sokratove filozofije je torej neke vrste
moment, s katerim se začne uvajati racionalizacija bivajočega kot edina metoda, s
pomočjo katere se lahko človek dokoplje do koncepta »resničnega življenja«. To je
hkrati tudi moment, s katerim se sploh pojavi neke vrste koncept »resničnega
življenja« oziroma, kot pravi Nietzsche, iskanja »resničnega sveta«. Sokratova
filozofija je torej tista ključna »bolezen«, ki je vzrok vseh simptomov in konec koncev
tudi nihilističnega razpoloženja.« (Budin v Pavček, 2009, str. 12)
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Kot učitelj je govoril, da ima isto nalogo kot njegova mati, ki je bila po poklicu babica,
le da je ona pomagala pri rojstvu teles, on pa pri rojstvu duš. Vloga supervizorja je
podobna tej vlogi, saj je porajanje, o katerem je govoril Sokrat, porajanje samega
sebe. Pri tem je mogoče le pomagati, tako kot babica pomaga materi in otroku pri
porodu. Človek, rojen iz samega sebe, postane kreator samega sebe. Ne more se
poroditi tisti, ki se ni srečal s spremembami in ni prepoznal lastnega neznanja.
Ne more prepoznati lastnega neznanja tisti, ki ni začutil potrebe po transformaciji
(Cajvert, 2001).
»V supervizijskem procesu procesu smo supervizorji tisti, ki le sodelujemo in smo
suporterji učnega procesa. Odrasli se učijo sami, saj ne želijo biti poučevani. V učni
proces vnašajo svoje predhodne izkušnje, znanje, samostojnost … Odrasli se učijo
zaradi pričakovanega transferja v konkretno življenje in delo.« (Erzar Metelko, 1999,
str. 78)
Kaj je sprememba in kdaj nastopi čas zanjo?

Kot iztočnico za pogovor o spremembah bom uporabila odgovor, ki ga je ponudil
Sokratov učenec Platon pred mnogimi leti s prispodobo oziroma alegorijo o votlini.
Ljudje živijo v votlini svojih navad, kjer jim je sorazmerno udobno. Gledajo filme
oziroma podobe, ki se izmenjujejo na steni pred njimi, živijo v svetu senc, kjer je
toplo, vlažno in prijetno domače. Vklenjeni so, a ni videti, da bi se hotel kdo
osvoboditi. Ni videti, da okovi koga motijo, saj so v njih že vse življenje, kar pomeni,
da so nanje preprosto navajeni.
Platon je pokazal, da je človek kljub vsemu predvsem bitje idej. In prav zato hoče ven
iz votline, saj ga zanima resnica, resnica podob, senc in vsega, kar se dogaja v
votlini, resnica njegovega življenja. Moramo ven iz votline, da bi odprli možnost za
razumevanje resnice sveta, v katerem živimo.
Tako je lahko supervizija mesto, kjer na votlino pogledamo z druge perspektive, kjer
se nam odpre spoznanje, zakaj smo v tej votlini in kakšno ozračje čustev je v njej.
Vsak se sam odloča, kaj se bo učil in kako. Če nekdo ne želi napredovati, niti bližina
največje vrline, najboljšega učenja in največje skrbnosti ne bo obrodila sadov. Niti
ljubezni niti vrline ni mogoče prenesti na drugega. Mogoče je ljubiti, ni pa mogoče
vplivati na drugega, da ljubi.
Mogoče je nekaj vedeti, ni pa mogoče modrosti prenesti na drugega. Mogoče je biti
poln vrlin in biti vzor, toda to ne bo nujno vzbudilo vrlin v drugem človeku. Če želimo
nekomu pomagati, si mora ta sam želeti, da bi postal boljši (po Platon, 1976).
Ko začnemo s spremembami pri sebi, s tem lahko sprožimo verižno reakcijo
sprememb pri drugih, vendar jih mi ne moremo spreminjati. Posameznik se bo
spremenil takrat, ko bo za to dovolj pripravljen, če bo našel dober zgled pri drugih
prisotnih in se sam odločil, da se bo spremenil v želeni smeri.
O učenju v superviziji in spremembah v teoriji je mogoče najti naslednje trditve:
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Učenje v superviziji ni podobno klasičnemu učenju, ko informacijo
sprejemamo. Resnično učenje zadeva bistvo človeka in poudarja, da se s
takim učenjem nenehno spreminjamo in ponovno ustvarjamo. Resnično
učenje nam omogoča, da širimo svojo ustvarjalno moč in avtonomno ravnanje.
Tako učenje ni mogoče brez izkušenj, refleksije, raziskovanja lastne prakse ter
integracije teorije in prakse (Tancing, 1999).
Ekstein in Walerstein (v Kramar, 2000, str. 264) pojasnjujeta, da v
superviziji prihaja do problemov in odporov, ker ta stremi k temu, da staro v
človeku nadomesti novo, in ker zelo temeljito posega v človeka, vzbuja v njem
strah in odpor, ne glede na to, koliko si človek želi izboljšav.
Vsako učenje je pravzaprav spreminjanje, pri vsakem učenju nekaj novega
izpodriva staro. Zato je učenje tako naporno. Ne glede na to, kako intenzivno
si ga želimo, se ga hkrati tudi bojimo in se upiramo spreminjanju (Kramar,
2000, str. 264).
Supervizija je proces, ki nam pomaga razviti in izpopolniti svojo profesionalno
identiteto. Hkrati ta razvoj pripomore tudi k osebnemu razvoju posameznika
(Kobolt in Žorga, 1999).
Supervizant mora biti pripravljen spremeniti sebe in delati na sebi ter v
prakso prenesti vse rešitve in odgovore, do katerih pride na supervizijskih
srečanjih (Miteva, 2014). L. Miteva (prav tam, str. 278) iz osebnih izkušenj
pove, »da supervizija posameznika spremeni ter mu odpre nov pogled na svet
in nove vidike, s katerimi lahko opazuje svoje težave. Vendar mora biti človek
pripravljen, da dela na sebi, da na tej poti spreminjanja tudi pade in spet
vstane. Ljudje namreč nismo drevesa in nimamo korenin, ki bi nas zadrževale
na enem mestu. Imamo noge, s katerimi lahko gremo, kamor želimo, kar
pomeni, da potrebujemo le trdno voljo in iskreno željo, da bi se spremenili in
živeli bolje, strast, da postanemo modrejši, kot smo bili včeraj, in pogum, da se
znajdemo ob izzivih, ki jih prinaša vsak nov dan.« »Želja človeka, da bi se
spremenil in delal na sebi, je ključna točka v premagovanju težav, in to ne le v
supervizijskem procesu, temveč na splošno, v poklicnem, a še pomembneje v
osebnem življenju. Nobena težava ni nerešljiva, nobena situacija ni
brezizhodna in to je tisto, kar supervizija uči; supervizor je tam, da to pokaže in
dokaže. Supervizor usmerja supervizanta, da določeno stvar pogleda na
različne načine, ali mu pokaže nov zorni kot, v katerem se morda skriva
rešitev, supervizant pa mora imeti željo, da se trudi in si prizadeva v tej smeri.
Takšnih osebnostnih lastnosti nima vsak, čeprav se lahko učimo in
nadgrajujemo tudi samozavest, pogum in moč. Ljudje v toku svojega življenja
zaradi določenih težav izgubijo te lastnosti, a ne za vedno; če je človek le
pripravljen in če hoče, da se mu povrnejo.« (Miteva, 2014, str. 277).
Jacobi (2000) navaja, da je cilj drugega dela življenja, življenja v odraslosti,
poglobljen uvid v samega sebe, refleksija dotlej nezavedno zaostalih in
preostalih črt bitja, njihovo ozaveščanje ter s tem zavestna notranja in zunanja
odnosnost človeka v realni sklop sveta. Vloga razvojnih kriz in konfliktov je
razgrajevanje starih struktur vedenja, pri čemer odmirajo manj zrele oblike
vedenja in nastajajo nove. To daje vtis neravnotežja, neskladja, a prav v teh
obdobjih kriz nastajajo novosti v razvoju oziroma njegov konstruktivni del.
Vsekakor so razvojne spremembe prisotne tudi v dobi odraslosti, le jasnosti
nimajo, kot jo imajo otroštvo, adolescenca, starost. V tem obdobju so
pomembne izkušnje in posameznikov življenjski kontekst, kjer gre za
medsebojno vplivanje posameznika in socialnega okolja (Žorga, 2007).
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Možgani niso nespremenljiva materija, temveč je človekov najbolj
plastični organ podvržen spremembam. Um se lahko spreminja in razvija
celo življenje pod vplivom čustvenega odnosa. Čustveni odnos, naj bo to
ljubezenski odnos, starševstvo, prijateljstvo, psihoterapija ali supervizija, ki
vsebuje značilnosti, potrebne za zagotovitev varnosti, ustvarja predpogoje za
nerealno integracijo v posameznikovih možganih. Posledica tega je
samoregulacija v odnosu do sebe in svoje okolice (oseba, ki je motivirana in
stremi k spremembam, lahko spremeni svoje možgane, saj so izkušnje tiste, ki
jih spreminjajo (Bastaič, 2007, str. 453).
Proces sprememb nam S. Žorga (2009) ponazarja s krivuljo in naj bi šel
skozi sedem faz. Na začetku je odrevenelost (šok, imobilizacija), ki ji sledita
evforija/obup in nato zanikanje dogodka. Skladno s tem raste in pada, in
obratno, občutek kompetentnosti, učinkovitosti oziroma samospoštovanja.
Krivulja spremeni smer šele, ko se je posameznik pripravljen soočiti z
realnostjo in jo sprejeti. Tedaj se občutek kompetentnosti, razpoloženje in
učinkovitost ponovno popravijo. Proces se nadaljuje s preizkušanjem novih
obrazcev vedenj, njihovega osmišljanja (uporabe) in integracije. V zaključni
fazi se običajno ponovno vzpostavita kompetentnost in samospoštovanje na
višji ravni, kot sta bila pred začetkom procesa (prav tam).
Pojem sinergetika se je začel uporabljati ob koncu šestdesetih let dvajsetega
stoletja. Prvi ga je uporabil Herman Haken (Šugman Bohinc, 2013) za svojo
interpretacijo procesov samoregulacije v dinamičnih, kompleksnih sistemih in
je ena izmed sodobnih znanosti o kompleksnosti, ki proučuje okoliščine, v
katerih spontano opuščamo navade, s katerimi ne zmoremo ustrezno
odgovoriti na spremenjene življenjske razmere, in nas spodbujajo k temu, da
razvijemo druge načine ravnanja, s katerimi se novim pogojem bolje
prilagajamo. Ko naše stare navade in ustaljeni načini delovanja ne delujejo
več, v trenutkih, ko so se okoliščine spremenile, nastane nelagodje, ki ga
lahko označimo kot obdobje krize, kar vpliva na obstoječe ravnovesje in pojav
nelagodja. Potreba po spremembi ravnanja in pojav krize sta pravzaprav želja,
da se vzpostavi novo ravnovesje v delovanju sistema, saj nas obstoječe
spravlja v slabo voljo, zaradi njega smo nezadovoljni in nesrečni, čeprav smo
na obstoječe stanje in način ravnanja navajeni, nam je znano in nam daje
občutek varnosti tudi takrat, ko nas ogroža. Tako sprememba predstavlja
spremembo obstoječega stanja.
Sinergetična generična načela pomoči v procesu sprememb:

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

SNG-1: ustvarjanje pogojev za stabilnost;
SNG-2: razlikovanje vzorcev sistema, s katerim sodelujemo;
SNG-: konotacija – upoštevanje in krepitev občutka, da si je smiselno
prizadevati za spremembe;
SNG-4: razlikovanje nadzornih parametrov – energiziranje, ustvarjanje
pogojev, ki bodo spodbujali motivacijo;
SNG-5: destabiliziranje vzorca – krepitev odklona s pomočjo parametra
nadzora;
SNG-6: upoštevanje »kairosa« – omogočanje časovne uglašenosti,
sozvočja in koordinacije;
SNG-7: omogočanje prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci;
SNG-8: novo stabiliziranje.
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Regulacijski procesi v superviziji: M. Žvelc (2015) ugotavlja pojav dveh
regulacijskih procesov, ki sta vzajemno povezana in pomembno vplivata na
proces sprememb v superviziji:
 regulacija afekta: ko v superviziji steče proces od
subjektivnega vznemirjenja k pomirjanju. Supervizant se ob
empatičnem in uglašenem supervizorju počuti dovolj varno, da
svoja kontratransferna doživljanja in reakcije razkrije in raziskuje.
Preveč intenzivna in moteča čustva supervizanti procesirajo,
spremenijo in zmanjšajo njihovo intenziteto. Ali pa s potlačenimi
čustvi lažje pridejo v stik, kar jim prinaša olajšanje in
razbremenitev;
 regulacija selfa: ko se zgodi proces od dvoma vase k
zaupanju vase. Supervizant začasno izgubljeno zaupanje v
občutke lastne vrednosti in kompetentnosti povrne s pomočjo
intervenc, ki jih uporabi supervizor v tem primeru (supervizorjeve
pohvale in potrditev njihovega dela, usmeritev za nadaljnje delo s
klientom, jasne povratne informacije in učenje praktičnih veščin
pomagajo, da se supervizanti počutijo spoštovani, razumljeni,
podprti in okrepljeni.
Pri odraslem psihični razvoj teži k večji diferenciranosti in integriranosti
nekaterih funkcij. S spreminjanjem in popravljanjem napačnih predpostavk, ki
so nas doslej omejevale, prihaja do procesa rasti in razvoja zavesti ter do
njene transformacije. V procesu supervizije gre pogosto za razvoj zavesti, ker
v njem ozaveščamo probleme in negotovosti ter iščemo poti za njihovo
razreševanje (Kobolt in Žorga, 2006).
Ivič (1985, v Kobolt in Žorga, 2006) trdi, da so srž sprememb v dobi odraslosti
spremembe v odnosih med posameznimi dimenzijami ene funkcije ali med
posameznimi funkcijami.
Z reflektiranjem uspehov in neuspehov v karieri lahko supervizanti razvijejo
metazavedanje procesa, kar lahko vodi do modrosti, ki se kaže kot razširitev
ozkega, specializiranega pogleda v širšo perspektivo oziroma kontekst.
Integriranost posameznih dimenzij osebnosti se povečuje in vpliva na večjo
celovitost osebnosti, boljše funkcionalno sodelovanje različnih psihičnih
področij in večjo delovno sposobnost (Žorga, 2007).
Eno izmed kreativnih in uporabnih teorij spremembe je razvila H. E. Milton in
jo poimenovala »k rešitvi usmerjena sprememba«. Temelj te teorije je
izkušnja samozdravljenja, ki nastane v supervizijskem procesu s pomočjo
pazljivega opazovanja dogajanja v sebi in zunaj sebe, sproščanja in obujanja
intenzivnih čutnih spominov, uporabe vseh virov, tako notranjih kot zunanjih,
preokvirjanja problemov v rešitve in oblikovanja želenega razpleta v
prihodnosti (Bohak in Možina, 2001).
Teorija transformativnega učenja velja za teorijo učenja, ki interpretira
učenje v odraslosti. To je proces, pri katerem so predhodno (nekritično)
prevzete ideje, prepričanja, vrednote ali stališča postavljene pod vprašaj in se
oblikujejo nove, ki imajo za posameznika večjo veljavnost. Učenje je
transformativno, ko pride do sprememb referenčnega okvirja učeče se osebe
(Taylor, 2007).
Začetnik transformacijske teorije Jack Mezirow je pred tridesetimi leti poudaril
pomen izkušnje, kritično refleksijo in spreminjanje perspektive. Mezirow
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transformativno učenje predstavlja kot proces, ki odraslemu omogoča
spoznavati in spreminjati strukturo njegovih pomenov ter uokvirja človekovo
mišljenje, čustvovanje in delovanje Tako spremenjeno strukturo pomenov
izkušenj je Mezirow poimenoval referenčni okvir in ta ima vpliv na izkušnje v
prihodnosti. Referenčni okvir po Mezirowu predstavlja okvir, vpet v kulturno
okolje, skozi katerega človek zaznava in interpretira svet in samega sebe.
Vsebuje konativne, kognitivne in čustvene dimenzije (Mezirow, 2000, 2009).
Referenčni okvir po Mezirowu ima dve dimenziji:
 duševne navade: razmeroma trajni načini mišljenja, čustvovanja
in delovanja, na katere vplivajo pravila (sociolingvistična,
moralnoetična, religiozna, estetska, psihološka, zdravstvena in
druga). Izražene so v specifičnih pogledih na nekaj;
 zorni kot (specifičen pogled) je sestavljen iz prepričanja,
vrednostnih sodb, čustev, spominov ipd.
Mezirow transformativno učenje opredeljuje kot proces, v katerem posameznik
spreminja referenčni okvir v celoti ali samo njegove dele. Za učenje je
potreben racionalni dialog, v katerem posameznik potrjuje veljavnost
obstoječih ali preverja veljavnost novih shem pomenov. Transformativno
učenje se pogosto začne z dilemo, ki jo sproži (ne)prijetna izkušnja, prehod v
novo obdobje posameznikovega življenja ali druga izkušnja, ki je za
posameznika nekaj povsem novega in je do tedaj še ni izkusil (Mezirow,
2000). Wilson in Hays (2000) poudarjata, da je za učenje pogoj, da se le-to
začne s kritično refleksijo, ki ji potem sledi sprememba na podlagi odločitve.
Transformativno učenje lahko poteka kot tako imenovano instrumentalno
učenje in tudi kot tako imenovano komunikativno učenje (Mezirow, 2000):

XVIII.

 instrumentalno učenje je tisto, ki je usmerjeno na neko nalogo
in na probleme v povezavi s to nalogo;
 komunikativno učenje je značilno za učenje v medsebojnih
odnosih.
Komunikativno
učenje
vključuje
razumevanje
referenčnega okvira drugega človeka. Gre torej tudi za
razumevanje tistega, kar je namen drugega, da bi sporočil glede
vrednot, idealov, čustev, moralnih odločitev in konceptov.
Pomeni razumevanje drugega človeka in njegovega
referenčnega okvira, ki se izraža skozi različne jezike, na primer
umetniški, govorjeni ali pisani jezik. Komunikativno učenje je tako
proces, v katerem si prizadevamo doseči skladnost v pogovoru.
Pri tem sta pomembna subjektivno vzpostavljanje samorefleksije
in podpora drugih ljudi.
Chesner in Zografou (2014, str. 40) pišeta, da je supervizija kot obred, ki
omogoča spreminjanje in rast. Čeprav se v superviziji osredotočamo na
reflektiranje svojega strokovnega dela in stremimo k njegovemu izboljšanju, se
moramo potruditi umakniti iz običajnega prostora dela in vstopiti v novo
področje, kjer lahko stvari odpremo, jih obrnemo na glavo in dopustimo prostor
za transformacijo (prav tam). Supervizijski prostor avtorja primerjata z
obredom prehodov iz sedanjosti v preteklost in prihodnost.
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Tako je supervizija tista, v kateri sta omogočeni dvoumnost in nejasnost ter
katero lahko supervizant kreativno ustvarja (Knoll, 2016, str. 13).
Celosten sistem zaznav in predstav močno vpliva na oblikovanje
supervizantove poklicne vloge. Prav zato je zelo pomembno, da se že na
začetku procesa vključita analiza in refleksija supervizantovih poklicnih teorij s
ciljem, da strokovni delavec nefunkcionalna prepričanja in teorije nadomesti z
bolj objektivnimi in funkcionalnimi (po Rupar, 2014, str. 227).
Ocenitvene komponente spremembe (Lazarus v Sentočnik, 2006, str. 28):
Primarne ocenitvene komponente za spremembe

(ustreznost cilja, ujemanje cilja in vpetost jaza)
 Oceni stopnjo, do katere se sprememba dotika osebnih ciljev (če se
posameznik ne identificira s spremembo tako močno, da je
pripravljen tvegati, potem mu rezultat ne pomeni veliko).
 Ocenjuje usklajenost med posameznikovimi željami in predvidenim
rezultatom.
 Oceni reakcijo, ki jo sprememba izzove v smislu osebne zavzetosti,
ohranjanja samospoštovanja in lastne identitete. Izzove lahko
negativna čustva (strah, jeza) v primeru, da jih doživlja neujemajoče,
ali pa pozitivna (ponos, naklonjenost), ko jih doživlja kot ujemanje s
cilji.
Sekundarne ocenitvene komponente za spremembe

(iskanje krivca, občutek hvaležnosti,
pripravljenost znova poskusiti)

zmožnost

sprejemanja

poraza,

 Vedenje o tem, kdo ali kaj je odgovoren za spremembo.
 Način, kako posameznik zaznava svojo zmožnost obvladovanja
spremembe.
 Način, kako zaznava spremembo v zvezi z lastno situacijo.

3.5 Odnosni vidik učenja v superviziji
V superviziji se stalno pojavlja nepotreben strah, da bi z ukvarjanjem z osebnostjo
supervizanta ali s kontratransferjem prešli iz supervizije v terapijo. Kljub vztrajnim
prizadevanjem, da se iz supervizije odstrani vsakršen odnos, zlasti supervizorjev
odnos s supervizantom, se je odnosni vidik počasi uveljavil kot nujen v procesu
učenja (Rožič, 2015, str. 38).
V superviziji se hkrati učita supervizor in supervizant, čeprav je supervizija proces
sodelovanja dveh strokovnjakov, osredotočenih na osebnostni in strokovni razvoj
enega izmed njiju (Knoll, 2016).
V nadaljevanju navajam, kako odnosni vidik učenja v superviziji zasledimo v teoriji in
praksi:
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dovolj dober supervizor ima vizijo, kakšen strokovnjak želi biti, in je
reflektirajoči praktik, saj mu konstantna refleksija omogoča spoznavanje
samega sebe in drugih, učenje, razvoj in spremembe. Prav tako se zaveda
nenehne nuje po delu na sebi, ki je nedokončan in stalno razvijajoči se proces
(Žorga, 2007);
A. Mikič in S. Žorga (2005) navajata, da je vzrok nesoglasij med
supervizorjem in supervizantom lahko spol, in sicer zaradi vzgoje,
izobraževanja in družbenih pogledov, ki žensk in moških ne postavljajo na isto
raven. Zato je treba ozavestiti stereotipe, predsodke, konflikte, težave in
zadržke, kar lahko vpliva na dinamiko supervizijskega odnosa;
boj med starim in novim je včasih skoraj neopazen, včasih pa zelo oster.
Napetosti so nujni proizvod spreminjanja iz starega v novo, zato so neizbežne.
Teh napetosti in odporov naj ne bi ozko pojmovali kot oviro, ki jo je treba
odstraniti, in jih raje vključimo v učni proces kot enkratno priložnost za to, da
terapevt spozna in prouči naravo svojih problemov, kar mu bo koristilo, trdita
Szecsody in Plat-Koch (v Kramar, 2002, str. 265);
supervizor začetnik (Kramar, 2002, str. 267–269), ki je pretirano občutljiv na
vsako kritično pripombo o svojih možnih pomanjkljivostih, poleg tega pa je
njegov odnos s supervizantom zapleten še zaradi majhne starostne razlike
med udeleženci ali inverznega profesionalno-hierarhičnega odnosa med
njima, se težje izogne tekmovanju in boju za oblast. Lahko se celo zgodi, da
supervizor vztrajno išče supervizantove napake zaradi svojega lastnega
narcizma. Supervizor, ki ni gotov vase in nima v tej vlogi dovolj izkušenj, čuti
potrebo, da sebi in supervizantu s takim ravnanjem kar naprej dokazuje, da
zna več od njega, da je svoji nalogi dorasel. Supervizor skrbno spremlja
supervizantovo besedno in nebesedno vedenje, kar je nujno, če želi bolje
razumeti njegove potrebe in temu prilagoditi svoje intervencije. Toda nova
spoznanja o supervizantu bi bila nepopolna, če se supervizor hkrati ne bi
vprašal tudi o svojem deležu v odnosu, in sicer:
a) katere njegove značilnosti, stališča in kretnje izzivajo pri supervizantu
takšen odziv;
b) kako se počuti v odnosu s supervizantom;
c) kakšen čustveni ton je dal danes osnovno barvno interakciji med njim in
supervizantom.



Ko supervizor najde odgovor na ta in podobna vprašanja, izve nekaj novega o
sebi. Če pa se loti še pogovora s supervizantom o čustvenem dogajanju med
njima, se bo njegovo spoznanje obogatilo še z novimi vidiki. Če supervizor in
supervizant ubesedita čustva iz njunega trenutnega, neposrednega odnosa
brez nevarnosti, to pripomore k utrjevanju njune povezanosti. Prav tako iskren
in pristen pogovor nudi eno izmed najugodnejših izkušenj o medčloveških
odnosih, potrebnih za profesionalno delo. Uresničitev in ohranjanje
ustvarjalnega sodelovanja ogrožajo vse nevarnosti, ki ogrožajo medčloveške
odnose. Zaradi inkompatibilnosti med osebnostma se lahko nek odnos konča
z brodolomom ali pa zaradi nevrotičnega vklapljanja ene osebnosti v drugo
odnos neopazno zaide v »pas de deux« med supervizorjem in terapevtom;
I. Bezič (2007) pojasnjuje, da na supervizijo lahko vplivajo utrujenost
supervizantov, razmišljanje o tem, ali čas in kraj srečanja nista primerna, ali
je supervizanta mogoče strah kritike, in vse do razmišljanja o tem, da problem
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morda ne bo zanimiv za druge. S strani supervizorja je največja ovira, če je
osredotočen na promoviranje samega sebe in ne toliko na supervizanta. Tudi
skupina lahko zavira proces, če obstaja prikrit ali neposreden konflikt med
udeleženci v skupini ali med supervizorjem in članom skupine ali celo skupino,
kar pa je le del tega, kar lahko zavira supervizijski proces (prav tam).
R. Lesser (v Rožič, 2015, str. 39) razlaga, da supervizijski odnos, v katerem
gre dobro, pomeni, da je v odnosu več površinskosti in manj tesnobe. Več
lagodnega vzdušja pomeni manj medosebnega dela, več gotovosti, vendar
izgubljeno kompleksnost; več interpretacij pomeni malo strukturnih sprememb
v odnosu med udeleženci; več napora, vloženega v ohranjanje obstoječega
stanja, pomeni manj priložnosti za izkušanje novih dimenzij sebe ali drugega,
lažje izogibanje razočaranjem in bojem, toda izgubljen potencial za bogastvo
in veselje nad pomembnimi odnosi (prav tam);
terapija in supervizija sta dolgotrajna in kontinuirana procesa, zato se
supervizor ne sme odločiti, da bo supervizijska srečanja spremenil v
terapevtska. So pa terapevtska znanja vsekakor dobrodošla v superviziji
(Eiselt, 2009);
za supervizante pa je najpomembnejše, da ima supervizor ustrezno izobrazbo
in dovolj izkušenj ter da supervizantom daje potrebno podporo pri njihovem
razvoju. Supervizijske veščine, ki jih navajajo supervizanti kot
najpomembnejše, so podpora in sprejemanje, opazovanje in poslušanje ter
usmerjenost v psihološko dogajanje med udeleženci v supervizijskem procesu
(Ristić, 2017, str. 38).

Strah pred spremembami

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje strah kot neprijetno stanje
vznemirjenosti zaradi neposredne ogroženosti, (domnevno) sovražnih in nevarnih
okoliščin. Strah predstavlja osnovni mehanizem za preživetje, ki se sproži kot
odgovor na določene dražljaje, kot je bolečina ali nevarnost. Vsi ljudje imamo
instinktiven odziv na potencialno nevarnost, ki je zelo pomemben za preživetje vrste.
Predstavlja prvi odziv na situacijo, ki jo ocenimo kot nevarno, in vodi k potrebi po
soočenju (napad) z nevarnostjo ali beg pred njo (izogibanje) (predelano po
Wikipedia).
Po Milivojeviću (2008) strah nastane kot rezultat ocene, da nas ogroža nekaj, kar
nam je pomembno in je od nas močnejše. Prav to doživljanje strahu nas motivira za
beg, izogibanje, bežanje iz situacije, ki jo ocenimo kot ogrožajočo. Skozi evolucijo
nas je strah čuval pred nevarnostjo, na katero nismo imeli vpliva (prav tam).
V superviziji se strah lahko pojavi kot odziv na negotovost, ko se posameznik prvič
sreča s supervizijskim procesom. Kako posameznik doživlja supervizijski proces, pa
odvisno od več dejavnikov, kot so njegova informiranost o načinu dela v skupini,
prejšnje izkušnje s supervizijami, lastnosti temperamenta itd.
Supervizija stremi k temu, da staro v človeku nadomesti novo. Ker zelo temeljito
posega v človeka, vzbuja v njem strah in odpor, ne glede na to, koliko si človek želi
izboljšav (Kramar, 2000, str. 264).
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Vzroki za občutke strahu in nepripravljenosti na spremembe med procesom se
skrivajo v občutku, da posameznik ne bi več obvladoval položaja v skupini ali
organizaciji, kjer deluje. Coffey (v Sentočnik, 2006, str. 25–35) navaja, da
posameznik, ki je samozavesten, jemlje nove izkušnje kot priložnost za učenje,
sprejema nepredvidljivost rezultatov in je pripravljen tvegati, pri čemer uživa v tem,
da nekaj počne na nov, drugačen način. Te osebe obdržijo močan občutek lastne
kontinuitete ves čas v procesu in ohranijo dobro samopodobo, ne glede na to,
kakšne spremembe vpeljujejo.
Kot navaja Coffey (prav tam), tisti drugi, ki jim primanjkuje samozavesti, zaznavajo
tudi najmanjše spremembe kot potencialno negativne, kar izvira iz strahu, da bi ena
sprememba povzročila druge in bodo izgubili nadzor. »Takšni ljudje so pretirano
navezani na poznane vzorce obnašanja, ki se jih držijo celo takrat, ko so ti zanje
škodljivi. Njihovo ravnanje temelji na logiki, da četudi so njihovi vzorci obnašanja
objektivno škodljivi zanje, pa jim ponujajo kontinuiteto in služijo kot referenčne točke
za lastno samoidentifikacijo.« (prav tam) Vendar nihče izmed nas ne spada ne v eno
ne v drugo skrajnost, temveč se v nas prepletajo različnosti obeh, v različni meri,
odvisno od samozaupanja in pripravljenosti na spremembo.
Ko smo razmeroma zadovoljni s svojim trenutnim življenjem, trdi Coffey (prav tam),
nas stopnja novosti in drugačnosti, ki ju moramo asimilirati v svoje vsakdanje
življenje, ne moti in stopnja, do katere spremembo sprejmemo, je povezana z
individualno oceno zahtevanega napora, predanosti, ki jih prinaša novost, in
potencialne nevarnosti, ki jo sprememba predstavlja za našo samopodobo. Ljudje so
pripravljeni sprejeti neudobje spremembe in negotovosti zato, ker verjamejo, da je ta
začasna, in upajo, da končni rezultat vodi k nečemu boljšemu, kar bo izboljšalo njihov
sedanji položaj, ne glede na to, ali gre za spremembo načina dela ali pa samo za
spremembo pogleda na trenutno stanje (prav tam).
Odpisovanje

Odpisovanje je po teoriji transakcijske analize proces nezavednega podcenjevanja ali
spregledanja katerega izmed pomembnih vidikov sebe, drugih in situacije. Učenje
supervizantov o konceptih odpisovanja olajša komunikacijo, predvsem pa poveča
možnost uvida, da z vidika odpisovanja analizira svoja supervizijska gradiva.
Odpisovanje v skupini lahko opazimo pri supervizantu in supervizorju.
Supervizant lahko spregleda stimulis, pomen stimulusa, rešitev problema ali veščine
oziroma lastno sposobnost udejanjanja rešitev. Tako ločujemo štiri modele
odpisovanja. Vsakič, ko supervizant predstavi svoj problem, ignorira (odpisuje) eno
izmed informacij, ki je pomembna za reševanje problema (In in Vann, 2011).
Tudi supervizor lahko odpisuje pomembne vidike dogajanja v supervizijskem
procesu:
 ko spregleda stimulus v supervizijski skupini in ne opazi, da se eden izmed
supervizantov obnaša drugače kot običajno, da ni živahen in pri razpravi ne
sodeluje, da je otopel in zavrača pobude drugih;
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ko opazi nenavadno vedenje supervizanta in mu ne pripiše pomena. Zanj to
vedenje ne predstavlja situacije, s katero se je smiselno ukvarjati, in je ne
obravnava kot problem. V tem primeru odpisuje pomen dogodku;
ko opazi supervizantovo neobičajno vedenje kot problem in pri tem ne
verjame, da zanj obstaja rešitev, ga na svoje videnje ne opozori. To
označujemo kot odpisovanje rešitve s strani supervizorja.
ko opazi, da je supervizant našel rešitve za svoj problem oziroma vedenje, pa
temu ne pripiše pomena.

Odpisovanju se izogne, če je pozoren na štiri pasivna obnašanja supervizanta:







nesodelovanje supervizanta pri razpravi: supervizant nima svojega mnenja;
pretirana prilagodljivost: to je najtežje odkriti zaradi njene družbene
sprejetosti, in ker oseba deluje, kot da razmišlja. V resnici supervizant odpisuje
svojo sposobnost, da lahko deluje na rešitev problema, in njegovo mnenje ni
nič drugega kot ponavljanje rešitev drugih, za katere verjame, da jih drugi
želijo slišati;
agitacija: supervizant čuti vznemirjenost, ker je prepričan, da on ni sposoben
podati ustrezno rešitev problema. Pri tem energijo usmerja v razmišljanja o
svoji nesposobnosti in ne v iskanje rešitve problema. V teh trenutkih sebe ne
doživlja kot osebo, ki razmišlja.
onesposobitev in nasilje: to je dejanje, ki nastopi po agitaciji. Supervizant se
ne čuti kompetentnega, da ponudi rešitev, zato išče izhod ali beg od
odgovornosti. Ob tem se na zunaj kaže kot bolnik, začne kašljati in smrkati,
vse z namenom, da rešitev poišče drug supervizant.

Nasprotje odpisovanju je grandioznost, ko supervizant pretirava s predstavljanjem
nekega vidika realnosti in da določenim delom svoje zgodbe prevelik poudarek
oziroma »jih napihne«. Tudi na ta vidik predstavitve problema mora biti supervizor
pozoren.
Dinamični procesi v supervizijski skupini

Supervizor je v nehvaležnem položaju med vzdrževanjem dinamičnega ravnovesja in
najugodnejšega vzdušja za učenje z ene strani ter soočanjem supervizanta z
njegovimi napakami in osebnimi pomanjkljivostmi z druge strani. Njegov položaj
dodatno otežuje dejstvo, da ne sme pozabiti tudi na koristi klienta (Ekstein in
Wallerstein v Kramar, 2002, str. 269).
Supervizorjeva neizkušenost vpliva na njegovo nerazumevanje dinamičnih odnosov v
supervizijski skupini, če morebitnega pojava odporov na strani supervizanta ne vidi
kot učnega materiala za oba, temveč te in podobne pojave ocenjuje kot »probleme«,
uporabi neustrezne intervence in lastno avtoriteto za dokazovanje svoje moči in
prevlade nad skupino (osebni zapiski s predavanj).
Wolberg (v Kramar, 2000, str. 265) navaja, da odnos supervizanta do supervizije
in supervizorja v celoti temelji na njegovem odnosu do avtoritete. Tako
supervizijska situacija ponovno spravi v življenje supervizantove odnose in konflikte z
avtoritativnimi osebami (Olson v Kramar, 2000, str. 265).
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Supervizant lahko »prenese« na supervizorja vse svoje otroške želje in konflikte:
občutenje avtoritete ali tekmovalnosti, pričakovanja, da bo postal vsemogočen ali
vseveden. V svoji zavrtosti se lahko supervizant v supervizijskem odnosu ne drži
dogovorov, obljublja več, kot zmore dati, je »slep« za reakcije klienta in svoje reakcije
(Szecsody v Kramar, 2000, str. 265).
Ne glede na doseženo stopnjo osebne analize je lahko ta problem pri supervizantu le
navidezno rešen. V čustveno nabitem odnosu s klientom na eni strani in s
supervizorjem na drugi se lahko težava pojavi znova, s še večjo močjo nerešenih
konfliktov iz preteklosti, z zasilnimi vedenjskimi vzorci, ki danes ne delujejo več, ali z
nevrotičnimi zapleti. Konflikt z avtoriteto lahko postane odkrito izražen v bolj ali manj
ozaveščenem supervizantovem vedenju ali pa prikrit pod masko vzornega učenca
(prav tam).
V nadaljevanju navajam nekatere dinamične procese (po Kramar, 2000, str. 265–
267), ki jih lahko neizkušen supervizor spregleda ali se celo sam vplete v svoje
transferne in kontratransferne pojave:
»V skupinski superviziji je rivalska tematika še bolj zaostrena:
 Nekemu supervizantu se je težko učiti od kolega v skupini, ker doživlja
njegova stališča kot kritiko svojega nasprotnika.
 Nekdo se s svojim celotnim vedenjem upira sprejemanju avtoritete, v resnici
pa, ne da bi se zavedal, hrepeni po njej.
 Drugi se upira vsakemu delu, ki ga omejuje z nekimi pravili. Vendar
usposabljanje za terapevtsko in strokovno delo ne more teči samo na površini
in brez »globoke notranje discipline« (po Ekstein-Walterstein, prav tam).
 Storilnostno naravnan supervizant se srečuje med supervizijo s posebnimi
problemi. Če je odraščal v družini z anankastičnimi potezami, kjer so se – če
malo karikiramo – vsa prizadevanja staršev osredotočila na preganjanje napak
in nepravilnosti, morda išče v supervizijskem odnosu ponovitev svojih bolečih
zgodnjih izkušenj. Supervizorja mogoče vznemiri supervizantovo iskanje ene
same nedvoumne avtoritete, ki naj bi mu nudila tako zelo iskano varnost. Moti
ga morda supervizantova razpetost med Prav in Narobe. Nerazumljivo mu zna
biti supervizantovo nenehno iskanje ene same in edine resnice, edine pravilne
poti v terapiji in neizbežna frustracija, ki izhaja iz tega. V njegovem hrepenenju
po potrditvi lahko zasluti nikdar izpolnjeno, davno iskanje lika dobrega očeta,
tokrat v supervizorju.
 Če je supervizant odraščal v domu, kjer je bil očetov tipičen vzorec reagiranja,
»nič ne znaš«, mamin pa, »dobro si napravil, drugič pa se še bolj potrudi«,
utegne imeti posebne probleme z lastno negotovostjo in preobčutljivostjo na
kritiko. Supervizorjeve kritične pripombe, njegov perfekcionizem, opozarjanje
na previdnost in svarjenje pred nevarnostmi v odnosu do klienta morda
doživlja kot ponavljanje primarnega trikotnika iz otroštva. To ponavljanje je
mogoče zanj tako skeleče, da resno ogroža medosebni odnos, porine
supervizanta v obrambo ali odpor, v skrajnem primeru v beg, to pa je v škodo
tako klientu kot njunemu skupnemu delu. V doživljanju tega supervizanta je
imel supervizor travmatizirajočo vlogo roditelja, ki pa je ni nameraval igrati,
verjetno celo ni vedel, da jo igra. Supervizant z opisanimi problemi potrebuje
supervizorja, ki je siguren vase, čeprav se zaveda svojih pomanjkljivosti, ki z
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razumevanjem upošteva terapevtove težave in zablode kot naravni davek
učenju in ki z optimizmom spremlja njegovo delo. Tak supervizor lahko
supervizantu z omenjenimi nerešenimi problemi nudi ugodno vzdušje za
učenje, odnos med njima pa lahko celo učinkuje nekoliko terapevtsko.
Težnja po potrditvi ne izhaja vedno iz supervizantove osebnosti, lahko izhaja
iz specifičnosti njegovega dela. To delo terja veliko naporov, klientovo
napredovanje pa je običajno sorazmerno počasno. V supervizantovem delu so
obdobja zastoja in vračanja nazaj, možnosti za supervizantovo osebno
zadovoljstvo pa so v takih pogojih seveda precej majhne.
Supervizant z dediščino depresivne problematike ne bo mogel niti v
supervizijski situaciji povsem uiti svoji usodi, to je odvisnosti od emocionalne
sprejetosti. Ugodno vzdušje v odnosu mu je tako dragoceno, da si ga nikakor
ne drzne ogroziti z izražanjem nasprotnih stališč, dvomov, kaj šele kritike. Ker
ga lahko zadovolji le položaj sv. Janeza med apostoli, je njegovo delo odvisno
predvsem od nihanj v medsebojnem donosu, od občasnega intenzivnega
približevanja ali oddaljevanja od supervizorja.
Nekomu je bližje prepričanje, da je pasivni predmet kritike. Bližje mu je
občutek, da je atom v rokah giganta, da je proti svoji volji nategnjen na
Prokrustovo posteljo. Nezmožen odkritega nasprotovanja lahko kaže samo
svojo nemoč in obup, lahko celo opusti delo, misleč, da mu ni kos.
Preveč odvisen in uslužen supervizant lahko neprevidnega supervizorja
spremeni v karikaturo voditelja. Hlastanje za vsakim stavkom ali kretnjo
supervizorja ali želja postati druga, čeprav pomanjšanja izdaja supervizorja,
nujno nosi v sebi tudi drugo plat medalje, bolj ali manj osveščen protest pred
supervizorjem.
Če supervizant kljub popolnemu teoretičnemu strinjanju na supervizijskih
seansah v profesionalnem delu nenehno ponavlja iste napake, tedaj njegovo
vedenje izraža močan strah pred izgubo lastne identitete (Wolberg, prav tam).
Imitacija in identifikacija igrata veliko vlogo v vsakem učenju, zato se mora
supervizor zavedati možnosti negativnega transfera in se izogibati avtoritativni
drži do supervizanta (Fleming-Benedek, prav tam).
Supervizanta, ki ima izrazite narcistične poteze in je bolj občutljiv, hitro začne
ogrožati občutek, da mu je bila storjena krivica in se tako zlahka počuti
poklicno frustriranega.
Supervizant z ekshibicionističnimi težnjami poskuša na supervizorja narediti
vtis s svojim znanjem in spretnostjo, s čimer ga po svojem ustaljenem vzorcu
vedenja spreminja v svojo hvaležno publiko. Če supervizorju dobro dene
supervizantova lahkotnost in neproblematičnost, zlahka pade pod njegov vpliv
in zgreši svojo vlogo učitelja.«

Racionalizacija

Večina prepričanj posameznika temelji na sklepih, oblikovanih glede na opažanja in v
skladu s prejšnjimi izkušnjami. Ta prepričanja so pogosto skrita, neozaveščena in so
prav zaradi tega nepreverjena in neraziskana – imenujemo jih tudi temeljne
predpostavke. Posameznik, ki deluje racionalno, zatira negativna čustva, si prizadeva
za zmago in v izogib porazom izbira strategije, ki mu omogočajo, da zadosti
navedenim vrednotam in ohrani svoje stališče, svoje sklepe in presojo. Tem
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strategijam rečemo tudi »odpori v superviziji« (obrambno ravnanje, nerazumevanje,
samoizpolnjevanje, samodokazovanje, zapiranje pred drugimi idr.).
V tem primeru supervizant svojih miselnih procesov ne razkriva drugim, da ne izgubi
nadzora. Lastnih trditev ne preverja in ni objektiven, saj v procesu samoobrambe
izkrivlja stvarnost, dogajanje okrog sebe zaznava selektivno, iz okolja izloči zgolj
tisto, kar mu je v prid, in potrjuje že izoblikovano stališče, medtem ko spregleda
dejstva, ki izpodbijajo njegovo stališče. Obrambni mehanizmi onemogočajo
preverjanje lastnih stališč.
Če se supervizant intenzivno ukvarja s supervizorjevimi osebnimi lastnostmi, ki niso
bistvene za proces supervizije, je to znak odpora do supervizije ali celo do
profesionalnega dela, ki ga opravlja (Kramar, 2002, str. 264).
Sproščenost je po C. Knoll (2016, str. 10) pogoj za ustvarjalno delovanje in
ustvarjalno mišljenje že v zgodnjem otroštvu. Tudi v kontekstu supervizije lahko
govorimo o tem, da je predpogoj za sproščen odnos občutek varnosti in sprejetosti.
C. Knoll (prav tam, str. 11) navaja, da je v superviziji treba ponuditi prostor tako za
svobodno in ustvarjalno raziskovanje kot za ustvarjanje neposrednih izkustev in
njihovo refleksijo skupaj z razvojem konkretnih korakov k želeni spremembi. »V
kulturi, ki kaznuje napake in slavi specializiranost ter izvedenstvo, je potreben
izjemen pogum, da si lahko ranljiv in da ne veš. Ustvarjalni supervizor naj bi se
spoprijemal z izzivom, da je miselno in čustveno odprt ter izhaja iz naivnega
zanimanja, s čimer naj bi omogočil ustvarjalni dialog – srečanje umov in duhov.«
(Chesner in Zografou, 2014, str. 35)
Ko supervizor opazi odpore med supervizijskim procesom (obrambno ravnanje,
nerazumevanje, samoizpolnjevanje, samodokazovanje in zapiranje pred drugimi),
mora dogajanje usmeriti v:





izmenjavo vseh veljavnih informacij;
svobodno odločanje na temelju izčrpne informiranosti o vseh vidikih problema;
dopuščanje tega drugim;
skrbno spremljanje in uravnavanje udejanjanja tega.

Posledice tega ravnanja so:
•
•
•
•
•

manj samoizpolnjujočih se prerokb (naivne teorije);
manj samoobrambnega ravnanja;
manj procesov eskalacije napak;
učinkovito reševanje problemov;
učinkovito odločanje.

Premik v to smer pomeni razvoj supervizanta v bolj odprto razmišljujoče delovanje v
svetu, tudi bolj strpno do sprva tujih idej in stališč, ki jih lahko v procesu
poglobljenega premišljevanja kasneje vzamemo za svoje. To velja za vsakega
posameznika, ki se želi razvijati in rasti bodisi v zasebnem življenju, poklicnem ali
intelektualnem razvoju (Rupnik Vec, 2006, str. 71).
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Paradoksalni način mišljenja

Začarani krog, v katerem se vrtita supervizant in njegov klient ali celo supervizant in
supervizor, imenujemo paradoksalni način razmišljanja, na katerega mora supervizor
supervizanta opozoriti in ga za izhod iz tega ustrezno usmeriti. Supervizor skupaj s
supervizantom določi stvarne in dosegljive cilje.
Nekaj paradoksalnih načinov razmišljanja supervizanta:
̶
prepričanje supervizanta, da je za rešitev problema naredil že vse, kar je
zmogel;
̶
usidran vzorec razmišljanja, iskanje nerealnih rešitev, ki so objektivno
nedosegljive, vrtenje v krog;
̶
težavo ustvarja supervizant sam in v ta začarani krog želi potegniti še
supervizorja, od katerega pričakuje čudežne rešitve;

Sindrom pomočnika

Prevzemanje prevelike odgovornosti za rešitev težave, za občutke, da moramo biti
vedno na razpolago, vedno prijazni in da ne smemo reči »ne«.
Strokovni delavec ali celo supervizor, ki kaže tovrstne težave, je premalo
samozavesten, odvisen je od drugih, jim želi ugajati in ugoditi, ob tem pa izgoreva in
je nezadovoljen z doseženim. S tem pokaže, da ne zna postavljati meja in da nujno
potrebuje supervizijo, ki bi mu pomagala zgraditi trdno profesionalno identiteto in
zaupanje v lastne sposobnosti, pa tudi večjo avtonomnost v odnosu do drugih.
Paralelni procesi, transferne in kontratransferne vsebine

Ekstein in Wallerstein (po Rožič, 2015, str. 32) sta v svojem delu v polje supervizije
vpeljala pojem »paralelni procesi«. Gre za prenašanje različnih vzorcev dogajanja iz
profesionalne situacije v supervizijsko. V superviziji se pogosto pojavljajo paralelni
procesi, kar pomeni, da se nekateri pojavi iz odnosa med strokovnjakom in
uporabnikom nezavedno ponovijo tudi v odnosu na ravni strokovnjak (supervizant) –
supervizor. Avtorja menita, da ti procesi supervizorja lahko presenetijo, zlasti če ta
nerealno pričakuje, da je učenje prvenstveno sestavljeno iz racionalnih elementov.
Tako sta avtorja prepričana, da celo racionalna vprašanja supervizantov pogosto
temeljijo na specifični afektivni težavi, ki jo ima supervizant, in da enosmerno dajanje
navodil ni učinkovit način učenja.
L. Cajvert (2001) trdi, da nezavednim procesom in njihovim vplivom ni mogoče
ubežati in se jim izogniti, saj jih, ker so nezavedni, ni mogoče odkriti vnaprej. Vendar
pa se mora supervizant potruditi, da jih odkrije, ker so pomemben informator o njem
in tudi o njegovem klientu. Šele ko jih odkrije, lahko najde način, kako naj ob tem
ravna.
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Včasih je odnos med supervizorjem in supervizantom na težki preizkušnji in vzdrži
samo zaradi občutka odgovornosti do procesa. Vendar pa se celo v tej mračni fazi
sodelovanja lahko supervizant nečesa nauči. Supervizor lahko izbere pristop, ki je
usmerjen na supervizantov transfer in kontratransfer, kar pomeni na supervizantov
notranji proces in vpliv tega na delovni proces s klientom. Osredotoča se na to, kar
supervizant vnaša v supervizijski proces na zavedni in nezavedni ravni ter je vezan
na svetovalno situacijo oziroma na klienta. Za supervizanta je pomembno, da na
svoja kontratransferna čustva ne gleda kot na neke negativne ovire, ki jih je treba
odstraniti, temveč kot na ključ za boljše razumevanje svetovalnega procesa in klienta
ter kot na koristno terapevtsko orodje (Semenič, 2016).
Če supervizor omogoči supervizantu skrbno spremljanje in predelavo njegovih lastnih
negativnih transferov, bo ta lažje prepoznal in razumel isti pojav v klientovem odnosu
do njega (Kramar, 2002, str. 264).
Transfer: nezavedno vrinjenje vsebin, ki so vezane na nerazrešene konflikte s
pomembnimi osebami iz preteklosti, v sedanjost in vedenje v skladu z njimi v
pomembnih odnosih. Takšno vedenje vidimo kot nezrelo.
Kontratransfer: nezrele reakcije strokovnjaka na transferne vsebine
uporabnika. Strokovnjak doživlja uporabnikovo vedenje izkrivljeno zaradi
lastnih teženj, ki so bile v otroštvu odrinjene in se kažejo v obliki nerazrešenih
konfliktov. O sebi ima takšen strokovnjak nerealne predstave.
Te pojave (transfer, kontratransfer in paralelizem) je možno odpraviti s tem, da jasno
predstavimo vsebino in metode dela, pravila obnašanja, medsebojne obveznosti,
razčlenimo pričakovanja udeležencev, skupaj zastavimo cilje procesa in opredelimo
probleme, ki jih uporabnik oziroma supervizant želi razrešiti (pomen supervizijskega
dogovora) (Rožič, 2015).
Samokritičnost

Samokritičnost ali dejanja, ki opozarjajo na zaznane pomanjkljivosti, so lahko zdrav
način povečevanja samozavedanja in osebne rasti, lahko pa tudi ovira za razvoj
pozitivne samopodobe in duševnega miru. Iz napak se učimo in samokritičnost nam
tukaj pomaga, saj ob njej premagujemo slabe in nezaželene navade.
Visoka ali celo previsoka stopnja samokritike, ki posamezniku preprečuje, da bi
tvegal, uveljavljal svoje mnenje ali zaupal v svoje lastnosti, je škodljiva za dobro
počutje. Tako se tisti, ki to doživlja, želi rešiti vzrokov za pojav previsoke stopnje
samokritike.
Lestvica stopnje samokritičnosti, ki sta jo leta 2004 razvila Thompson in Zuroff, meri
dve vrsti samokritike: primerjalno in internalizirano. Primerjalna samokritika po navadi
vključuje primerjavo z drugimi in ugotovitev, da ima posameznik nizko stopnjo
samozavesti. Te osebe se osredotočijo predvsem na to, kako se drugi počutijo ob
njih in jih doživljajo kot nadrejene, kritične ali celo sovražne. Delovanje, ki temelji na
prepričanju, da ga drugi vidijo na negativen način, lahko vodi do občutka
manjvrednosti, ki se odraža v takšnem zaznavanju.
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Notranji samokritik, ki deluje na takšen način, nam da občutek, da nismo sposobni
zadovoljiti osebnih idealov ali standardov, in nam ustvari prepričanje, da nam nekaj
primanjkuje, medtem ko opazujemo uspehe drugih. Tako lastni uspeh, ki je nižji od
uspehov drugih, doživijo kot neuspeh.1
Negativna samokritičnost je po navadi izkušnja negativnih notranjih misli o sebi ali
natančneje o vedenju ali atributih, ko se samokritične misli pojavljajo brez posebnega
vzroka in niso usmerjene na vedenje posameznika, temveč na njegovo osebnost, kar
pri posamezniku povzroča slabo počutje.
Nekonstruktivna samokritičnost

»Nisem dovolj dober.«
»Nikoli ne bom boljši.«
»Ne morem storiti ničesar prav.«
»Jaz sem neuspešen.«
Zgornje izjave, ki jih navajam samo kot učni primer, se ne osredotočajo samo na
posebno vedenje, ki ga je možno izboljšati. Namesto tega supervizanti uporabljajo
negativno miselnost na vseobsegajoč način. Zato je takšna samokritika
nekonstruktivna in pripomore k razvoju fizičnih in duševnih težav.
V superviziji se supervizant lahko uči tudi pozitivne samokritičnosti, in sicer s
preoblikovanjem zgornjih trditev v izjave, ki spodbujajo pozitiven odnos do
prihodnosti:
»Tokrat nisem izostala od pouka.«
»Gledala sem televizijo in se nisem učila za izpit. Tega ne smem več početi.«
»Preveč sem kritiziral učence. Moral bi ostati miren in jim dati priložnost za popravek
v prihodnosti.«
»Če bom prehitro vozil, lahko koga poškodujem. Moral bi upočasniti.«
Te izjave, ki jih podajam samo kot moj primer razlage pojma, so osredotočene na
vedenje, ki ga želi posameznik izboljšati, saj so konstruktivne in ne negativne.
Takšna vrsta samokritike vodi k izboljšanju vedenja in k spremembi opaženih
pomanjkljivosti.

1

Na primer posameznik, ki ima visoko stopnjo internalizirane samokritike, lahko prejme -5 na testu, pa se še vedno počuti neuspešno in
verjame, da je to nič manj kot neuspeh.

57

4 Razvoj kompetenc in vloga supervizije pri njihovem razvoju
Pod pojmom kompetence razumem sposobnosti za uporabo znanja in
drugih zmožnosti, ki so potrebne za uspešno in učinkovito izvedbo dela v skladu
s standardi delovne uspešnosti, izvršitev določene naloge, opravljanja dela ali igranje
vloge v delovnem oziroma poslovnem procesu. Kompetence obsegajo znanje in
izkušnje, različne sposobnosti in veščine ter druge osebnostne lastnosti
(karakterne lastnosti, motiviranost, vrednote idr.), ki skupaj zagotavljajo
delovni uspeh (Wikipedia).
Združevanje akademskega nivoja in prakse v procesu izobraževanja omogoča
pridobivanje in razvoj kompetenc, ki so nujne za učinkovito in kakovostno delo
(Trobec, Čuk in Istenič Starčič, 2014). Tako je kompetenca kombinacija veščin,
sposobnosti in znanja, ki je potrebno za izvedbo specifične naloge (Chyung idr.,
2006). Kompetence omogočajo posamezniku, da skladno z zahtevami svojega
delovnega mesta dosegajo kakovostne rezultate.

V nadaljevanju navajam nekaj primerov, kako je pojem kompetence pojasnjen v
strokovni literaturi:









kompetence vključujejo sposobnost prenosa znanja in spretnosti v prakso.
Posameznik (prihodnji profesionalec) mora med izobraževanjem pridobiti
kompetence za učinkovito in odgovorno izvajanje specifičnih nalog v okviru
svoje stroke (Edwards idr., 2004);
Epstein in Hundert (2008) sta profesionalne kompetence opredelila kot
sposobnost vključevanja smiselne komunikacije, tehničnih sposobnosti,
klinične presoje, čustev, vrednot in refleksije v svoje delo, ki ga
profesionalec opravlja v korist posameznika ali skupnosti;
ni toliko pomembno, kar nekdo zna in ve o neki nalogi, temveč predvsem to,
ali je sposoben to nalogo opraviti in ustvariti rezultat, ki je sprejemljiv za
oba, tako za posameznika kot za delovno organizacijo (Chyung idr., 2006);
v poklicih pomoči, kjer je odnos med strokovnim delavcem in klientom
delovno sredstvo, so znanje, spretnost, metode in tehnike strokovnjaka
vpeti v njegovo osebnost. Osebnostna rast in profesionalni razvoj
medsebojno vplivata in pogojujeta večanje strokovne kompetentnosti
(Gogala Švarc, 2002);
posamezniki, ki izkazujejo sposobnost kritičnega razmišljanja, združujejo niz
kognitivnih in afektivnih spretnosti, ki so pomembne pri odločanju. Lastnosti, ki
jih pripisujemo posamezniku, ki kritično razmišlja, so: radovednost,
sistematičnost, preudarnost, resnicoljubnost, analitičnost, odprtost in
samozavestnost. Vedeti je treba, da pridobivanje kompetenc ne temelji zgolj
na individualnih procesih, temveč se vedno dogaja v socialnem kontekstu in
vsaj delno skozi sodelovanje (Trobec idr. 2014).

V navedenem je mogoče zaslediti kritično razmišljanje kot pomembno
kompetenco v profesionalnem razvoju. Prav zato bom v nadaljevanju pisala
predvsem o pomenu in razvoju kompetence »reflektirajoči praktik«.
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4.1 Pomen kompetence »reflektirajoči praktik«

Osrednji del v supervizijskem procesu, ki je organiziran tako, da upošteva smernice
razvojno-edukativnega modela supervizije, je refleksija. Supervizant se v superviziji
nauči uporabljati refleksijo redno, tudi na drugih področjih svojega delovanja (v
spopadanju s težavami tako v zasebnem kot v poklicnem življenju). Profesionalna
supervizija omogoča strokovnjakom poleg strokovnega razvoja tudi razvoj na osebni
ravni. Biti reflektirajoči praktik pomeni reflektirati dogodke, dejanja, razmišljanja itn.
Razvoj je proces in ne stanje, ki izhaja iz stalnega vzajemnega odnosa med
posamezniki, ki se učijo, in prav tako aktivno okolico, ki se spreminja. Na človeka
vplivajo okoliščine, na katere je sposoben reagirati in jih tudi ustvarjati. Nekateri
izmed ustvarjalnih pristopov so lahko reflektiranje, osmišljanje in integriranje izkušenj,
kar je tudi namen profesionalne supervizije (Žorga, 2009).
Poglejmo, kaj o profesionalnih kompetencah in učenju v superviziji pravi teorija:








integracija osebnega in profesionalnega sebe v celoto je zdrava
integracija, ki vsebuje spontano čustvovanje, zmožnost sprejemanja
lastnih odločitev in odgovornosti, ki so posledica teh (Gogala Švarc,
2002, str. 52). Supervizija predstavlja pomemben prispevek k
razvoju profesionalnosti, saj uči strokovnjaka reflektirati svoje
delovne izkušnje, ki se ob tem uči tudi o sebi, o zahtevah dela in si
predstavlja učne cilje, to je vidike, ki jih namerava razvijati, da bi se
približal želenemu cilju – delovanju kot profesionalna osebnost (prav
tam, str. 54);
B. Rupar (2014) je potrdila ugotovitve drugih študij, da supervizija
vpliva na višjo stopnjo refleksivnosti učiteljev. Strokovni delavci,
ki so bili vključeni v supervizijski proces, so pokazali pomembno
višjo stopnjo te kompetence kot tisti, ki se v proces niso vključili.
Refleksivnost je v tem kontekstu razumljena kot odprtost za
izkušnje, pripravljenost za učenje o sebi, radovednost v
spoznavanju svojega razmišljanja in čustvovanja. Ta rezultat je bil
pričakovan, saj je v superviziji refleksija temeljno orodje učenja, prek
katerega poteka ozaveščanje prepričanj in skritih predpostavk, ki
usmerjajo vedenje strokovnih delavcev. Z učenjem v superviziji so
strokovni delavci pridobili večjo kompetentnost pri dveh dimenzijah:
pri zavedanju lastnega razmišljanja in čustvovanja ter pri pridobitvi
novih vedenjskih strategij (prav tam, str. 236);
strokovnjak, ki deluje kot profesionalna osebnost, se je zmožen
nenehno prilagajati situacijam. Zanj je značilno skladno delovanje
njegove kognitivne, čustvene, motivacijske in vedenjske plati. To
pomeni, da se zaveda svojih zmožnosti, meja in čustev, s katerimi
ustrezno ravna, vrednot in norm ter njihovega vpliva na njegovo
ravnanje in je sposoben vse to usklajevati s poklicnimi zahtevami
(Trobec idr., 2014);
supervizija je po L. Cajvert (2001) predvsem kreativni prostor
terapevta in mesto, kjer supervizant dobiva priliko, da reflektira o
samem sebi in svojem deležu v procesih, ki se odvijajo med njim in
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uporabnikom. Cilj supervizije je, da supervizant v sebi najde tisto,
kar je zanj enkratno, svoj lastni stil, in da lahko izbira način vedenja
v srečanju z uporabnikom. Supervizija je proces, ki spodbuja
razmišljanje in razvijanje kompetentnosti;
Ulanov (1995) kot supervizor ugotavlja, da se je z razvojem
supervizantove profesionalne veščine poglobila tudi supervizantova
osebna identiteta. Supervizant naj bi povečal znanje o veščinah pri
svojem delu, prav tako naj bi se povečala njegova sposobnost, da
najde in uporabi znanje drugih. Pokazatelj napredka je torej
sposobnost »kreativne observacije«, ki se vedno prepleta s teorijo;
Siegfried (v Ajduković, 2009, str. 57) razlikuje tri področja ključnih
sposobnosti, ki bi jih mogel imeti reflektirajoči praktik:
 genetsko določeno nevralno podlago;
 osebne izkušnje;
 izobraževanje in dodatno usposabljanje.
Tako Siegfried (prav tam) meni, da se ima prav v supervizijskem
procesu supervizant (strokovni delavec) priložnost učiti:
 kritičnega razmišljanja;
 objektivne presoje in vrednotenja na podlagi dobro podprtih
argumentov;
 iskanja več resnic;
 zavedanja pomembnosti spoštovanja drugačnih mnenj in
stališč.

»Kritično mišljenje je ena temeljnih kompetenc, kot branje in pisanje, ki jo je treba
poučevati. Študij kritičnega mišljenja vključuje prizadevanje, da bi spremenili načine
mišljenja, značilne za večino ljudi. Da bi to dosegli, potrebujemo vajo in povratno
informacijo.« (Fisher, 2001, str. 67)
4.2 Od odvisnosti do avtonomnosti v profesionalnem delovanju

S spodbujanjem kritičnosti in neodvisnega ravnanja se razvije avtonomnost
strokovnega delavca. Stopnja kritičnosti in avtonomnosti determinira stopnjo
kakovosti supervizijskega dela. Ti dve trditvi argumentiram z naslednjim:



za supervizorja je pomembno, da se zaveda dejstva, da bolj ko supervizanti
postajajo samostojni in kritični, bolj je kakovostno tudi njihovo učenje, ki tako
dobiva poleg širine tudi globino (Jelenc Krašovec, 1996);
supervizor v supervizijskem procesu mora podpirati supervizantov razvoj od
odvisnosti, ki je naravna za začetnike, do samostojnosti sodelavca, s tem da
spodbuja njegovo kritičnost in neodvisno raziskovanje. V takih pogojih
supervizant postopoma razvije bolj realističen odnos do učenja, pogum za
soočenje z lastnimi napakami in pripravljenost, da jih prouči brez
nepotrebnega časovnega bremena (Kramar, 2002, str. 267);
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supervizant mora odvisnost razviti v avtonomnost, kar pomeni, da
raziskovanje meja vodi v novo izkušnjo, s katero se posameznik vedno bolj
zanaša na lastne odločitve in presojo. Lastna ocena sveta pomaga k
avtonomnemu določanju rešitev in večanju samostojnosti, kar ima za
posledico večanje profesionalne avtonomnosti (Eiselt, 2011);
S. Žorga (1999, str. 76) meni, da je pravzaprav namen supervizije pritegniti
delavce v učni proces, v katerem se jim pomaga integrirati tisto, kar deluje, kar
mislijo in občutijo, v eno smiselno celoto, kar pravzaprav pomeni prenašanje
teorije v prakso;
v supervizijskem procesu strokovni delavec v vlogi supervizanta aktivno
razmišlja o svoji pretekli izkušnji. Pri tem prihaja do novih uvidov, ki jih
ponotranji kot nova načela, nova stališča in nove vrednote, ki bodo na novo
usmerjala njegovo nadaljnje profesionalno vedenje. Vse to so elementi bolj
avtonomnega delovanja in ustreznega odločanja, saj pri tem ni potrebno
ponovno posvetovanje z avtoriteto. Tako izkustveno učenje prehaja iz teorije
skozi preizkušanje pri profesionalnem delu v novo dimenzijo učenja, ki ga
imenujemo osebnostni razvoj. Posameznik se počuti vse bolj osebno
odgovornega, da svoje delo opravi dobro (Stepančič, 2016);
»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 živi z drugimi ljudmi in jih tudi
potrebuje in upošteva. Z njimi vzpostavlja enakovreden odnos, ni suženj, 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 ... A premikanje
mej ni zastonj. Takrat, ko želimo premakniti mejo, moramo namreč sami sebi
napovedati vojno in se soočiti, poizkusiti in si upati preseči mejo, to je najtežje.
Z marsičem se moramo spopasti, vložiti moramo napor in se ne ukvarjati s
tem, kaj si drugi mislijo o našem početju. 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.«
(Eiselt, 2011, str. 11)

Sklepam lahko, da je avtonomno delovanje rezultat profesionalnega in osebnostnega
razvoja strokovnega delavca.
4.3 Notranji supervizor in samorefleksija

Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga pojem samorefleksija (–e ž (a-i)) kot
(filoz.) nanašanje česa na samega sebe: bivanje in samorefleksija tega bivanja.
Samorefleksija je proces opazovanja, proučevanja in raziskovanja našega
unikatnega »notranjega sveta«. Z njim si pridobimo vpogled v življenjske izzive, z
njim odkrivamo naše skrite potenciale, pridobimo razumevanje samega sebe,
razvijamo vedno širši pogled na svet in odkrivamo smisel življenja.
Knowles (1984) je že v svoji teoriji učenja predlagal vpeljavo petega načela pri
učenju odraslih, vpeljavo pojma samorefleksije.
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Ko je Sokrat govoril o »notranjem glasu oziroma vesti«, je po mnenju L. Cajver
(2001, str. 57) uporabljal koncept, ki je imel veliko skupnega s pojmom notranji
supervizor, do katerega mora imeti dostop tako supervizor kot supervizant v procesu
supervizije. Kritična refleksija in redna uporaba samorefleksije pomagata vsem
članom supervizijskega procesa, da razvijejo sposobnost istočasno biti v in biti
izven (prav tam).
Cilj supervizije je torej razviti samorefleksijo in notranjega supervizorja, da
supervizant supervizorja ne potrebuje več (Rožič, 2015, str. 44).
Samorefleksija je temelj strokovnega razvoja, ki zagotavlja strokovno usposobljenost
in kakovostno dela. Za kakovostno in zadovoljujoče delo je pomembno, da smo
fleksibilni in se pripravljeni učiti – tako predstavlja pogled na pretekle izkušnje vir
učenja iz praktičnih izkušenj našega dela, ustvarjanja, sobivanja. To je proces, prek
katerega z introspekcijo in pripravljenostjo učiti se razvijamo globlje razumevanje o
sebi, spoznavamo svoje osebne vrednote, prepričanja in pričakovanja v odnosu do
sebe in drugih. Razvijamo kritično razmišljanje, samozavedanje in socialno
zavedanje, razvijamo veščine skrbi zase (Štirn, 2015).
Tako lahko izboljšamo svojo samozavest, razumevanje samega sebe, razvijemo
močnejši občutek nadzora ter večjo motiviranost in strast za svoje delo. Pomaga nam
pri soočanju z različnimi izzivi. V procesu samorefleksije se osredotočamo na svoje
moči, dosežke, šibke plati in možnosti za razvoj, evalviramo sebe v situacijah, v
katerih nismo gotovi, zadovoljni glede našega ravnanja, in se osredotočimo na
aktivnosti, ki smo jih uspešno izpeljali, da lažje vidimo, razumemo, kaj delamo dobro,
kaj smo dosegli, kaj so naše moči in kakšni so naši potenciali. Samorefleksija je tudi
varovalni dejavnik, da poiščemo pomoč zase, ko jo potrebujemo (prav tam).
T. Rupnik Vec (2010) trdi, da odrasli skozi kontinuiran proces učenja v
supervizijskem procesu svojega koncepta razmišljanja in odločitev ne utemeljujejo
več na mišljenju drugih, temveč ga usmerjajo v svoj reflektirajoči pogled.
Formiranje notranjega supervizorja po Casementu (v Rožič, 2015, str. 44) poteka
v treh fazah:
1. začetna faza, ko supervizant posnema supervizorja;
2. faza integracije, ko supervizant uporablja otok intelektualne kontemplacije;
3. avtonomija, ko poteka dialog med eksternim in internim supervizorjem.
4.4 Samokritika in samokritičnost

Zuroff (2016) nas uči, da sta se samokritika in samokritičnost skozi čas pokazali
kot stabilni osebnostni lastnosti. Meni, da je samokritičnost mogoče meriti na enak
način kot druge osebnostne značilnosti, in svetuje (prav tam):
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1. Nenehno izboljšanje delovanja
Posamezniki, ki so samokritični, analizirajo situacijo in rezultat delovanja. Ob tem
nenehno iščejo načine izboljšanja. Zuroff (prav tam) svetuje, da ob doseženem
zadovoljstvu s samim seboj ne nehamo iskati izboljšanja kakovosti našega delovanja.
2. »Mislim, torej obstajam«
Nenehno premišljevanje o vzrokih, posledicah in namenu sprejetih odločitev nam
prinaša odgovore na različna vprašanja, čeprav smo nenehno v procesu priprav.
Preveč pripravljen je boljše biti kot premalo (prav tam).
3. Prisluhnite drugim
Voditelj mora vedno prisluhniti članom skupine, ki jo upravlja. Ob samokritičnosti je
treba tudi prisluhniti povratni informaciji, saj je za izboljšanje rezultatov vedno prostor
in čas. Drugi nam to delo olajšajo s svojimi predlogi (prav tam).
4. Bodite objektivni, ko ocenjujete trenutno stanje
Poleg tega, da se zavedate, da je vedno dovolj prostora za izboljšanje, poskrbite za
rast in razvoj osebne kariere tako pri sebi kot pri svojih podrejenih (prav tam).
5. Ukrotite svoj ego in ga obvladujte
Vzvišenost vam ni v pomoč pri osebni rasti in razvoju. Zavedajte se, da je vedno čas
in priložnost, da se nekaj naučite in novega spoznate. Tako nenehno preizpraševanje
preprečuje nepotrebno rast vašega ega (prav tam).
6. Razmišljajte o razširjanju mej svojih možnosti
Čeprav ste trenutno zadovoljni s svojim položajem in imate zadovoljive medsebojne
odnose s kolegi, pomislite, ali ste povsem pripravljeni na morebitne spremembe v
položaju in karieri. Raztegnite se čez svojo cono udobja in sprejmite nove izzive, ki
vas čakajo. Iskanje in preizkušanje novih izzivov vas reši togosti položaja in
morebitne nezmožnosti ukrepanja (prav tam).
7. Uživajte enako v spodrsljajih kot v uspehih
Ne vzemite za samoumevne trenutne načine delovanja in izklopite avtomatizem.
Preizkušajte in iščite nove možnosti ter ne delujte enosmerno (prav tam).
Če svoje delo analiziramo po teh sedmih korakih, bomo bolj prepričani, kdaj smo v
nekaj vložili največ, kar lahko. Čeprav rezultati včasih niso ekvivalentni vložkom
našega truda in prizadevanj, je pomembno biti v sebi prepričan, da smo igrali pravilno
in v tem trenutku vložili vse svoje možne potenciale. Ob tem pa je vedno razlog za
zadovoljstvo in srečo, čeprav smo trenutno doživeli neuspeh ali poraz (prav tam).
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Tabela 6: Možni cilji supervizije (primerjava avtorice tega dela)

AVTOR

CILJI SUPERVIZIJE

Kobolt (1999, str. 29)

»Učiti se«

Kobolt in Žorga (2006b)

Poklicno učenje, konstrukcija nove
realnosti, sistemski (odprt) pogled na
problem, razumevanje pomena krožnega
učenja, veščina postavljanja jasnih meja
med osebnim in strokovnim ter
sprejemanje kreativnega reševanja
poklicnih vprašanj

Žorga (1999, str. 206)

Scaife (2001)

Strokovnim delavcem omogoča učne in
integrativne procese ter učinkovitejše
obvladovanje stresa; delavce pritegne v
učni proces, kjer integrirajo tisto, kar
delajo, mislijo in občutijo, v smiselno
celoto; povečanje praktične izkušnje s
teoretičnim znanjem in delo s študijem;
prenašanje teorije v prakso in
spodbujanje učenja samostojnega
delovanja; pomoč pri iskanju lastnih
rešitev za delovne probleme; iskanje
lastne strokovne in poklicne identitete;
ozaveščanje možnosti in dejanske vloge
strokovnega delavca ter tudi
odgovornosti in dolžnosti, ki jih prinaša
določeno delo
Osebni in profesionalni razvoj; osebne
kakovosti posameznika, vrednote in
prepričanja, čustva, način življenja in
vstopanja v odnose preoblikuje na način,
prek katerega dosega osebno rast, kar
sovpada s profesionalnim razvojem;
razviti sposobnost aktivnega poslušanja
in istočasno refleksije o tem, kaj se v
procesu dogaja; priznavanje vpliva
čustev na delo, zavedanje vpliva
dogodkov iz osebnega življenja na delo in
zavedanje vpliva osebne zgodovine
delavca, vrednot, prepričanja in
karakterja na delo
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Gogala Švarc (2002, str. 56)

Integracija v posameznikovem
kreativnem slogu (sposoben formulirati
probleme, da bo ustvarjalen in zmožen
kritično reflektirati svoje delo in dogajanje
v okolju)

Kramar (2002, str. 267)

Razvoj od odvisnosti do samostojnosti in
avtonomnosti

Rožič (2015, str. 44)

Štirn (2015)

Supervizant supervizorja ne potrebuje
več; formiranje notranjega supervizorja
Samorefleksija, razvoj kritičnega
razmišljanja

Cajvert (2001)

Notranji supervizor

Zuroff (2016)

Samokritika, samokritičnost

4.5 Spodbujanje razvoja kritičnega mišljenja in lastnosti kritično mislečih

Eden izmed ciljev supervizije bi lahko bil tudi razvoj kritičnega mišljenja. Supervizant
po tem postane kritični mislec. Najprej poglejmo, kakšne so lastnosti kritično mislečih.
Kritični mislec je tisti, ki nenehno zastavlja vprašanja in problematizira snov, v
pogovoru preverja pomene uporabljenih pojmov, jih usklajuje s sogovornikom in se
tako izogiba možnim nesporazumom. Zaveda se, da za posamezni pojav ali dogodek
obstajajo raznovrstne razlage, pozoren je na implicitna prepričanja, na katerih
temeljijo posamezni sklepi, in razlikuje čustveni odnos od razumskega vidika.
Preiskuje ustreznost trditev in sklepov, jih vrednoti, presoja in se izogiba
poenostavitvam. Dopušča in upošteva različne interpretacije dogodkov in pojavov ter
pristaja na to, da v nekem trenutku za določen pojav ni končne popolne razlage (po
Sutinen, 2007).
Kritični mislec preverja ideje, preden jih udejanji, jih nenehno nadgrajuje in s tem
ohranja intelektualno živahnost (Rupnik Vec, 2006, str. 71).
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Slika 3: Lastnosti kritičnega misleca (Jelenc Krašovec, 1996, str. 5–9)
Zaupajo vase
in v svoje
razmišljanje

Usmerjeni
so v
prihodnost

So neodvisni

Imajo razvito
lateralno mišljenje

Zavračajo ustaljene
načine reševanja
problemov

LASTNOSTI
KRITIČNO
MISLEČIH

Zanimajo jih
zelo različna
področja

Pogosto
uporabljajo
alternativne
pristope za
eksperimentiranje

Svet sprejemajo kot
relativen in odvisen
nasproti splošnemu in
absolutnemu

Na probleme
gledajo z
različnih
vidikov

Tabela 7: Primerjava lastnosti samokritičnosti in kritičnega misleca
(primerjava avtorice tega dela)
KRITIČNI MISLEC
(Jelenc Krašovec, 1996, str. 5–9)
Zaupa vase in v svoje razmišljanje

SAMOKRITIKA, SAMOKRITIČNOST
(Zurof, 2016)
Nenehno premišljujem

Usmerjen je v prihodnost
Uporablja alternativne pristope za
eksperimentiranje
zavrača ustaljen način reševanja
problemov
razvija lateralno mišljenje
Svet sprejema kot relativen in odvisen
Na probleme gleda z različnih vidikov
Zanimajo ga različna področja
Je neodvisen

Iz neuspehov se učim in jih sprejemam
Nenehno izboljšujem delovanje

Objektivnost pri oceni stanja
Prisluhnem drugim
Razširjam meje zmožnosti
Obvladujem ego
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Tako se izogibamo sprejemanju ene možnosti kot edine rešitve, hitrim in ne dovolj
premišljenim odgovorom ter priznavanju in zagovarjanju dejstev, ki veljajo kot dogme
in splošne resnice. Konvergentno mišljenje nas usmerja k edini pravilni rešitvi.
Divergentno mišljenje izenačujemo z ustvarjalnim načinom razmišljanja in zanj lahko
rečemo, da je zavestno, hoteno sprožanje intuitivnega mišljenja (Mayer v Jelenc
Krašovec, 1996, str. 5).

Tabela 8: Lastnosti kritičnega misleca in vloga supervizorja
(primerjava avtorice tega dela)

VLOGA SUPERVIZORJA PRI
RAZVOJU STROKOVNEGA DELAVCA
(Kobolt in Žorga, 1999)
Z različnimi intervencami spodbuja
razmišljanje pri supervizantu in iskanje
njemu lastnih rešitev
Njegove misli in intervence usmerja v
prihodnost
Spodbuja raziskovanje alternativnih
rešitev in pristopov k rešitvam
Spodbuja pozitiven pogled na svet in
njegov relativizem
V skupini spodbuja refleksivnost in
omogoča izražanje različnih pogledov na
isti problem
Pri supervizantu spodbuja radovednost in
raziskovalni duh
Supervizantu omogoča širši pogled na
rešitev problema
Spodbuja lateralno razmišljanje
Spodbuja supervizantov razvoj
avtonomnosti in neodvisnosti

KRITIČNI MISLEC
(Jelenc Krašovec, 1996, str. 5–9)
Zaupa vase in v svoje razmišljanje

Usmerjen je v prihodnost
Uporablja alternativne pristope za
eksperimentiranje
Svet sprejema kot relativen in odvisen
Na probleme gleda z različnih vidikov
Zanimajo ga različna področja
Zavrača ustaljen način reševanja
problemov
Razvija lateralno mišljenje
Je neodvisen

»Splošnega soglasja o tem, kaj kritično mišljenje je, v strokah, ki ga raziskujejo (npr.
filozofija, psihologija), ali v dejavnostih, kjer je še posebej pomembno (npr. vzgoja in
izobraževanje), ni. Pojmovanja so raznovrstna, zanje pa so značilne podobnosti in
tudi razlike.« (Rupnik Vec, 2010, str. 173) Avtorji, ki se ukvarjajo s filozofijo, razumejo
kritično mišljenje kot sposobnost analize, evalvacije in oblikovanja argumentov.
V drugi skupini so različni avtorji s področja vzgoje in izobraževanja, pri katerih
zasledimo kritično mišljenje, opredeljeno s terminologijo veščin, miselnih procesov,
procedur, prakticiranja nekaterih aktivnosti.
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Značilnosti kritičnega mišljenja po T. Rupnik Vec (2011):












veščost (sposobnost nemotenega prilagajanja mišljenja kontekstualnim
zahtevam, standardom in zanesljivim informacijam, na katerih sta utemeljeni
veljavnost in moč raziskovanja);
odgovornost (odnos kritičnega misleca do skupnosti ter njegova predanost
resnici in dobrobiti skupnosti; kaže se v pripravljenosti misleca na
argumentirano razpravo o že obstoječih perspektivah o določenem predmetu
preiskovanja);
presoja (predstavlja osrednjo značilnost kritičnega mišljenja in je obravnavana
kot nasprotje rutinskemu mišljenju, uporabi algoritmov in izdelanih postopkov;
posameznik presoja, kadar določa prioritete, vrednoti alternative ali sprejema
odločitve);
kriteriji (predstavljajo vrsto razlogov, ki odražajo oceno kritičnega misleca o
tem, kateri so temeljni dejavniki, pomembni za analizo; lahko so kontekstualno
specifični ali splošni; primeri: veljavnost, konsistentnost itd.; standarde;
zakone, pravila, določila; zahteve, predpise, podrobne opise; dogovore,
norme, zakonitosti; načela, podmene, opredelitve; ideale, cilje, namene; teste,
priporočila, eksperimentalne ugotovitve; metode, postopke, politike);
sposobnost samokorekcije (uporaba kritičnega mišljenja glede na lastne
miselne procese, torej za raziskovanje in korekcijo postopkov, ki jih uporablja
mislec sam; kritični mislec zmore kritično refleksijo lastnega miselnega
procesa, na temelju te pa tudi njegovo spreminjanje);
občutljivost na kontekst (sposobnost prilagajanja kriterijev posameznim
primerom, ki so predmet analize, ter upoštevanje izjemnih ali neobičajnih
okoliščin in pogojev, posebnih omejitev in naključij, splošnih okoliščin,
možnosti, da je dokaz netipičen, itd.).

Kritični mislec soglaša z naslednjimi trditvami (po Zore, 2011):









»Zavračam razprave, v katerih ljudje zgolj posredujejo svoja mnenja, nikoli pa
ne navedejo razlogov zanje.«
»Zame je pomembno, da vem, kaj je oseba mislila z neko svojo izjavo.«
»Rad bi imel takšno zaposlitev, kjer bi lahko razmišljal s svojo glavo.«
»Redko se odločim, preden premislim o različnih možnostih.«
»Raje kot zapiske drugih berem originale.«
»Skušam videti kvaliteto v mnenju drugega, čeprav ni nujno, da kasneje to
mnenje sprejmem.«
»Čeprav je problem trši, kot sem pričakoval, vztrajam pri njegovem
reševanju.«
»Sprejeti modro odločitev je pomembneje kot zmagati v besednem dvoboju.«

Iz navedenega izhaja, da supervizor s svojimi intervencami lahko spodbuja razvoj
kritičnega mišljenja v supervizijski skupini in lastnosti kritično mislečih, kot so:
zaupanje vase in v svoje razmišljanje, usmerjenost v prihodnost, uporabljanje
alternativnih pristopov za eksperimentiranje, svet sprejemati kot relativen in odvisen,
na probleme gledati z različnih vidikov, zanimati se za različna področja, zavračati
ustaljen način reševanja problemov, razvijati lateralno mišljenje, biti neodvisen.
68

4.6 Učinki supervizije v praksi

Strokovni delavci so zagotovo razvili različne pristope za reševanje problemov ali
sam način razmišljanja. Pogosto se sklicujejo na zakonske določbe, delovno prakso
ali enostavno na tako imenovano »zdravo kmečko pamet«, »ulično inteligenco« ali
nam dobro poznano metodo poskusa in napake (Rožič in Pepelnik, 2017).
Vendar pa se sprašujem, ali se lahko znanje, ki ga je supervizant kot strokovni
delavec že pridobil, zavestno utrdi.
Uspeh se skriva v posvečanju pozornosti temu, kar strokovni delavec počne, v
zavestnem iskanju načinov, kako bi to lahko počel bolje, in nenehnem spraševanju,
ali bi to lahko storil tudi bolje. In prav ta dejanja vsebuje supervizijski proces
(postavljanje supervizijskega vprašanja, refleksija izkušnje in njeno kritično
ovrednotenje, iskanje novih rešitev in njihovo argumentiranje).
Če je mišljenje po Sutinenu (2007) konstruktivna aktivnost, kjer se posameznik trudi
rešiti problem, postaviti hipotezo in usmerjati aktivnost tako dolgo, da se spopade s
problemom in najde rešitev, je po Wadu (Rupnik Vec in Kompare, 2006, str. 28)
kritično mišljenje sposobnost in pripravljenost te trditve ovrednotiti in objektivno
presojati na podlagi dobro podprtih argumentov.
Tako je kritično razmišljanje skupek zavestnih dejanj in spretnosti, ki jih
uporabljamo pri presojanju resnice ali manipulacij v informacijah, ki jih prejmemo ali
sami posredujemo drugim (Rupnik Vec, 2006).
Kritičnega razmišljanja ne moremo primerjati z nečim, česar se lahko priučimo
mimogrede. Da ga osvojimo, moramo vanj vložiti kar nekaj časa in truda (Kranjc,
2017).
Kompetence kritičnega mišljenja (Da Vinci – Minerva, 2017) so pravilna
interpretacija informacij, razumevanje razlik med dejstvi in mnenji (vsaka informacija
ni resnica), razumevanje povezav med dogodki ter odnosov med vzroki in
posledicami, oblikovanje konceptov in ugotovitev, sklepov in zaključkov učinkovite
metode raziskovanja ter reševanje vprašanj oziroma problemov.
V nadaljevanju navajam nekaj spoznanj na področju učinkov supervizije v praksi:
1. Ajdukovič (i dr., 2016) med drugim navaja naslednje pozitivne učinke
supervizije:
a. predvsem dobro počutje in zdravje;
b. samozavedanje vpliva na suprvizantov razvoj zavedanja samega sebe,
svojih stališč in teženj, da bi lahko delal profesionalno;
c. vloge in funkcije v organizaciji so jim jasnejše, kar pomeni učinkovitejše
ravnanje v primeru napetosti in nasprotovanj, učinkovito razreševanje
konfliktov in kontradikcij, preprečevanje in zmanjševanje stresa in
izgorevanja, pridobivanje novih pogledov na isti problem, podpiranje
procesov profesionalizacije na vseh hierarhičnih nivojih in za vse člane;
d. izboljšanje strokovne usposobljenosti, zaradi česar je višja tudi
kakovost dela.
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2. B. Rupar (2014, str. 184–186) je v svoji raziskavi ugotovila naslednje
spremembe pri strokovnih delavcih:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

uvid v zaznavanje sebe, krepitev samopodobe, večja samozavest;
spremembe na področju komunikacije;
vpliv sprememb na družino;
sprememba na področju konfliktov;
večja kompetenca za sprejemanje strokovnih odločitev, strokovno rast;
spremembe na področju razumevanja meja in odgovornosti;
spremenjeni cilji;
spremenjene intervencije svetovalne pomoči.

Končni učinki supervizije (prav tam, str. 218):
o naučili so se novih strategih reševanja problemov;
o ozavestili so, da ima način razmišljanja močan vpliv na čustva, in to
spoznanje jim je omogočilo spremembo ravnanja in odzivanja v
poklicnih situacijah;
o z učenjem v superviziji so supervizanti pridobili večjo kompetentnost pri
zavedanju lastnega razmišljanja in čustvovanja ter pri pridobitvi novih
vedenjskih strategij;
o tudi napredek v samoregulacijskih veščinah ni zanemarljiv, predvsem v
načinih razmišljanja in odzivanja;
o prisotni sta višja stopnja refleksivnosti in čustvene kompetentnosti ter
uporaba novih pristopov do problemov.
3. T. Rupnik Vec (2005a) navaja, da supervizant postane sam sebi supervizor.
Tako je cilj supervizije izboljšanje osebne učinkovitosti, učinkovitosti v
delovnem timu, ki ima za posledico izboljšanje ustanove, kjer je supervizant
zaposlen. Sprememba delavca je hkrati sprememba organizacije.
T. Rupnik Vec (2015, str. 196) v svoji analizi refleksij strokovnih delavcev
ugotavlja, »da je supervizija prostor, v katerem supervizant širi meje doživljene
avtonomije oz. občutek nadzora nad dogodki. V predelavah svojih
profesionalnih situacij, o katerih razmišlja mnogostransko, konstruira nove
resničnosti in s tem nove uvide, kar mu prinaša dodatne možnosti
razmišljanja, doživljanja in ravnanja o sebi, drugih in svetu sploh, razrešuje
svoj (potencialno prisotni) občutek ne-moči, v smeri 'lahko, bi če to in to'.
Občutek 'nič se ne da', občutek ne moči oz. občutek ne zmožnosti nadzora
nad dogodki se tako domnevno počasi prelevi v občutek 'na razpolago imam,
če to in to', v občutek moči vplivanja na dogajanje v svetu.«
Pri primerjanju rezultatov supervizantk s supervizorkami T. Rupnik Vec (prav
tam, str. 197) zaključuje, da supervizorke v enaki meri – ali pa morda nekoliko,
vendar (verjetno) ne v (statistično) pomembno večji – kot supervizantke
omenjajo sebe v vlogi agenta dogajanja. Dobljeni rezultati na videz izpodbijajo
njeno hipotezo o vplivu supervizije na širjenje doživljenih meja lastne
avtonomije. Spremembe v razmišljanju oziroma doživljanju sebe s tega vidika
(meje doživljene avtonomije oziroma nadzor nad dogodki) verjetno obstajajo, a
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so tako subtilne, da jih z izbrano metodologijo ni bilo možno zaznati (prav tam,
str. 198).
4. Supervizant ponotranji metodo učenja v superviziji in razvije notranjega
supervizorja (Cajvert, 2001).
5. Proctor (2000) trdi, da je supervizant kot odrasli učenec sposoben razviti
notranjega supervizorja.
6. M. Bečela (2015, str. 186) iz študije primera navaja, kako supervizanti vidijo
spremembe v svojem profesionalnem in osebnem ravnanju:
̶

povečan uvid v dogajanje o sebi (samozavedanje), ozaveščenost o
svojih reakcijah in učinkih na vseh področjih delovanja;
proces učenja o sebi in svoji strokovni vlogi;
spremembe so vplivale na razmejevanje odgovornosti;
pridobivanje na strokovni moči in večji kompetentnosti;
povečan uvid na področju reševanja konfliktov;
aktivno poslušanje in odpravljanje ovir v komunikaciji.
̶
̶
̶
̶
̶

5 POSKUS VKLJUČEVANJA KONCEPTA UČENJA KRITIČNEGA MIŠLJENJA
V KONCEPT UČENJA V SUPERVIZIJSKEM CIKLUSU, KI SLEDI RAZVOJNOEDUKATIVNEMU MODELU SUPERVIZIJE
5.1 Osnovna opredelitev pojmov mišljenje in kritično mišljenje
5.1.1 Mišljenje

Da bi razumeli razliko med mišljenjem in kritičnim mišljenjem, bom najprej razložila
pojem mišljenje. Mišljenje v širšem pomenu obsega različne spoznavne procese, ki
potekajo v delovnem spominu (predstavljanje, pomnjenje, presojanje, odločanje,
sklepanje, sanjarjenje, načrtovanje, ocenjevanje, reševanje problemov). Ljudje so
edina bitja, ki se o samem mišljenju tudi sprašujejo (kaj mišljenje je, kako se razvija
itd.) (Wikipedia, b. d.).
V nadaljevanju na kratko navajam, kako v psihologiji delijo načine mišljenja (prav
tam) glede na:
Usmerjenost misli:




konvergentno mišljenje: vse miselne dejavnosti so usmerjene k eni sami
rešitvi, eni sami ideji, k cilju in problemu, celovito, po zaporednih stopnjah,
hkratna aktivacija več zaporednih stopenj (Jelenc Krašovec, 1996, str. 4);
divergentno mišljenje: človek miselne procese usmerja tako, da poišče čim
več rešitev, odgovorov, idej, večja je širina pozornosti, hkratna aktivacija
različnih vsebinskih konceptov, poteka sproščeno, brez usmerjenosti v
problem (prav tam).
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Smer misli:



vertikalno: človek razmišlja od točke do točke in tako pride do ene same
rešitve;
lateralno mišljenje: razmišljanje napreduje po »ovinkih«, misli prihajajo
od »strani«, nepričakovano in so odvisne od naključnih dejavnikov.

Lateralno razmišljanje je odnos do informacij in metoda za njihovo uporabo. Tako
pri lateralnem razmišljanju upoštevamo vse posamezne načine gledanja na stvari kot
koristne, toda ne kot edine in absolutne. Priznavamo koristnost vzorca, toda ne kot
neizogibnega, temveč kot enega izmed načinov, kako sestaviti stvari. Tak odnos
oporeka sklepanju, da je trenutno primeren vzorec tudi edini možen, in najprej
vključuje zavrnitev sprejemanja okorelih vzorcev in nato tudi poskus, da bi sestavili
stvari skupaj na drugačen način. Poleg tega, da gre za odnos, je lateralno
razmišljanje tudi poseben način uporabe informacij, da bi spremenili vzorec.
Informacij ne uporabljamo zaradi njih samih, temveč zaradi njihovega učinka. Ta
način uporabe podatkov je usmerjen naprej in ne nazaj (ne zanimajo nas razlogi, ki
so nas pripeljali do sem, temveč nas zanima učinek, ki lahko sledi iz njihove
uporabe). Lateralno razmišljanje je poskus, da povzročimo preoblikovanje
in prevzorčenje.
»Miselni modeli so vzorci razumevanja sebe in okolja, ki bolj ali manj ozaveščeno
obstajajo v dolgoročnem spominu vsakega posameznika. Predstavljajo referenčni
okvir našega razmišljanja o svetu in o nas samih. Skozi prizmo miselnih modelov
največkrat podzavestno izbiramo, katere informacije iz našega okolja bomo zaznali,
kako jih bomo razumeli in kako se bomo odzvali. Mnogi miselni modeli so globoko
ukoreninjeni v kognitivnih shemah posameznika, saj so se oblikovali že v
najzgodnejšem otroštvu.« (Sentočnik, 2006, str. 58)
Pomemben del komunikacije zajemata razumevanje in uporaba pojma kritika.
Beseda kritika izhaja iz grške besede »krino«, kar pomeni razločevati, soditi, izbirati.
Tako besedo kritika razumemo kot analizo, vrednotenje in razpravo nekoga,
predmetov ali dejanj oziroma njenih delov (Klaić, 2007). Slovar tujk razlaga, da »biti
kritičen« pomeni biti razsoden, premišljen, preudaren, previden (prav tam). Pri tem
analiza, razprava in vrednotenje ne pomenijo nujno negativne konotacije, temveč
ravno nasprotno: lahko imajo obeležja pozitivnega vrednotenja. Uporaba kritike samo
v namen negativnega vrednotenja je vplivala na naš nesprejemljivi odnos do besede
kritika, saj je ta lahko med drugim tudi pozitivna, spodbudna in konstruktivna.
5.1.2 Kritično mišljenje

Kritično mišljenje ni kritiziranje in iskanje negativnosti v dogodkih in pojavih z
namenom, da nekomu škodimo, ga ponižamo z željo, da uničimo njegovo delo in
prizadevanja. Kritičnemu mislecu vsak pojav pomeni svojevrsten fenomen, ki ga ne
moremo posplošiti niti s posameznika na populacijo niti s populacije na posameznika
(Rupnik Vec, 2011). Zelo malo ljudi je sposobnih hladnokrvno izraziti svoje mnenje,
ko to odstopa od splošnega mnenja njihovega družbenega okolja, je v svojem
razmišljanju poudarjal Albert Einstein (Pustavrh, 2012).
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Tehnološka evolucija pa nam je prinesla možnost medsebojnega povezovanja in
prenosa informacij, ki jih sicer ne bi zasledili prek splošnih javnih občil. Eden izmed
takšnih tehnoloških prebojev in eno izmed takšnih mogočnih orodij je vsekakor
internet. Pri uporabi informacij, ki so nam na voljo, je treba vključiti naše kritično
razmišljanje, saj je dezinformiranje tudi tu prisotno. Kljub vsemu pa je za nekoga, ki
želi priti do dna nečemu, kar v njem poraja dvom, v današnjem času veliko lažje, saj
lahko različne informacije in dokaze medsebojno primerjamo. Če imamo to možnost
preverjanja in primerjanja, se lažje lahko odločimo, s svojim kritičnim razmišljanjem
povezujemo tudi lastne izkušnje, okoliščine in dogajanje v realnem življenju
posameznika v nekem sistemu, nekem mestu, neki državi, neki celini (Veselič, 2016).
V resnici je kritično mišljenje nekaj, kar pogosto počnemo v našem vsakdanjem
življenju. To ni nekaj, kar nam je tuje ali česar še nikoli nismo počeli. S kritičnim
mišljenjem se srečujemo pri raznih dejavnostih, kot so: nakup avta, izbira ustreznega
šolanja, selitev, odločanje med različnimi ponudbami za poklic, reševanje sporov in
presoja o stvarni resnici, izbira prijateljev in življenjskega partnerja ipd.
Kritično mišljenje je po Wadu (1995, str. 24): »Sposobnost in pripravljenost vrednotiti
trditve ter objektivno presojati na podlagi dobro podprtih argumentov.« Vsebuje
vešče, odgovorno mišljenje, ki spodbuja dobro presojo. Sposobnost kritičnega
mišljenja je prav izjemna nadarjenost za razločevanje, opažanje razlik in neenakosti,
in če ta lastnost izgine, te sposobnosti več ni (Rupnik Vec, 2011). Dispozicije in
intelektualne kakovosti kritičnega misleca so po Lipmanu (1985) iskanje resnice,
poštenost in spoštovanje drugih.
Tako se kritični mislec pri sklepanju oprijema le »trdnih« dejstev, kot so znanstveni
dokazi ipd. Kritično mišljenje po Lipmanu (1988, str. 39) temelji na kriterijih, je
samokorigirajoče in občutljivo na kontekst.
Iz navedenega sklepam, da kritično mišljenje vsebuje:





intenzivno sklepanje;
reševanje problemov;
odločanje;
ustvarjalnost.

V nadaljevanju navajam nekaj trditev o lastnostih in razumevanju kritičnega mišljenja
v teoriji:


kritično mišljenje pogosto povezujemo ali zamenjujemo z logičnim mišljenjem,
ki se od navedenega močno razlikuje (Jelenc Krašovec, 1996, str. 4).
Kritično mišljenje vsebuje tudi miselne in čustvene komponente, ki ga bistveno
ločujejo od logičnega mišljenja. Z uporabo kritičnega presojanja odkrivamo
nove alternative, ki jih želimo doseči, in izbiramo za nas najustreznejšo
možnost. Izogibamo se sprejemanju ene možnosti, ne dovolj premišljenim
odgovorom in priznavanju dejstev, ki naj bi bila splošna resnica. Tako lahko
rečemo, da kritično mišljenje vsebuje tako komponente divergentnega kot
konvergentnega mišljenja. S priznavanjem in uporabo kritičnega mišljenja se
odrečemo pasivnosti in vlogi, ki jo pogosto tako radi sprejemamo, kadar
73





priznavamo, da so določene stvari že mnogokrat potrjene in preizkušene ter
da take pač so. To po navedbah navedene avtorice seveda ne velja, saj so
kritično mišljenje in njegovi rezultati odvisni od okoliščin, v katerih se
pojavljajo, zato nobena ugotovitev ne more biti dokončna. Spreminja se glede
na čas, kraj in druge človekove specifičnosti;
Mayer (1991, str. 32) kritično mišljenje opredeljuje kot zavestno, hoteno
sprožanje intuitivnega mišljenja. Ustvarjalno mišljenje ni nujno, da je tudi
lateralno, saj z lateralnim mišljenjem DeBonno (1992, str. 59–60) misli na
sposobnost spremeniti percepcijo in jo spreminjati kar naprej;
»Kritično mišljenje je imperativ časa in prostora, v katerem živimo. Za ta
prostor in čas je namreč značilno preplavljenost z mnoštvom nasprotujočih si
interesov posameznikov in skupin, nasprotujočih si informacij, konkurenčnih
ciljev, pa tudi znanj, prepričanj, predpostavk, vrednot (…).« (Rupnik Vec,
2010, 1)

Različno pojmovanje kritičnega mišljenja lahko po T. Rupnik Vec (2010) razdelimo v
naslednje kategorije:
1. kritično mišljenje kot uporaba neformalne logike. V to skupino spadajo
avtorji, ki kritično mišljenje pojmujejo kot posameznikovo sposobnost analize
in vrednotenja argumentov (npr. Barry, 1984; Bowel in Kemp, 2002; Šuster,
1998; Van den Brink - Budgen, 2001);
2. kritično mišljenje kot celota dispozicij in veščin. Ta skupina avtorjev
razumeva kritično mišljenje kot celoto čustveno-motivacijskih in miselnih
veščin posameznika. Argumentacijske veščine predstavljajo zgolj sklop v širši
paleti miselnih veščin posameznika (npr. Ennis, 1985; Facione idr., 1990;
Halpern, 1996; Paul, 1989);
3. kritično mišljenje kot uporaba raznovrstnih miselnih procesov in
miselnih strategij. Ti avtorji obravnavajo kritično mišljenje kot zaporedje
korakov oziroma miselnih procedur (npr. Pelegrino, 1995; Sternberg, 2004);
4. razvojni modeli kritičnega mišljenja obravnavajo predvsem vprašanje, kako
se sposobnost kritičnega mišljenja razvija skozi različna življenjska obdobja
(npr. Kuhn, 2000; Kitchener, 2002);
5. kritična pedagogika. Ti avtorji predstavljajo družbeno angažirano perspektivo
razlag kritičnega mišljenja, saj to postavijo v funkcijo vzgajanja mladih ljudi za
demokratično državljanstvo in tvorno participacijo v pluralni družbi (npr.
Burbules in Berk, 2006; Freire, po Burbules in Berk, 2006; Giroux, 2006; Ten
Dam in Volman, 2004);
6. kritično mišljenje kot samorefleksivna praksa. Ti avtorji v središče
kritičnega mišljenja umeščajo proces samorefleksije oziroma analize lastnih
predpostavk in vrednot, praviloma pa delujejo zunaj konteksta vzgoje in
izobraževanja (npr. Brookfield, 1995; Myers, po Petress, 2004).
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Koncepti opredeljevanja kritičnega mišljenja po Brookfieldu (1993, str. 12):
– prvi koncept izhaja iz Habermasovega dela, ki je razlikoval tri sestavine učenja:
Tehnično učenje (tehnical learning)
UČENJE

Komunikacijsko učenje (communicative learning)
Emancipacijsko učenje (emanipatory learning)

KRITIČNO
MIŠLJENJE
(postavlja
posameznika
v svojstven,
njegov
položaj, ki ga
po svoje
spreminja)
– drugi koncept je dialektično mišljenje kot oblika kritičnega mišljenja, ki je
usmerjena predvsem v razumevanje in reševanje nasprotij. Nasprotja namreč
obstajajo na vseh življenjskih področjih, pojmujejo pa jih kot dobro osnovo za
razvoj. Za dialektično misleče je sprememba boljša kot statičnost (Jelenc
Krašovec, 1996, str. 4);
– tretji koncept pa govori o reflektivnem učenju, ki temelji na samorefleksiji,
proučevanju samega sebe in oblikovanju mnenja o sebi. To vpliva na izkušnje in je
podlaga za ustrezno spremembo v vedenju in odnosih posameznika z drugimi
ljudmi.
 Faze razvoja kritičnega misleca

Po zaslugi Paula in Elderja poznamo šest faz razvoja kritičnega mišljenja (po Rupnik
Vec in Kompare, 2006):
nerefleksivni mislec – ne zaveda se šibkosti v lastnem mišljenju;
izzivalni mislec – začne se zavedati lastnih šibkosti v mišljenju;
začetni mislec – želi se izboljšati, a brez načrtne vaje;
prakticirajoči mislec – zaveda se potrebnosti načrtne vadbe učinkovitega
mišljenja;
e) napredni mislec – napreduje v skladu z redno vadbo v mišljenju;
f) odlični mislec – misli vešče in z obilico vpogleda v lasten proces mišljenja, ki
postane njegova druga »narava«.
a)
b)
c)
d)

Iz navedenega sklepam, da je razvoj kritičnega mišljenja proces in ne dejanje. Ta
razvoj poteka skozi faze, ki zahtevajo določen čas, da se uresničijo in udejanjijo.
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 Procesne faze razvoja kritičnega mišljenja

Proces kritičnega mišljena poteka skozi faze, ki posameznika privedejo do želenega
rezultata – spremembe vedenja, razmišljanja ali kakšne druge odločitve.
Brookfield navaja pet faz v procesu kritičnega mišljenja (Jelenc Krašovec, 1996, str.
7): sprožilni dogodek, ocena, raziskovanje in proučevanje možnosti, razvijanje
perspektivnih alternativ in integracija.
Sprožilni dogodek: lahko je to katerikoli dogodek, problem ali težava.
Ocena: Ugotovimo, kaj nastali položaj ali dogodek za nas pomeni, kakšna je vsebina
problema in kakšne morebitne posledice nam prinaša. Poskušamo ugotoviti, ali je še
kdo, ki se je znašel v podobnem položaju.
Raziskovanje, proučevanje možnosti (preizkušanje možnosti, iskanje novih poti
ipd.): začnemo iskati nove poti, ki bi olajšale nastali položaj, v katerem smo se znašli.
Ugotavljamo, ali ta zahteva določeno akcijo, spremembo vedenja ipd. Hkrati
preizkušamo nov pristop in naše počutje v zvezi z njim.
Razvijanje perspektivnih alternativ: iz preizkušanja izhaja način razmišljanja in
delovanja, ki se nam po premisleku zdi smiseln za naš položaj. Izbiramo med primeri,
ki jih poznamo, in si razvijamo zaupanje v nove vloge in akcije, ki jih želimo izvesti.
Integracija: ko ocenimo ustreznost novih spoznanj, jih skušamo povezati z našim
načinom mišljenja. Včasih to zahteva veliko samoprepričevanja in poskusov, da bi se
odločili objektivno, ne glede na mnenja drugih, ki so lahko do naših odločitev tudi
odklonilna. Pri tem nam lahko pomaga skupina ali posameznik (kritični prijatelj). Ta
faza je končana, ko sprejmemo svoje odločitve kot pravilne, se dobro počutimo ter
svoje dvome in strahove tudi miselno predelamo.
Iz navedenega ugotavljam, da so navedene razvojne faze kritičnega mišljenja
(sprožilniki, ocena, raziskovanje in proučevanje možnosti, razvijanje perspektivnih
alternativ in integracija) vsebinsko podobne konceptu učnega procesa v Kolbovem
krogu, kar po mojem mnenju dodatno potrjuje, da je razvojno-edukativni model
supervizije teoretično primeren za učinkovito učenje kritičnega mišljenja v superviziji.
Jarold Apps (po Jelenc Krašovec, 1996, str. 8) je razvil pomemben in za nas
uporaben pristop pomoči pri razvoju kritičnega mišljenja pri supervizantu. Supervizor
ta pristop lahko upošteva, če je eden izmed morebitnih ciljev supervizijskega procesa
prav razvoj kritičnega mišljenja:
 Pomoč, da se odrasli zavejo svojih globljih potreb, želja in problemov
Sem spadajo naslednje metode: študij primera, diskusija, risanje, domišljijsko
potovanje, skupinska diskusija, igranje vlog, simulacije, medsebojno spraševanje ipd.
 Pomoč pri iskanju alternativ
Ko se odrasli zavejo problemov, položaja, so pripravljeni iskati možnosti. To so lahko
alternativni odgovori na vprašanja, alternativne rešitve problemov ali samo drugačna
stališča, ki jih zastopamo. Bistveno pri tej fazi je, da ostajamo sprejemljivi za nove
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možnosti, tudi kadar mislimo, da smo izčrpali svoje ideje. Prav tako je pomembno, da
se ne ogrejemo za prvo možnost, ki se nam zdi dobra.
 Pomoč pri »tranziciji« – spreminjanju
Ko odrasli ugotovijo, da jim določena možnost ustreza, se pojavi naslednja faza:
uresničevanje ideje. To pogosto zahteva zanikanje dotedanjih vrednot in stališč, kar
pri mnogih odraslih vzbuja dvome in jih lahko privede v prav stresni položaj, ko se
morajo (in želijo) po eni strani odločiti za novo pot, po drugi strani pa s tem zanikajo
skoraj vse, kar so do tedaj o tem problemu mislili. Apps za olajšanje te faze predlaga
naslednje metode: spodbujanje samozavesti, skupinsko diskusijo, skupinske
projekte, individualna posvetovanja, študijske skupine ipd.
 Pomoč pri doseganju integracije
V tej fazi začne odrasli oblikovati nekaj novega (nove ideje, nova stališča, nove
perspektive – nove odločitve začne povezovati s starimi, kar seveda poteka različno
hitro). Avtor predlaga uporabo naslednjih metod: dviganje samozavesti, risanje,
srečanja ipd.
 Pomoč pri akciji
Ta faza pomeni uresničevanje zamišljenega. Včasih med fazo integracije in akcije
mine kar nekaj časa, odvisno od tega, kako hitro je akcija izvedljiva. Hkrati ta faza
pomeni ugotavljanje, koliko smo se v procesu kritičnega mišljenja naučili, posledica
celotnega procesa pa je tudi ozaveščanje, ki navadno sproži nov proces kritičnega
mišljenja.

5.1.3 Vloga kritičnega prijatelja

Kritični prijatelj je zaupanja vredna oseba, ki nam postavlja provokativna vprašanja in
tako ustvarja pogoje, da na neko zadevo ali problem pogledamo tudi z druge
perspektive. Naše delo kritično oceni in se do njega opredeli kot naš prijatelj. Vzame
si dovolj časa, da v celoti razume kontekst zadeve in problema, ki ga presoja; prav
tako cilje, ki jih skušamo doseči. Kritični prijatelj je podpornik in zagovornik naših
ciljev, a nam zastavlja »provokativna« vprašanja, s pomočjo katerih te cilje bolje
razumemo in lažje dosežemo (Costa in Kallick, 1983).
V supervizijski skupini je pomembno, da supervizant supervizorja doživlja kot
kritičnega prijatelja. Hkrati je pomembno, da se ta odnos vzpostavi tudi med
supervizanti.
Po mojem mnenju se člani supervizijske skupine izogibajo izražanju svojega mnenja,
ki je drugačno od mnenj drugih, predvsem zato, ker ne obvladajo veščine pravilnega
sprejemanja in podajanja povratne informacije.
Pravila sprejemanja povratne informacije oziroma kritike v supervizijski skupini, ki
spodbujajo učenje, so (Bizjak, b. d.):

77

•
•
•

sprejmite jo takrat, ko ste v resnici pripravljeni to storiti;
razumite jo kot način učenja: poslušajte jo brez prekinjanja, preverite, ali ste jo
dobro razumeli, in si vzemite čas za miren razmislek o njej;
odločite se, kako jo boste uporabili za vaš strokovni razvoj, nato se ne
obremenjujte več z njo.

5.2 Predlog poteka učenja kritičnega mišljenja v supervizijskem ciklusu
Supervizija ni nekaj, kar se »enostavno zgodi« brez jasno določenih meja in
dogovorov, saj ima nedorečenost v tem primeru težnjo po razpadu in vzdrževanju
odnosov, ki končajo na nivoju »klepeta ob kavi« brez poglobljene komunikacije in
dela na sebi (Žorga, 1999, str. 140). Zato je pomembno v supervizijskem odnosu
cilje, vloge in odgovornosti udeležencev jasno opredeliti in jih med supervizijskim
procesom neprestano spremljati ter sproti preoblikovati tako, da ostaja odnos smiseln
in učenje učinkovito (prav tam).
Supervizijski ciklus zajema vse načine vzpostavljanja, vzdrževanja in zaključevanja
supervizijskega procesa. Ta poteka skozi faze, ki jih lahko v grobem razdelimo na:
1. pripravljalno fazo;
2. začetno oziroma uvodno fazo;
3. delovno fazo;
4. sklepno ali zaključno fazo.
Supervizijski ciklus poteka od petnajst do dvajset srečanj, ki se vrstijo v daljšem
obdobju. Čeprav si faze časovno niso enakovredne, so za učinkovit supervizijski
proces vse štiri nepogrešljive.
5.2.1 Pripravljalna faza supervizijskega ciklusa

Za supervizorja, ki želi v skupini spodbujati kritično mišljenje, je pomembno, da v
pripravljalni fazi razmisli o ponudbi za supervizijo in si skuša odgovoriti na naslednja
vprašanja (Žorga, 2000, str. 142):












kaj potencialni supervizanti že vedo o superviziji in o njem;
ali je supervizija za supervizante prostovoljna izbira ali obveza;
od kod vedo zanj in zakaj so izbrali prav njega;
koliko pozna organizacijo, v kateri delajo supervizanti;
kakšna so pravila in obveznosti, ki se jih mora supervizant držati;
kdo je naročnik supervizije, kdo plača in v kakšnem odnosu je s
supervizantom;
kaj ve o supervizantih in kakšne občutke ima v zvezi z njimi;
kakšni so vloga, položaj in odgovornosti supervizorja;
v kakšnem odnosu si je s supervizanti;
kje živijo, kje delajo in kdaj delajo supervizanti;
ali bo zmogel opravljati supervizijo za to skupino glede na etična načela,
lastne meje, razpoložljiv čas, strokovne izkušnje ipd.
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V pripravljalni fazi supervizijskega ciklusa supervizor načrtuje način svojega
dela v določeni skupini.
5.2.2 Začetna oziroma uvodna faza supervizijskega ciklusa

V začetni fazi se oblikuje delovni načrt, ki traja vse do prve vmesne evalvacije, kar
pomeni vse do približno petega srečanja supervizijskega ciklusa. V tej fazi
supervizanti razjasnijo svoje cilje, pričakovanja in obveznosti, to uglasijo med seboj in
vzpostavijo zaupni supervizijski odnos varnega vzdušja. Naloga supervizorja v tej fazi
je spodbujanje supervizantov k učenju, njihovo motiviranje in postavljanje pred izzive
ter delo s konkretnim gradivom, ki ga supervizant prinese iz svojih delovnih situacij.
Od začetne faze in jasno začrtanih dogovorov je odvisno, kako bo supervizija
potekala naprej (Žorga, 1999).
Supervizor se zaveda, da uspešno delo v superviziji temelji na zaupanju. Zaupanje ni
dogodek, temveč je proces, in prav v tej začetni fazi supervizijskega ciklusa, ko se
supervizanti spoznavajo med seboj, vzpostavljajo dinamične medsebojne odnose in
gradijo zaupanje, je naloga supervizorja, da spodbuja refleksivno učenje in omogoča
pogoje za njegovo uresničitev.
V začetni fazi supervizijskega ciklusa se oblikuje delovni načrt, jasno postavijo cilji,
pričakovanja in obveznosti ter na različne načine vzpostavi zaupni odnos varnega
vzdušja. Ustvarjanje vzdušja in izgrajevanje odnosa nista enkratni dejanji, temveč
predstavljata trajni proces, ki sledi tudi lastnim zakonitostim in fazam. Med
supervizijskim ciklusom jim mora supervizor posvečati posebno pozornost (Žorga,
1999, str. 143).
Če sledimo generičnim načelom sinergetike, moramo upoštevati, da je za uresničitev
ciljev nujno treba vzpostaviti sistem okoliščin, ki omogočajo motiviranost za
sodelovanje v procesu supervizije. V supervizijski skupini so to vzpostavljen občutek
varnosti, zaupanje v vire moči in sposobnosti vseh udeleženih, pričakovanje
sodelovanja v smeri želenih ciljev, krepitev lastne vrednosti, veselje do
eksperimentiranja in učenja iz napak, sprejetost, občutek pripadnosti skupini, upanje
na uspeh ipd. Pomembna vloga supervizorja v procesu je, da omogoči posamezniku
izražanje svojih misli in njemu sprejeto hierarhijo oziroma mrežo potreb. V superviziji
je poleg odnosa med supervizanti pomemben tudi odnos supervizor – supervizant.
A. Kobolt (2004) navaja, da supervizor ni osrednja oseba v supervizijskem procesu,
je pa pomembna. Od njegove usmeritve, prožnosti, znanja in osebnosti je odvisna
njegova vloga v procesu. Supervizor mora znati motivirati za poseg v novo in
spodbujati supervizante pri preizkušanju drugačnih profesionalnih ravnanj. Ta
kakovost je bistvena v supervizijskem procesu, saj omogoča oblikovati atmosfero,
komunikacijo in refleksivnost, brez katere ne bi bilo mogoče dosegati opredeljenih
ciljev. Dobre supervizorje ocenjujejo kot človeško zanesljive in sposobne nuditi
pomoč, hkrati pa so jasni v svojih pričakovanjih in povratnih sporočilih (prav tam).
Pri tem moramo upoštevati pristop, da je vsako človeško vedenje smiselno v danih
okoliščinah, v katerih je oseba razvila določeno vedenje. Enostavneje zapisano,
sprejetost v skupini je predvsem to, da se vsakršno vedenje sprejme kot takšno,
izbrano v danem trenutku in za posameznika edino pravilno. O spremembi vedenja
odloča posameznik, če se po njegovem mnenju za to pokažejo potreba, želja in
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motiviranost. Posameznik določeno vedenje sprejme kot pravilno, če mu to v
določenem trenutku pomaga premagati težavo in izhod iz krize.
Yalom (2017) poudarja, da dober odnos med supervizorjem in supervizantom ni cilj,
temveč sredstvo za doseganje cilja. Odnos je torej tisti, ki zdravi, zato se je za dober
delovni odnos treba truditi skozi pozitivno in brezpogojno spoštovanje, pristno
angažiranost, empatično razumevanje in sprejemanje brez obsojanja. Pomembno je,
da sta supervizor in supervizant dobra zaveznika (prav tam).
Iz navedenega sklepam, da je od začetne faze in jasno začrtanih dogovorov odvisno,
kako bo supervizija potekala naprej.
Tako v superviziji učenje začnemo s pogovorom. Pogoj za razvoj dialoga sta
inteligentna sogovorca, ki (Rožič, 2015):




se strinjata, o kateri temi se bosta pogovarjala;
sta pripravljena poslušati drug drugega;
jima je cilj pogovora znan.

Po tej poti se sogovorca med pogovorom razvijata in vzpenjata skupaj po Kolbovi
spirali izkustvenega učenja (Rožič, 2015, str. 36). Postaneta boljša, ker sta oba
premagala oviro, ki jima je preprečevala napredovanje. V tem dialogu ni pomembno
doseči vrha, priti do cilja, pomembna je pot njunega razvoja kljub njunim razlikam, kar
je po Sokratu tudi bistvo dialoga.
To veščino, ki jo imenujemo kritično mišljenje, je treba uriti, če imata sogovorca
dovolj znanja in veščin za dialog (prav tam). Sokrat meni, da ni dovolj samo izraziti
svojega mnenja. Mnenje mora biti tudi uporabno in koristno, za kar mora biti
sogovornik dovolj bister, da svojo inteligenco uporabi tudi v dialogu. Prazne razprave
in dokazovanje dejstev, ki v razpravi niso uporabne, imajo torej za Sokrata pomen
ljubezni, ki omogoča samo preseganje trenutnega stanja. Za učenje in razvoj
drugega je potrebnega več poguma v izražanju vseh misli, še posebej občutkov, ki se
v supervizijskem procesu pojavljajo. V superviziji supervizor ne ve več kot
supervizant in ne daje »končnih« odgovorov ali rešitev. Supervizant sam poišče pot v
sebi do klienta oziroma pot do rešitve problema, ki ga izpostavlja v supervizijskem
procesu.
Po Sokratovi majevtiki ali veščini porajanja samega sebe supervizanti spoznavajo, da
ko umrejo neznanje, zablode in vse, kar nas ovira in veže, se odprejo nova obzorja in
človek se rodi prenovljen. Z izkušnjo lahko postanemo drug človek, in to večkrat v
življenju (Nova akropola, b. d.).
Kot iztočnico za začetno delo in raziskovanje supervizantove osebnosti zato
predlagam spoznavanje tipologije osebnostnih temperamentov po Hipokrat-Galenovi
teoriji, učenje supervizantov o pomenu refleksije v učnem procesu, o obstoju naših
slepih peg in o pomembnosti uporabe komunikacijskih tehnik v učinkoviti interakciji.
Ko pišem o učinkoviti komunikaciji, mislim predvsem na pomembno obvladovanje
tehnike aktivnega poslušanja in uporabe »jaz« sporočil. Supervizor ni učitelj in ne
nastopa kot prinašatelj novih spoznaj in teorij. Supervizor ima nalogo, da skozi
dialog spodbuja proces refleksivnega razmišljanja. Ta proces se lahko začne na
način, ki ga navajam.
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Teorije, ki jih omenjam, pomagajo supervizorju pri sproščanju napetosti v skupini in
pri supervizantih spodbujajo željo po raziskovanju njihove osebnosti. Pri tem
supervizor uporablja različne tehnike in intervencije, da dogajanje v skupini popestri
in omogoči sproščeno vzdušje. Uporabi tudi humor in kreativne tehnike z namenom,
da pozornost supervizanta usmeri v njegovo notranjost, v razmišljanje o sebi in o
tem, kaj se pričakuje od supervizije.
S. Rozman (2004, str. 242) za naš notranji svet pravi, da se varno »lahko zasidramo
šele, ko se obrnemo v svoj notranji svet in v njem spet najdemo stik z Višjo silo, večni
vir, ki je vedno tam, ki nas nikoli ne izda, ki je edini dovolj močan, da prenese težo
naše bolečine in jo spremeni v mir. Ki je edini dovolj širok, da poteši zavajajoče
hrepenenje po ljubezni, simbolično volčjo lakoto, ne da bi od nas zahteval, da zato
iznakazimo vse odnose v svojem življenju. Ki je tam tudi v temi noči (…) a ima moč,
da popivna naš strah in bolečino (…) Na katerega se lahko obrnemo ob sleherni
boleči izgubi, saj nam tiho šepeta, da večne ljubezni nikoli ni mogoče izgubiti. Ki je
vedno preprosto tam, tako da vemo, da nikoli nismo sami in da je nekomu mar za
nas.«
Vsak supervizant ima svojo zgodovino, ki ga določa – vsak posameznik je enkraten
in neponovljiv. To pomeni, da nam ni treba biti kot ostali, da smo »v redu«. Hkrati pa
to postavlja pred supervizorja nalogo, da pomaga supervizantu, da najde svojo
edinstveno pot in povsem svoje odgovore. Supervizant v skupini mora začutiti, da
četudi je drugačen, je še v redu. Tudi če česa ne zna, je še vedno v redu.
V nadaljevanju navajam nekaj teorij in tem, ki jih lahko supervizor uporabi kot
iztočnico za začetno delo v skupini. Supervizor povabi supervizante, da izrazijo svoje
mnenje, mišljenje in kritično pozicijo do nekaterih predpostavk. S tem dejanjem
usmerja supervizantovo razmišljanje na njegovo osebno rast, kritičen pogled na
njegova dejanja, raziskovanje komponent njegovega vrednostnega sistema in tudi
razvoj kritičnega mišljenja v supervizijski skupini.
V tej fazi si nekateri supervizanti upajo izraziti svoja razmišljanja, ki so mogoče
drugačna od razmišljanja njihovih kolegov v skupini. Tudi tista tiha razmišljanja, ki jih
supervizant v začetni fazi nima poguma izraziti vsem prisotnim, imajo na njegovo
učenje in spoznavanje njegove osebnosti učinek, saj se poglablja v svojo notranjost.
S tem je namen predlaganih vaj tudi dosežen.
Predlagam naslednje teme za spodbujanje razmišljanja v tej fazi supervizijskega
procesa. Hkrati navajam nekaj hipotez, s katerimi supervizor lahko začne pogovor:
Spodbujanje razmišljanja o posameznikovem jazu oziroma sebstvu

Tezi:
 Povprečna oseba ne obstaja. Vsak izmed nas je svojstven individuum. Lepota
in razcvet vsake človeške duše sta nekaj posebnega – edinstven Božji čudež,
ki se ne ponovi nikoli več skozi tisočletja.
 Posameznikov jaz (self) je osrednja (jedrna) struktura naše osebnosti (Musek,
1992, 1993a, 1993b; Hermans in Kempen, 1993); je »psihični sistem, ki
vzdržuje in regulira posredovalno, odnosno (zavestno) dejavnost in
samodejavnost človeka« (Musek, 1982, str. 469). Pomeni »tisto področje
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posameznikovega delovanja in izkustva, ki se kaže kot »svoje« in izvorno, kot
mesto izvora, s katerim se posameznik istoveti v trenutku jazovega delovanja.
To področje je zelo široko, vsekakor ne zajema le strogo razumskih in
zavestno diskurzivnih izkušenj.« Vključuje »racionalni jaz« in včasih šibko
delovanje delov jaza, s katerim se poistovetimo, čustva, fantazijo, kreativno
delovanje in intuicijo, ki se nam velikokrat kaže še bolj pristna kot naša
zavestna dejavnost (prav tam, str. 470).
Samopodoba

Tezi:
 Samopodoba je kognitivna reprezentacija lastnega jaza. Je socialni konstrukt,
ki vsebuje splet hierarhično urejenih samozaznav na različnih področjih
posameznikovega delovanja.
 Samopodoba je razvojno pogojena; njene raznovrstne sestavine se razvijajo in
oblikujejo v posameznikovem življenju predvsem na podlagi interakcij
posameznika z njegovim socialnim okoljem. Zaradi svoje večrazsežnostne in
dinamične narave ima pomembno vlogo v posameznikovem življenju; vpliva
na njegovo kognitivno naravnanost, na njegova čustva in na njegovo vedenje
(Juriševič, 1997, str. 3).
Slepa pega ali neznani del jaza

Slepa pega je eno izmed psiholoških polj v modelu, ki se imenuje »Joharijevo okno«.
Model sta v petdesetih letih prejšnjega stoletja razvila ameriška psihologa Joseph
Luft in Harry Ingham. Model je zanimiv, ker nam omogoča razumevanje, kako vidimo
sami sebe ter kako nas vidijo in doživljajo drugi (Locke in Ciechalski, 1995).

• JAVNA PODOBA – znano meni in znano drugim: v tem polju so stvari, ki jih sam
poznam o sebi in želim, da jih opazijo tudi ljudje, s katerimi sem v stiku.
• SLEPA PEGA – neznano meni in znano drugim: stvari, ki jih pri meni opazijo ljudje,
s katerimi sem v stiku, sam jih pa ne. Ker jih ne opazim, se včasih razburjam in jezim,
če mi ljudje to povedo, saj jih smatram za pretirane in neosnovane.
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• MOJA ZASEBNOST – znano meni in neznano drugim: stvari, ki jih poznam o sebi,
a jih drugi ne. Smatram jih za intimne, zato o njih ne govorim in jih ohranjam zase.
• NEZAVEDNO in NEZNANO – neznano meni in neznano drugim: stvari, za katere
niti sam ne vem, da jih imam, ne opazijo pa jih niti ljudje, s katerimi sem v stiku.
Izrazile se bodo v novih in neznanih okoliščinah, ko se bom prvič odzival na neko
novo situacijo.
Supervizantom razložimo, da slepe pege predstavljajo posameznikove nezavedne
vedenjske vzorce, ki pa so lahko neproduktivni ali celo škodljivi osebi in/ali okolju ter
jo zadržujejo v »začaranem krogu« nerazumevanja oziroma slabe komunikacije
(interakcij) z okoljem. Prav področje slepe pege je tisto področje, kjer ima vsak človek
potencial za nadaljnji razvoj. Ključno pri tem je, da supervizant spozna, kako
pomembno je, da ljudje svojih slepih peg ne zanikamo, temveč si jih priznamo, jih
želimo spoznati in »odpraviti«. Z iskanjem povratnih informacij o sebi in svojih
vedenjih in ravnanjih v superviziji, v varnem okolju kolegov supervizantov, ki so hkrati
kritični prijatelji, se lahko uspešno razvija posameznikovo samozavedanje, s tem pa
tudi ustvari dobra podlaga za uspešno profesionalno delo (Castlan, 2013).
Kako razumem izraz »biti dober«

Supervizantom predstavimo pomen besede »dober« z uporabo leksikona (Slovar
slovenskega knjižnega jezika, 2018) in jih vprašamo, kaj njim pomeni izraz »biti
dober«.
Dober je tisti, ki:
 ima pozitivne lastnosti, zlasti v moralnem pogledu;
 ima pozitivne lastnosti v odnosu do ljudi;
 ima zaželeno lastnost oziroma kakovost v precejšnji meri;
 zadovoljuje oziroma ustreza glede na kako normo, zahtevo, kriterij:
 v precejšnji meri izpolnjuje dolžnost ali delovne zahteve;
 je učinkovit oziroma uspešen glede na določene zahteve;
 prinaša ugodnosti, veselje:
 prinaša precejšnje gmotne koristi.

Teze za diskusijo v skupini
Kakovost ni nikdar naključje. Vedno je rezultat inteligentnega prizadevanja. Obstajati
mora volja, da ustvarimo nekaj boljšega. Osebnostno rast razumemo kot proces,
sestavljen iz spoznavanja in sprejemanja tistih delov lastne osebnosti, ki smo jih
mogoče zanikali. Z zanikanjem oziroma prilagajanjem smo bili bolj všeč drugim, od
katerih smo odvisni. V superviziji te odvisnosti ne potrebujemo več in si lahko upamo
raziskati vso paleto lastnosti in čustev, ki se porajajo v nas. Lahko izbiramo, kako se
bomo počutili. Tako prihajamo v stik sami s sabo, s svojimi resničnimi čutenji. Dokler
svojih zanikanih delov ne sprejmemo, nas bodo vedno opozarjali, da so tu. Jemali
nam bodo energijo in odvračali od rešitve problema, ki ga imamo. Ob zavedanju
zanikanja se nam odprejo vrata spremembe globoko v zavesti.
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Teorije osebnosti in temperamenti

Namen uporabe teorije osebnosti v superviziji ni, da bi posameznike označevali
oziroma jih postavili v neko togo škatlico, kjer nimajo možnosti za rast ali
spremembe. Namen razumevanja osebnosti je, da nam pomaga narediti največ iz
nas samih, in sicer tako, da spodbujamo naše prednosti in izboljšujemo naše slabosti
v odnosih z drugimi. Kitajski filozof Lao Tzu pravi, da »kdor pozna druge, ima znanje.
Kdor pozna sebe, ima modrost.«
Poznavanje teorije osebnosti razumem kot pomoč pri učinkovitejši komunikaciji med
člani supervizijske skupine. Tukaj mislim na pomoč pri komunikaciji tako med
supervizorjem in supervizanti kot na komunikacijo med supervizanti.
V nadaljevanju navajam nekaj pomembnih trditev v teoriji, ki podpirajo moje stališče:









ker je učenje v superviziji celosten proces, vključuje integrirano delovanje
celotnega posameznika. Med supervizorjem in supervizantom se mora
ustvariti oseben, individualiziran odnos, ki ga med drugim določajo
supervizantove specifične učne potrebe in supervizorjev delovni stil (Rupar,
2014);
podporna vloga supervizije je v veliki meri usmerjena v spoznavanje
osebnostnih značilnosti in njihovo usklajevanje z zahtevami dela (Eiselt, 2014,
str. 245);
osebnost je celota relativno trajnih telesnih, vedenjskih in duševnih lastnosti, ki
so značilne za posameznika. Naša osebnost je kombinacija našega
prirojenega tipa temperamenta ter naših pridobljenih značilnosti, navad in
prepričanj, ki smo jih pridobili skozi odraščanje ter so vpliv naše vzgoje,
kulture, družbe in izkušenj. Tako se naša osebnost razvija pod vplivom treh
dejavnikov, ki se med seboj prepletajo: dednost, okolje in samodejavnost. Ni
enega brez drugega in ne moremo govoriti o bolj ali manj pomembnem
dejavniku, ki ima največji ali najmanjši vpliv na razvoj naše osebnosti (Musek,
1977);
temperament je v veliki meri podedovan, vendar je od okolja in naše
dejavnosti odvisno, kako in koliko se bo določena lastnost razvijala in izražala.
Temperamentne lastnosti so del naše osebnosti, ki jih ne moremo spremeniti.
V resnici jih tudi ne želimo spremeniti, saj kažejo moč naše osebnosti in naše
naravne talente (Judež, 2002).
Trstenjak (1976, str. 469) navaja, da je osebnost biološko odprt, dialektično
dejaven sistem človekove samodejavnosti, ki doseže v mejah med dednostjo
in okoljem, subjektom in svetom ter posameznikom in družbo vedno
popolnejšo stopnjo samozavesti v odpornosti, veljavnosti, vrednosti in
smiselnosti življenja.

V tej fazi supervizijskega ciklusa, ko supervizant razmišlja o značilnostih
temperamentov, verjame, da gre za genski zapis oziroma kombinacijo zapisov naših
bioloških staršev, ki predstavlja način našega odzivanja in delovanja, h kateremu se
nagibamo v različnih situacijah. Najbolj znana tipološka teorija osebnosti je HipokratGalenova tipologija temperamenta. Že leta 400 pr. n. št. je skušal grški zdravnik
Hipokrat pojasniti, od kod izvirajo razlike v osebnostnih lastnostih, ki jih najdemo med
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ljudmi. Ljudi je razvrstil v štiri osnovne tipe temperamenta (lat. temperamentum:
pravo razmerje pomešanih telesnih sokov).
Za Hipokrata so bili najpomembnejši sokovi kri, žolč, sluz in vranični sok. Čim bolj so
telesni sokovi uravnoteženi, tem bolj je uravnoteženo človeško ravnanje. Če kateri
izmed sokov prevladuje, se to kaže v človeškem vedenju. Na podlagi teh štirih sokov
je Hipokrat ljudi razvrstil v štiri tipe temperamenta (sangvinik, kolerik,
flegmatik in melanholik). Hipokratov nauk je v obdobju rimskega cesarstva dopolnil
Galen. Ta razdelitev je zdaj znana kot Hipokrat-Galenova tipologija temperamenta.
Razmišljanje o sebi in svojih dejanjih lahko supervizant začne na ravni
temperamenta, saj prepričanje, da smo tudi nekaj podedovali in prinesli na ta svet,
pomaga pri sproščanju napetosti v začetni fazi supervizijskega procesa. Čeprav je
Hipokrat-Galenova tipologija temperamentov pregledna in enostavna, pa je
pomanjkljivost tipologije v tem, da so tipi slikani preveč črno-belo, z ekstremno
izraženimi lastnostmi. Ljudi, ki bi imeli tako skrajno izražene lastnosti, je v populaciji
izredno malo. Večina ljudi ima srednje močno izražene lastnosti, zato jih težko
uvrstimo v enega izmed čistih tipov. Večina posameznikov ima značilnosti dveh ali
celo treh tipov temperamenta (Kompare in Vadnov, 2010, str. 27).
Vedenjski vzorci in temperament

Značilnosti naše osebnosti zajemajo tudi vedenjske vzorce, ki smo jih razvili na
podlagi učenja. Odražajo našo osebnostno zgodovino od rojstva dalje ter vplive ožje
in širše okolice. Pri razvoju naših značilnosti imajo po navedbah Littauerja (2006)
najpomembnejšo vlogo prav interakcije z drugimi:
 če naši odnosi z drugimi podpirajo in zapolnjujejo potrebe našega prirojenega
tipa temperamenta ali njegove mešanice, nam to omogoča, da delujemo in
izrabljamo prirojene vrline in talente. V tem primeru naše značilnosti zgradimo
okoli našega močnega jaza – resničen jaz. Zato izražamo samozaupanje,
vzpostavimo zdrav odnos s samim seboj in razvijemo pozitiven motivacijski
občutek o lastni vrednosti;
 če so naši odnosi težavni ter razlike med našim prirojenim temperamentom in
prirojenimi temperamenti drugih ustvarjajo boj za prevlado in priznanje naše
vrednosti, smo bolj nagnjeni k temu, da bomo ustvarili značilnosti, ki v nas
vzbujajo občutek nezadostnosti, neizpolnjenosti. Rezultat tega je, da bomo
svoje značilnosti razvili okoli našega šibkega jaza. Na plano privrejo primarne
negativne lastnosti našega temperamenta, ki začnejo spodjedati odnose.

Za določanje, kateremu temperamentu pripada supervizant, uporabimo reševanje
testa osebnostnega prereza (priloga 1).
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Tabela 9: Lastnosti temperamentov po Littauerju (2006)

SANGVINIK
Močne značilnosti
rad ima ljudi
z lahkoto se spoprijatelji
hitro se razburi
službo si zlahka najde
ima smisel za humor
zna očarati ljudi
ustvarjalen
uspešen v aktivnostih
odličen prodajalec
odličen pripovedovalec

KOLERIK
Močne značilnosti
Slabosti
odločen
vztraja pri prepričanju
reševalec problemov
majhna potreba po družbi
neustrašen aktivist
preveč samozavesten
rad ima izzive
ne zna se sprostiti
rojeni vodja
deloholik in živčnost
hiter organizator
boji se izgubiti nadzor
orientiran k proizvodnji
dela brez čustev
odličen v krizi
pričakuje popolno vdanost
samobvladljiv
avtoritete se nasilno polašča
običajno ima prav
manipulira z drugimi

Slabosti
motiviran s čustvi
ne mara urnikov
ne zna reči »ne«
išče opravičila
hitro mu je dolgčas
nima občutka za čas
se preveč razburja
zlahka ga zmotimo
manjka mu cilj
preveč govori

MELANHOLIK

FLEGMATIK

Močne značilnosti
Slabosti
načrtovalec
pomanjkanje spontanosti
dobro dela sam
lahko zaide v depresijo
odličen s številkami
naivno idealističen
rad ima grafe
zelo varčen
organiziran
pod pritiskom ne dela dobro
rad dela v tišini
pretirani perfekcionizem
natančen
za nalogo potrebuje veliko časa
analitičen
težko ga je zadovoljiti
pošten
slabše dela v skupini
rad ima lepoto
pretirano natančen

Močne značilnosti
miren, dodaja ravnotežje
obvladan
pomirja
zanesljiv
duhovit
zna predati naloge drugim
dober poslušalec
ima malo sovražnikov
vztrajen, dosleden
učinkovit motivator

Slabosti
se v nič ne zapleta
obziren in trmast
rad odlaša
brez navdušenja
preveč miren
brezskrben
pomanjkanje pobude
ne mara sprememb
sovraži konflikte
težko ga je premakniti

5.2.3 Delovna faza supervizijskega ciklusa

Delovna faza supervizijskega ciklusa je najdaljše obdobje in predstavlja bistvo
supervizije. Traja od prve vmesne evalvacije do zaključne evalvacije in prav v tem
obdobju se dogaja bistvo supervizijskega učenja in spodbujanje razvoja kritičnega
mišljenja.
5.2.3.1 Prva polovica delovne faze

V prvi polovici delovne faze prihaja do prvih eksistencialnih trenutkov, v katerih se
supervizanti razkrivajo in predstavljajo drobce iz svojega osebnega življenja. V tej fazi
odkrivajo vzorce vedenja, moči in šibkosti članov skupine med obdelavo konkretnega
gradiva, pri čemer postajajo vse bolj izkušeni v supervizijskem načinu dela in
supervizijo vključujejo v svoje poklicno življenje.
V tej fazi supervizijsko delo poteka z obravnavo prvih primerov iz prakse. Supervizant
začetnik misli, da supervizor od njega pričakuje posnemanje njegovih postopkov,
neposredno izvajanje priporočil v delu ipd. (Kramar, 2002, str. 263). Nekaterim
supervizantom določeni prijemi supervizorja ustrezajo, drugim pa ne. Verjetno v očeh
klienta ta nenavadna formulacija, ki je supervizantu kot strokovnjaku tuja, »mučno
štrli iz njegovega običajnega vedenja, deluje nenaravno in neprepričljivo« (prav tam).
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Prav zato je supervizorjeva naloga predvsem spodbujanje supervizantov pri iskanju
njihovih lastnih rešitev, vračanje supervizantove pozornosti na njegove notranje vire z
dobro izbranimi vprašanji in iskanje odgovorov, ki so v njih.
Iz navedenega sklepam, da v prvi polovici delovne faze supervizijskega
procesa supervizor uči in spodbuja pri supervizantu razvoj sposobnosti
iskanja odgovorov, ki so v njem. Hkrati spodbuja razvoj kritičnega mišljenja.
Učenje v superviziji je ciklični proces

Eden izmed pomembnejših utemeljitev izkustvenega učenja je vsekakor David Kolb,
ki učenje vidi kot ciklični proces. Po Kolbu (1984) se znanje kreira prek transformacije
izkušenj. Tako Kolb poudarja, da sta temeljna elementa izkustvenega učenja
izkušnja in njena transformacija. Izkustveno učenje zajema vsako učenje v
neposrednem stiku z realnostjo, ki jo posameznik proučuje (Garvas, 2010). Gre za
neposredno srečanje s pojavom, izkušnjo, ki je povod in podlaga za aktivno
raziskovanje in razmišljanje, ki ima za posledico preizkušanje novih idej in
udejanjanje nove izkušnje. Tako se krog vrti v spiralni obliki v smeri navzgor. Cikel
znanja, ki se med tem procesom transformira, po Carrollu (2009, str. 41) zajema štiri
oblike:





tacitno znanje (osnovno znanje, ki ga intuitivno uporabljamo);
refleksivno znanje (kritično raziskovanje opravljenega dela);
deklarativno znanje (izhaja iz kritične refleksije in je povezano s teorijo);
praktično znanje (prevajanje deklarativnega učenja v kompetence).

Slika 4: Model učenja v superviziji (Gogala Švarc, 2002, str. 57)
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Izkustveno učenje kot proces, kjer se znanje ustvarja s pretvorbo izkušnje, je
povezano s formalnim in neformalnim učnim okoljem, v katerem se vedenje ali
konkretna dejanja ustvarjajo prav prek transformacije učne izkušnje. Posameznik se
lahko uči sam ali v interakciji z drugimi (Garvas, 2010).
B. Gogala Švarc (2002, str. 56–65) nam učenje v razvojno-edukativnem modelu
prikazuje tako, kot ga je opredelil Kessel. Ta je supervizijski proces razdelil na
drugačen način in je prve tri Kolbove faze strnil v fazo ZAVEDANJA (way of
knowing).
Kolbovo fazo »praktičnega eksperimentiranja« je razdelil na ODLOČANJE (way of
choosing) in DELOVANJE (way of acting).
Zavedanje

Nezavedni vzorci in prepričanja so ena izmed najmočnejših sil našega telesa in uma.
Velike večine se jih namreč ne zavedamo, vplivajo pa na vsa področja našega
življenja, na vse ravni našega bitja. Vse naše delovanje je odsev tega nezavednega
toka informacij. Ko te omejujoče nezavedne vzorce premagamo tako, da integriramo
nova prepričanja, lahko ustvarimo življenje, kot si ga želimo. Zavedati se moramo, da
so večina čustvenih odzivov, dejanj in prepričanj naučeni vzorci, ki delujejo na
nezavedni ravni. Zdi se, da delujemo avtonomno, v resnici pa nas vodijo nezavedni
vzorci, ki smo jih pridobili z vzgojo in iz okolja – to so spomini, obsodbe in vrednote.
Vsi ti vzorci vladajo našim občutkom, mislim in dejanjem ter zato vplivajo na vse
vidike našega življenja. Dokler se jih ne zavemo in jih ne odpravimo, težko sledimo
svojim željam in delujemo uspešno (Pustavrh, 2012).
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2008) je za besedo zavedanje pojasnitev,
da je zavedanje to, kaj je »treba upoštevati pri svojem mišljenju, ravnanju«. Tako
razumem, da v tej fazi supervizijskega procesa, ko definiramo naše supervizijsko
vprašanje in raziskujemo okoliščine, ki so vplivale na naš problem, pravzaprav
krepimo zavedanje.
Jung je Sokratovo filozofijo raziskovanja sebe, spreminjanja in zavedanja razumel na
način, da »vse, dokler smo zedinjeni z naravo, se nahajamo v nezavednem, ki ne
pozna probleme. Vse v nas, kar pripada naravi, se izmika problemom, ker je drugo
ime za problem dvom: kjer je dvom, tam je negotovost v odnosu na različne
možnosti. Tam, kjer obstajajo različne možnosti, se odmikamo od varnosti
instinktivnega kazala in smo prepuščeni strahu. (…) Problemi nas torej vlečejo v
osiromašeno, izolirano stanje, kjer nas je narava zapustila in kjer se moramo oprijeti
vesti. (…) Moramo sami iskati rešitve in prinašati odločitve. (…) Ko se soočimo s
problemi, poskušamo nagonski se izmikati stezam, ki peljejo skozi temo in
nejasnosti. Želimo samo slišati čisto resnico in pozabljamo, da je mogoče do nje priti
tudi, ko se upamo hoditi v temi in ko nam uspe se iz nje vrniti … da pomembne
življenjske probleme nikoli ne rešimo do konca. Namreč, namen in smisel problema
ni v njegovi rešitvi, temveč v tem, da se z njim ukvarjamo trajno. Čeprav nas
ukvarjanje s problemom lahko reši tega, da postanemo budalo in »trdi«, pa se
problemom raje izogibamo, jih ne omenjamo ali jih celo zanikamo, opozarja Jung.
Skrivnost, ki jo nobenemu ne odkrijemo, po njegovem nas mnenju pelje v občutke
krivde ter nas ločuje od ljudi. Z druge strani, skrivnost, ki jo delimo z drugimi
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(posameznik ali skupino), nam dene dobro. Seveda, za mentalno zdravje je škoda
občutno manjša, v kolikor se zavedamo tistega, kar skrivamo. Če pa se tega ne
zavedamo ali pa sploh ne vemo, da v sebi nekaj skrivamo, pa to skrivamo celo pred
samim seboj, prihaja do ločevanja nas samih od drugih in od samega sebe.« (Žorga,
v Ajduković, 2009, str. 12–13)
B. Gogala Švarc (2002) navaja, da do zavedanja v razvojno-edukativnem modelu
supervizije pridemo z naslednjimi koraki: doživljanje izkušnje, eksplicitna predstavitev
izkušnje v superviziji, specificiranje pripovedi, refleksije na izkušnjo, prepoznavanje
uvidov in generalizacija.
Proces zavedanja si poglejmo v Kolbovem cikličnem procesu učenja po Kesslu
(Gogala Švarc, 2002, str. 57):
 Izkušnja

Supervizant pri svojem delu doživlja različne izkušnje, ki kasneje postanejo tema
pogovora v superviziji. Izkušnja predstavlja učno gradivo v superviziji.
 Eksplicitna predstavitev

Prva naloga supervizanta je, da izkušnjo eksplicitno predstavi (da jo zapiše in na
srečanju tudi pove). V pripovedi se prepleta spomin na dogodek s čustvenim
doživljanjem dogodka. Kot takšna postane predmet za kasnejšo refleksijo.
Kakor so različne osebnosti supervizantov, ki jih srečamo v superviziji, tako so
različni tudi njihova pričakovanja do supervizorja, njihove učne ambicije, njihov
pristop k skupnemu delu in njihov način uporabe supervizorjeve pomoči. Že v načinu
predstavljanja gradiva so velike razlike (Kramar, 2002, str. 268), kot na primer:





prvi supervizant v naglici strese iz rokava svojo izkušnjo, ki jo prinaša kot
supervizijsko gradivo na srečanje. Pri tem se nesorazmerno dolgo zadrži pri
opisovanju svoje uspešne interpretacije igre. Za tega supervizanta lahko
rečemo, da v superviziji prej išče pohvalo kot novo znanje (prav tam);
drugi supervizant skrbno izbira gradivo iz svoje profesionalne prakse in ga
prilagaja temu, kar misli, da od njega pričakuje supervizor. Kaže, da si ne
drzne misliti drugače od supervizorja (prav tam);
tretji supervizant pa prinese magnetofonski zapis ob predstavitvi svojega
gradiva, kar je spoštovanja vredna gesta, ki veliko pove ne le o supervizantu,
temveč tudi o supervizorju in njuni medsebojni percepciji (prav tam).

Vloga supervizorja v tej fazi je predvsem pomoč pri čim jasnejši predstavitvi izkušnje.
Z reflektiranjem načina predstavitve, povratno informacijo, soočanjem ali zrcaljenjem
pomaga supervizantu pri učenju jasnega predstavljanja izkušnje. S. Žorga (2002b,
str. 25–26) navaja, da supervizor pomaga supervizantu spoznati, da se o vprašanju,
ki ga je sprožil, da razmišljati, in mu pokaže načine, na katere je to mogoče.
S tem supervizantu olajša proces mišljenja in mu pomaga razvijati sposobnosti
samostojnega razmišljanja o delu, pri čemer supervizorju ni treba poznati njegove
realne delovne situacije. Za supervizorja je pomembno to, kaj supervizant misli o
tej situaciji, kako jo razume in kakšne dejavnosti izhajajo iz takega
razumevanja. Supervizant v tej situaciji opazuje svojo izkušnjo in skuša zavzeti do
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nje ustrezno distanco, jo analizirati iz pozicije »od zgoraj«, kot opazovalec, kar pa ni
vedno enostavno, trdi S. Žorga (prav tam). V zvezi z izkušnjo se lahko pojavijo zelo
živi občutki in čustva, ki jih ta dogodek pri supervizantu sproža. V takšni situaciji je
podpora supervizorja pomembna v tem smislu, da supervizantu omogoči izražanje
teh čustev (prav tam).
 Specificiranje

Slaba zmožnost konkretiziranja pripovedi ovira učenje v superviziji in je včasih znak
odpora supervizanta do spoprijemanja s poklicnimi nalogami in težavami. Zato
supervizor uporablja različne pristope, da se izkušnja predstavi zelo podrobno in
konkretno, povabi supervizanta, da odigra določen dogodek, mu postavlja vprašanja
o tem, kaj natančno se je zgodilo in kakšna je bila njegova vloga. Pri tem si
supervizor lahko pomaga z vprašanji Sokratovega tipa, ki jih navaja S. Žorga (2002,
str. 46). Pomembna veščina komunikacije, ki jo je razvil Sokrat, je vodenje pogovora
z odprtimi vprašanji, ki se praviloma začenjajo z vprašalnicami kaj, kako, kakšen.
Primeri vprašanj:
1. Kaj se je zgodilo?
2. Kaj si ti storil?
3. Kakšne so bile tvoje reakcije?
4. Kaj si razmišljal in doživljal v tem trenutku?
5. Kaj je bilo zate pomembno v tej situaciji?
6. Kaj misliš, kaj so razmišljali in občutili drugi ljudje?
7. Kaj to pomeni? Je ta situacija zate lahka/težka?
8. Kakšen pomen lahko pripišeš tej situaciji?
9. Kaj se je v resnici zgodilo?
10. Ali lahko vidiš vzroke za to, kar se je zgodilo?
11. Na kakšen način je ta izkušnja podobna izkušnjam, ki si jih imel v preteklosti?
12. Kaj lahko zaključiš?
13. Kaj bi lahko storil drugače?
14. Kaj bi lahko storil prihodnjič?
15. Kakšne bi lahko bile posledice teh rešitev?
16. Katero rešitev želiš uporabiti?
17. Ali lahko natančno opišeš, kaj nameravaš storiti?
 Refleksija

To je osrednji proces v superviziji. S pripovedjo in specificiranjem izkušnje se
supervizant postavi v vlogo udeleženca in hkrati tudi opazovalca svoje izkušnje. Tako
jo lažje reflektira in si jo interpretira. Način reflektiranja pretekle izkušnje daje podatke
o učnem stilu supervizanta. Učni stil tu razumemo v luči Kolbove izkustvene teorije.
V razvojno-edukativnem modelu supervizije se posveča precej pozornosti odkrivanju
učnega stila supervizanta (Gogala Švarc, 2012. str. 64). Supervizor je pozoren na to,
kako se supervizant uči iz izkušenj, in na podlagi tega se oblikuje predpostavka o
prevladujočem načinu učenja. Poznavanje učnega stila mu pomaga pri izbiranju
metode dela in opredeljevanju učnih ciljev (kaj naj supervizant še razvije, da bo
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deloval kot profesionalna osebnost). Učni stil je koncept, ki nam pomaga pri
sklepanje o morebitnih blokadah in ovirah v učnem procesu. Zato poznavanje
učnega stila supervizorju pomaga pri oblikovanju učnih hipotez in s tem učnih tem
(prav tam).
Ne učimo se vsi enako in ob istem času. »Že prej sem se čudil, ko sem razmišljal o
tem, in mogoče se sploh nikoli ne bom nehal čuditi, kako to, da nimamo enakih
navad, čeprav ima Grčija isto podnebje in se vsi Grki vzgajajo na enak način,« se je
spraševal filozof Teofast (v Kajetan, 2006). Supervizija nam nudi model, kako naj
učenje poteka, saj je o izkušnji treba razmišljati. Pogoj za učenje je predvsem
zagotovljen prostor, kjer se bo posameznik počutil varnega in sprejetega ter bo imel
priložnost učiti se na sebi specifičen način.
Med ljudmi obstajajo razlike v tem, ali se učijo iz konkretne izkušnje ali pa iz
abstraktno-simboličnega gradiva. Posameznik si razvije zanj značilen poudarek na
eni ali dveh dimenzijah, za katere Kolb opozarja, da ne gre za neke idealne »tipe«, ki
bi se jim posameznik v bolj ali manj čisti obliki približal, temveč za sorazmerno stalna
stanja, ki se vzdržujejo zaradi vzajemnega vpliva med posameznikovimi trajnejšimi
značilnostmi in značilnostmi poklicnega okolja (Mršolj, 2014).

Slika 5: Prirejen prikaz učnih stilov po B. Marentič Požarnik (1995) in Littauer (2006)
(predstava avtorice tega dela)
1. DEJAVNEŽ – akomodativni stil učenja (izvaja načrte, se prilagaja okoliščinam,

usmerjen v akcijo, tvega, intuitivno rešuje probleme, nepotrpežljiv, išče nevarnosti,
nestalen, želi izstopati).
2. SANJAČ – divergentni stil učenja (ustvarja nove ideje, je miselno prožen, presoja z

različnih vidikov, upošteva čustva, fantazije in vrednote; izraža interes za ljudi; boji se
izgube jaza in odvisnosti; želi postati edinstven; potreba po potrditvi je močna; je
samostojen; ima dosti opravka s samim seboj).
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3. MISLEC - asimilativni stil učenja. (interes za teorijo; povezovanje idej; induktivno

sklepanje; strah pred rastjo; pomanjkanje občutka varnosti; tveganje odvisnosti od
drugih).
4. PREIZKUŠEVALEC – konvergentni stil učenja (aplicira ideje v prakso; reševanje

konvergentnih problemov; deduktivno razmišlja; strah pred spremembo; potreba po
togi strukturi; neupoštevanje drugih).
V razvojno-edukativnem modelu supervizije je poznavanje učnih stilov za
supervizorjevo delo pomembno. Tako supervizor svoje delo usklajuje glede na to, ali
je supervizantov učni stil dejavnež, sanjač, mislec ali preizkuševalec.
C. Knoll (2016. str. 12) opozarja, da supervizor mora biti občutljiv in pozoren na učne
sloge in hitrost učenja za vsakega supervizanta posebej. Zajema razlike med
supervizanti na področju učenja, mišljenja, vpogledovanja v lastne procese mišljenja
in čustvovanja, pa tudi različne izkušnje posameznika s svobodno igro. Supervizanti
se med seboj razlikujejo po svoji refleksivnosti in tudi po sposobnosti vstopanja v učni
proces. Supervizor mora biti potrpežljiv pri tistih, ki potrebujejo več uvoda v delo s
simboli, podobami in prispodobami kot drugi, in ta čas, ki ga za to namenijo, je
označen kot koristno porabljen (prav tam).
Tako B. Marentič Požarnik (1994, v Mršolj, 2014, str. 17–20) razlaga:
1. Osebe, pri katerih prevladuje pri učenju oziroma spoznavanju sveta
konkretna izkušnja, so osredotočene na neposredne izkušnje s soljudmi v različnih
situacijah, na čustveno dimenzijo teh izkušenj v nasprotju z razmišljanjem. Privlači jih
kompleksnost neposrednega doživljanja »tu in sedaj«, ne pa toliko teorije ali
posplošitve. Pri teh posameznikih v medsebojnih odnosih prevladujejo intuitivne,
enkratne in »umetniške« določitve, saj se dobro odločajo v nejasnih situacijah, in to
»po občutku«, intuitivno.
Po opisu sodeč menim, da ima ta oseba veliko skupnega z osebo, ki ima
temperamentne značilnosti kolerika, ki jih navaja Littauer (2006).
2. Posamezniki, pri katerih prevladuje razmišljajoče opazovanje, poskušajo
razumeti vsako situacijo s skrbnim in nepristranskim opazovanjem. Zanje je najbolj
bistveno, kako stvari delujejo, saj so dobri v presoji situacije z raznih zornih kotov, ko
tehtajo množico posledic. Te osebe cenijo nepristranskost, potrpežljivost in
premišljeno presojo.
Opisane značilnosti lahko povežem z značilnostmi temperamenta flegmatik (po
Littauer, 2006).
3. Osebe, pri katerih prevladuje abstraktna konceptualizacija, so predvsem
usmerjene k logičnemu sklepanju, splošnim idejam in pojmom, saj jim je bližja
gradnja splošnih teorij kot pa težnja, da bi intuitivno razumele edinstvenost in
specifičnost dogodkov. Uživajo predvsem v sistematičnem načrtovanju, v kvantni
analizi, v ravnanju z abstraktnimi simboli, so natančni in disciplinirani.
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Opisane značilnosti so podobne značilnostim oseb s temperamentom melanholik
(po Litauer, 2006).
4. Osebe, pri katerih prevladuje aktivno eksperimentiranje, se osredotočijo na
aktivno vplivanje na ljudi in situacije. Njihovo delovanje je v nasprotju z razmišljujočim
opazovanjem. Poudarek dajo praktični uporabnosti in delovanju, saj se vedno
sprašujejo, »kaj deluje«, in ne, »kaj je resnično«. Zanje je pomembno delovati in ne
opazovati, biti udeleženec v eksperimentiranju in ne samo opazovalec, saj vedno
želijo nekaj spremeniti v praksi, vplivati na okolico in videti oprijemljive rezultate
svojega dela, čeprav pri tem tvegajo in se podajajo v negotovost.
Opisane lastnosti so podobne opisu lastnosti temperamenta sangvinik (po Littauer,
2006).

Tabela 10: Primerjava temperamentov in cikličnosti znanja s Kolbovim krogom
učenja (primerjava in predstava avtorice tega dela)
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Kako poznavanje temperamentov in učnih stilov pomaga supervizorju v
supervizijskem procesu

Čeprav se učenje v superviziji zgodi v skupini, kjer so udeleženci priče enakim
dogodkom, pa ima vsak član skupine svoja lastna doživljanja, dogajanja. Če
upoštevamo, da se v skupini proces učenja začne pri konkretni izkušnji, se samo
učenje pri vsakem članu skupine ne začne istočasno, kar je odvisno od trenutne
situacije, osebnostnih potreb, želja, motiviranosti, okoliščin in ne nazadnje
osebnostnih lastnostih posameznika oziroma temperamenta, ki deluje kot nekakšen
filter, skozi katerega posameznik »preceja« in vrednoti okoliščine, ki so del
supervizijskega procesa.
Upoštevajoč, da supervizija nudi podporo supervizantovemu čustvenemu stanju, mu
nudi oporo, kar pomeni, da mu dela nekaj manj neprijetno in hudo, mu olajša trpljenje
in mu pomaga pri neugodnem položaju ali stanju (Eiselt, 2009), je upoštevanje
temperamentnih značilnosti posameznika in poznavanje učnih stilov v procesu
učenja pomembno tako s strani supervizorja kot članov skupine.
Če supervizor upošteva navedene značilnosti posameznih temperamentov (po
Littauer, 2006), ne bo spregledal slabosti, ki jih imajo določeni temperamenti.
Prizadeval si bo za opolnomočenje posameznikovih pozitivnih lastnosti in jih uporabil
kot orodje za učinkovitejše delo v supervizijskem procesu. V nadaljevanju navajam le
nekatere pomembne intervence, ki bi jih supervizor po mojem mnenju moral
upoštevati:
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priljubljenemu sangviniku bi ponudil več priložnosti, da se kreativno izraža in
izkoristi njegovo pripravljenost in kreativnost pri iskanju novih poti in idej. Pri
flegmatiku bi se teh dejavnosti in zahtev izogibal;



za uresničitev hitrih in konkretnih idej brez načrtovanja in premisleka bi
izkoristil pripravljenost kolerika za takojšnjo akcijo. Tega od melanholika ne bi
pričakoval;



analitično vrednotenje konkretne izkušnje, ki ima podlago v teoriji, in natančno
ocenjevanje dejavnikov tveganja, ki bi akcijo lahko ogrozili, bi supervizor
prepustil melanholiku. Te natančnosti od sangvinika ne bi pričakoval;



za umiritev medsebojnih konfliktov v skupini je najboljše uporabiti mirnega
flegmatika, saj je prav on najboljši mediator. Te naloge supervizor nikakor ne
bi zaupal koleriku.

Upoštevajoč lastnosti temperamenta, ki smo jih navajali po Littauerju (2006), pa
lahko predvidevamo, da bi v skupini močni kolerik pokazal svojo nestrpnost ob
spoznanju, da se mirni flegmatik predolgo zadržuje v fazi ozaveščanja in analize
dejavnikov, ki so vplivali na izkušnjo in na posameznikovo ravnanje v njej. Tako nas
potreba mirnega flegmatika po okolju brez dinamike, po dodatnem času za premislek
in po spodbujanju izražanja lastnih čustev in strahov pri odločanju in udejanjanju
zamisli neupravičeno zavedejo in pri flegmatiku lahko napačno ocenimo, da za
reševanje problemov ni zainteresiran. Ravno nasprotno. Njegov učni proces se
začne na stopnji, ko o izkušnjah razmišlja in jih poskuša razumeti. Na nov korak,
novo akcijo ali spremembo obstoječih navad nikakor ni pripravljen, ker za premislek o
napakah, ki jih je naredil, potrebuje več časa od oseb z drugimi temperamentnimi
značilnostmi.
Močni kolerik spremembo vedenja in nov načrt udejanji brez tehtnega premisleka. O
novi rešitvi, ki jo je že udejanjil, razmišlja kasneje. O spremembah se ne zna
pogovarjati brez konkretne izkušnje v obliki zgodbe, ki jo prinese brez posebnih
priprav na skupino kot supervizijski material. Močni kolerik želi imeti nadzor nad
svojimi dejanji in se o vsem rad odloča sam. Njegova dejanja kažejo na potrebo, da
je čim bolj neodvisen, da je svoboden in ima možnost izbire. Neposreden je v svojih
izjavah in kritikah, ki jih drugi temperamenti ne sprejemajo z razumevanjem. Zahteva
takojšnje posvečanje težavam, saj jih doživlja kot izziv in ne kot negativno kritiko
njegovega dela. Kolerika doživljamo kot egocentrično in sebično osebo, brez
empatije, čeprav to nikakor ni res. Nestrpen je do ponavljanja navodil, postopanja in
morebitne nesposobnosti izražanja lastne volje, ki jo pokažeta flegmatik in
melanholik.
Medtem ko močni kolerik izraža svojo moč in jezo v želji po akciji, pa je priljubljeni
sangvinik poln pozitivizma in se naloge vedno loteva na zabaven način. Okrog sebe
potrebuje pozitivno in veselo osebje, dobre poslušalce, saj sam zelo rad govori in se
medtem posluša, na svoja vprašanja pa že med govorjenjem sam podaja odgovore.
Nujno potrebuje ljubečo podporo in družbo, saj ni rad sam. Spodbuda njegovemu
razvoju učenja so predvsem komplimenti, potrjevanje njegovih uspehov in dejavnosti.
Ko izraža svojo veselo naravo, pozabi na to, kaj je v nalogi pomembno, kaj je njegov
cilj. Od supervizorja oziroma članov skupine potrebuje večkratno podajanje napotkov
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in usmerjanje k cilju, ki so si ga zastavili. V nasprotnem primeru si postavi več
načrtov, ki jih nikoli ne dokonča. Pri urejanju gradiva so neorganizirani, ne delajo radi
po navodilih drugih in se izražajo predvsem s pripomočki v video obliki.
V skupini popolni melanholik jasno pokaže svojo lastnost – pretirani perfekcionist.
Potrebuje določen urnik za načrtovanje svojih obveznosti, čeprav ga ti okvirji
omejujejo in nanj delujejo zaviralno. Pomembno mu je, da se obljub držimo,
potrebuje dovolj časa za učenje, pogovor, pisanje in razmišljanje. Na njegove klice po
pomoči se moramo odzvati takoj. Na svoja vprašanja želi od vas slišati pravilne in
resnične odgovore. Od supervizorja predvsem pričakuje, da ga ta pozorno posluša,
da je do njegovih težav rahločuten ter mu nudi popolno in primerno podporo tako na
čustvenem nivoju kot pri občutku varnosti. Ne želi biti izpostavljen in v središču
pozornosti ter mu ugaja opazovanje dogajanja iz ozadja.
Intervencije supervizorja

Podlaga za supervizorjeve posege v superviziji je njegovo lastno znanje in čutenje.
Tako mora supervizor v superviziji postati ranljiv in odprt za vsa čutenja, ki se mu
prebujajo ob supervizantu in posredno ob uporabniku, ter jih ozavestiti in
verbalizirati (Rožič in Rahne, 2008). Ko izbira intervencije v supervizijskem procesu,
se odloča na osnovi ugotovljenih osebnostnih lastnosti supervizanta in trenutnega
stanja tistega, ki mu je intervenca namenjena (Ristić, 2017, str. 45). Predvsem
spoštuje načelo, naj nikomur ne škodi.
Supervizor v superviziji deluje kot model, od katerega se supervizant uči, kako
naj ravna v odnosu do svojega klienta (Kramar, 2002). Supervizor usmerja
supervizanta, ko se ukvarja s posebnimi problemi; pomembnejše od tega pa je, da
supervizija pospešuje njegovo ustvarjalno in profesionalno uporabo samega
sebe (prav tam, str. 263).
Funkcija refleksije pretekle izkušnje je, da spodbuja razmišljanje o drugačnem
ravnanju, ponuja različne poglede na situacijo in izkušnjo, vabi k spremembi.
Za profesionalni razvoj posameznika sta ključni sposobnosti reflektiranje izkušnje
in njegova pripravljenost sprejemanja povratne informacije. Beseda »reflektirati«
prihaja iz latinske besede re-flectere, kar pomeni zavihati nazaj, obrniti (v latinščini
animum reflectere pomeni »usmeriti misli drugega na nekaj«). Drugi pomen besede
reflektirati bi bil »zrcaliti, razmišljati, beliti si glavo, upoštevati nekaj, ciljati na nekaj,
misliti o neki stvari«.
Reflektiranje je torej proces, ki pristopa k razumevanju nekega pojava. Siegfried
(v Ajduković, 2009, str. 54–56) ga opredeljuje v treh korakih:


osvetljevanje dejavnikov – kar je vidno vsem in dokazljivo z izjavami drugih;



odkrivanje občutenja in čustev – trenutne telesne in občutne reakcije na nek
dogodek, na nekaj, kar je povezano s tem, na nekaj, kar je videno, na okolico
in ljudi, na prostor in situacijo. Človekova sposobnost, da začuti ta čustva, mu
omogoča, da tem različnim telesnim reakcijam pripiše različne pomene;
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reflektiranje – našteta dejstva, občutenje in čustva preverjamo z namenom,
da bi razumeli situacijo, ki jo supervizant opisuje in ki jo doživljamo skupaj z
njim. Oblikovano gradivo nam pomaga odpirati nov pogled na problem in
iskanje novih rešitev ali pa samo potrditev obstoječih.

Tako razdelitev refleksije v tri faze Siegfried (Rožič, 2015) utemelji na
psihosomatskem modelu, ki povezuje telo in življenjsko moč. Reflektiranje občutenja
s strani supervizantov in supervizorja je pomembno, kajti od pravilnega
razumevanja osvetljenih dejavnikov v prvi fazi je odvisna koristnost presoje in
pomoči v naslednjih fazah supervizijskega procesa.
Stališče kibernetike drugega reda je spekter stališč, s pomočjo katerih posameznik
sam konstruira svoj svet, namesto da je determiniran z zunanjo stvarnostjo. Subjekt,
ki razmišlja, predstavlja le njeno reprezentacijo (Štajduhar, 2010). To pomeni, da
supervizor in člani supervizijske skupine v sistemu opazovanja vključujejo sebe in so
vsak zase odgovorni za način, na katerega sodelujejo v tem, kar opazujejo. Tako je
opazovalec odgovoren za resničnost, ki jo konstruira.
Refleksija pri supervizantih začetnikih vzbuja precej negotovosti in jim je treba dati
napotke in odgovore, ki bi jim odpirali področje razmišljanja, pogleda na lastni
položaj, sebe in svoje delovanje. Da se lahko refleksija odvija v tej obliki, mora
supervizor prevzeti iniciativo in odgovornost oziroma zagotoviti pogoje, da do
reflektivnega razmišljanja sploh pride (Rožič, 2015, str. 248).
Supervizor v supervizijskem procesu omogoči ugodno delovno okolje, v katerem
supervizanti z udeležbo soustvarjajo pogoje za doseganje zastavljenih ciljev. V fazi
vzpostavljanja osebnega stika in delovnega odnosa so člani skupine usmerjeni v
zgodbo enega izmed njih, njegovo razlago sebe, odnosov z drugimi, probleme, želeni
razplet, cilje ipd. Medsebojno se približajo eden drugemu na ta način, da njegovo
zgodbo slišijo, upoštevajo in razumejo. Prizadevajo si vzpostaviti ugodne
komunikacijske okoliščine za razvoj uspešnega in učinkovitega razvoja v smeri
želenih rešitev. Pri sinergetskem pomenu pravzaprav gre za vzpostavljanje
predpogojev, ki vplivajo na proces, ki bo destabiliziral neučinkovite in rigidne vzorce
ravnanja, vedenja ali celo čustvovanja.
Obravnavanje problema v skupini ima po T. Rupnik Vec (2006, str. 436) pomembno
vlogo, saj »posameznik zaznava okolje selektivno. Zazna in zapomni si zgolj del
podatkov, tiste, ki podpirajo njegove obstoječe mentalne modele oz. prepričanja.
Zaznane podatke osmisli oz. jim doda pomen, ki je subjektivno in kulturno
določen. Na temelju le-teh oblikuje predpostavke in izvaja sklepe, le-te pa privzame
oz. sprejme kot nesporna prepričanja, ki odražajo resničnost in ki v nadaljevanju
usmerjajo njegovo ravnanje ter v povratni zvezi vplivajo selektivno na nadaljnji proces
zaznavanja. Vsaka raven na lestvi predstavlja višjo raven abstrakcije, oddaljevanje
od dejstev, dodajanje pomenov in s tem pogosto izkrivljanje resničnosti. Proces se
odvija hitro, hkrati pa se zdi vsak korak logična posledica predhodnega, tako da se
posameznik izkrivljanja realnosti pogosto niti ne zaveda. Bistveno sporočilo modela
je, da je posameznik v zaznavnem procesu kreativen, rezultat tega pa so mentalne
konstrukcije, ki realnosti dodajajo subjektivne pomene.« Supervizija pomaga
posamezniku, da skozi refleksijo ugotovi, koliko se njegov pogled na podan
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problem razlikuje od pogleda drugih članov supervizijskega procesa, in
predvsem to, zakaj je do teh razlik prišlo.
Prehod v refleksivni del srečanja je po C. Knoll (2016) čas, ko supervizant dobi
povratne informacije kot vidni ali besedni odziv drugih udeležencev supervizijskega
procesa in supervizorja, potem ko je supervizant nekaj opravil ali nekaj predstavil.
Povratne informacije vključujejo tako besede kot nebesedno komunikacijo in so za
supervizanta koristne, kadar jih dajemo spoštljivo, pristno in iskreno. Izražajo
naj zanimanje za supervizanta in naj bodo oblikovane tako, da jih ta lahko sprejme
in uporabi (prav tam). C. Knoll (prav tam, str. 15) navaja lastnosti povratne
informacije po Howkinsu in Shohetu, in sicer so to: jasno, priznavajoče avtorstvo,
redno, uravnoteženo in konkretno.
T. Rožič (2015, str. 247) vidi razvoj refleksivnosti v superviziji kot neke vrste izčrpno
pregledovanje sebe, ki je podobno priklicu medosebnega procesa. O dogajanju se
povprašujeta tako supervizant kot supervizor in zastavljen refleksivni proces kot
iskanje razumevanja svetovalnega srečanja ima namen razumeti pojave v njem, biti
aktivni povpraševalec, z odprtostjo razumeti svojo ranljivost ter ob tem sprejemati
tveganje namesto uporabe obrambnih mehanizmov (prav tam).
B. Gogala Švarc (2002, str. 54) trdi, da supervizija predstavlja pomemben prispevek
k razvoju profesionalnosti, saj uči strokovnjake reflektirati svoje delovne izkušnje, ki
se ob tem učijo tudi o sebi, o zahtevah dela in si predstavljajo učne cilje, to je vidike,
ki jih nameravajo razvijati, da bi se približali želenemu cilju – delovanju kot
profesionalna osebnost.
Vendar k supervizantovemu razvoju ne vodi površinska, temveč poglobljena
refleksija, ki mora biti pomembna tako supervizantu kot supervizorju (Neufeldt
idr. v Rožič, 2015, str. 248). Tako zasnovana refleksija v superviziji dobi celosten in
končni učinek vodenja k spremembam v zaznavanju in svetovalni praksi ter k
povečanju sposobnosti za ustvarjanje pomena v določeni izkušnji (prav tam).
Če sledimo teoriji sinergetike, je supervizijski proces mesto, kjer se sprožajo
samoorganizirajoči procesi, saj se med spoznavanjem in sodelovanjem v skupini
vzpostavijo okoliščine, v katerih lahko supervizor ali drugi člani supervizijske skupine
v raziskovanju okoliščin, ki od supervizanta zahtevajo določene spremembe,
prepoznavajo vzorce, ki mu otežujejo reševanje posameznih problemov.
Prvi predpogoj procesa destabilizacije je vsaj minimalna motivacija supervizanta za
spremembo. Analiziranje minimalnih, pa vendar uresničljivih korakov, ki so usmerjeni
v cilj, ki ga je postavil in jasno izrazil supervizant, lahko posameznika motivira, da v
skupini raziskuje in preizkuša nove, alternativne, učinkovitejše vzorce za dosego cilja,
ki si ga je zastavil.
Za uresničitev tega je nujno, da člani skupine skrbijo in negujejo občutek varnosti in
medsebojnega zaupanja, saj se v fazi destabilizacije oziroma v kritični točki
nestabilnosti člani pogosto srečujejo z občutkom strahu, zmede in negotovosti.
Ravnanje vseh članov skupine v tej fazi mora biti v duhu podpore, opogumljanja in
krepitve občutkov lastne vrednosti in smisla procesa, v katerem skupina deluje.
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Dejavnike, ki spodbujajo destabiliziranje in spreminjanje obstoječih nezadovoljujočih
kognitivnih, čustvenih, vedenjskih ali odnosnih vzorcev v smeri ciljnih in vnaprej
želenih bolj zadovoljujočih, učinkovitejših in funkcionalnejših sprememb, v sinergetiki
imenujejo tudi kontrolni parametri, saj predstavljajo vir energetskega potenciala za
samoorganizirajoče procese (Šugman Bohinc, 2013)

Kakovostna refleksija

M. Pečar (2012, str. 18) v svojem članku »Refleksija pedagoške prakse, kot
pomemben dejavnik spodbujanja profesionalnega razvoja učiteljev« z uporabo
različnih modelov refleksije opaža, »da kakovostne refleksije ne moremo meriti le
z globino, temveč jo lahko merimo tudi s širino in kompleksnostjo proučevanja
določene situacije«.
O'Hanlon (1991, v Pečar, 2012) izpostavlja štiri ravni refleksije:
1. POROČANJE – najnižja raven, kjer navajamo podatke in dejstva ter opisujemo
dogodke;
2. INTERPRETIRANJE – ta refleksija že vključuje razlago okoliščin sodbe;
3. PRAVA REFLEKSIJA – v njej kritično izpostavljamo svoje osebne in strokovne
dileme, razmišljamo o svojih napakah in posledicah svojega ravnanja ter o
svojih kompetencah in aktivni vlogi v procesu. To raven M. Pečar primerja s
transformativno refleksijo po Wardu in McCotterju (2004, v Pečar, 2012) ter s
kritično refleksijo po Jayu in Jonsonu (2002, v Pečar, 2012);
4. INTEGRACIJA – v tej refleksiji prepletamo osebne izkušnje in strokovne
ugotovitve s strokovnimi utemeljitvami iz strokovne in znanstvene literature. To
raven so sposobni doseči le najbolj ozaveščeni člani procesa.
O večplastni refleksiji govorimo takrat, ko so ravni refleksije med seboj v
hierarhičnem odnosu, pri čemer je vsaka naslednja raven naprednejša, bolj
poglobljena in vključuje prejšnje ravni.

Dobro zastavljen refleksivni proces preiskovanja pri supervizantu spodbuja nove
uvide v njegove notranje procese, ki so lahko tudi zunaj njegove zavesti, vendar
vplivajo na smer svetovanja, ki jo bo izbral supervizor (Rožič, 2015, str. 248).
Čebulni model refleksivnosti

Čebulni model refleksije, ki ga predlaga Korthagen (2004, v Pečar, 2012, str. 19–21),
je uporabno vodilo in pripomoček pri reflektiranju dogajanja v superviziji. B. Rupar
(2014, str. 64) navaja, da Korthagen takšno večplastno učenje imenuje tudi jedrna
refleksija. Temeljno načelo je usmeritev v ideale in zavedanje njihovih možnosti ne le
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na razumski, temveč tudi na čustveni ravni. Jedrna refleksija usmeri pozornost na
notranji svet posameznika in ne na zunanje ovire. Refleksivne plasti v čebulnem
modelu so hierarhično razporejene od zunaj proti jedru. Z usmerjanjem pozornosti na
notranji svet, trdi B. Rupar (2014, str. 65), posameznika opremljamo z učinkovitimi
strategijami za osebnostno in profesionalno rast, ki dolgoročno vplivajo na večjo
uspešnost pri spopadanju s spremembami sodobnega časa. Po Korghagenu je nujno
potrebna, če želimo uresničiti spremembo vedenja, sistematična refleksija (prav tam).
Avtor poudarja potrebno po čim širši analizi v obliki refleksiji hotenj, ciljev, čustev,
mišljenja in delovanja.
D. Erzar Metelko (1999) izpostavi, da supervizant prek refleksije lahko izrazi in opiše
svoje dileme, se počuti sprejetega in dobi pogum za razmišljanje o svojih dilemah in
njihovem reševanju, najde pot do samega sebe, postaja bolj avtonomen pri svojih
odločitvah in ravnanjih, zviša se mu notranja motivacija in dobi občutek, da je
razumljen in sprejet. Hkrati dobi možnost, da spregovori o svojih profesionalnih
dilemah ter prepoznava in raziskuje samega sebe, svoja čustva, želje, cilje in
pričakovanja.








PRVA PLAST – OKOLJE: razmišljanja, povezana z dogajanjem v skupini.

Strokovnjak si postavi vprašanje: »Kaj se je v skupini zgodilo?«
DRUGA PLAST – VEDENJE/RAVNANJE: vprašanja, povezana z reflektiranjem
lastnega vedenja in ravnanja. Tako si strokovnjak postavi vprašanje: »Kaj sem
naredil, kako sem rešil problem in kako bi lahko ravnal drugače?«
TRETJA PLAST – KOMPETENCE: analiziranje lastnih kompetenc, utemeljenih na
znanju, spretnosti in stališčih. Postavljamo si vprašanje: »Kaj znam in zmorem
ter česa ne obvladam?«
ČETRTA PLAST – PREPRIČANJA: razmišljanje o prepričanjih, stališčih, predsodkih,
pojmovanjih in o vplivu na profesionalno delovanje. Postavljamo si vprašanje:
»Kaj verjamem, da je prav, da deluje?«
PETA PLAST – PROFESIONALNA IDENTITETA: ozaveščanje prepričanja o sebi in
doživljanju samega sebe. Postavljamo si vprašanje: »Kakšen sem kot
profesionalec?«
ŠESTA PLAST – POSLANSTVO: razmišljanje o osebnem poslanstvu v profesionalni
vlogi in v odnosu do drugih. Postavljamo si vprašanje: »Zakaj sem izbral to
profesionalno pot in kakšno je moje poslanstvo?«

100

Slika 6: Čebulni model refleksije po Korthagenu (2010)
(predstava avtorice tega dela, ki v notranjosti doda sedmo plast, temperament)

Poglobljena in usmerjena refleksija pomaga posamezniku najti osebne kakovosti,
tako imenovane jedrne kakovosti, jih aktivirati in uporabiti pri nadaljnjem delovanju v
praksi. Tako oblikovana refleksija omogoča globlji pogled vase in s tem možnosti za
spreminjanje stališč in ravnanja (Pečar, 2012, str. 19)
M. Pečar (prav tam) ugotavlja, da je Korthagen upošteval širši spekter vsebin in jih je
razširil še na osebna prepričanja posameznika, njegovo profesionalno identiteto in
poslanstvo. Avtor čebulnega modela izpostavlja, da med plastmi ne moremo govoriti
o bolj ali manj pomembnih, saj je temeljno posameznikovo zavedanje medsebojnega
vpliva teh plasti – zunanje plasti lahko vplivajo na notranje, notranje pa na zunanje
(prav tam).
 Problematizacija

Z refleksijo supervizijski proces še ni končan. Kessel (v Gogala Švarc, 2002, str. 56–
65) proces nadaljuje s fazo problematizacije, ki jo razume kot del refleksije, ki je bolj
poglobljeno nadaljevanje procesa, saj izkušnje poveže s tem, kar ve o sebi, svojem
poklicu in razmerah v organizaciji, v kateri je zaposlen. Supervizor poskrbi, da so
pokriti vsi vidiki, pozoren je na vplive supervizantovih stališč in vrednot na ravnanje,
zakonitosti znotraj poklicnih zahtev ali kulturo organizacije. V tej fazi supervizant
raziskuje povezave med lastnim delovanjem in vplivi širšega socialnega okolja.
Supervizant spoznava, kako lahko isti izkušnji pripisujemo različne pomene.
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C. Knoll (2016, str. 15) navaja, da procesu dajanja povratnih informacij običajno sledi
etapa razpravljanja in kritičnega mišljenja. Tako supervizanti v tej fazi popolnoma
izstopijo iz tihega, refleksivnega ali zasanjanega stanja in postanejo čuječi, pozorni in
pripravljeni na kritično mišljenje. Z nevrološkega vidika so se premaknili z desne k
levi možganski polovici (prav tam).
Louden (1991, v Pečar, 2012, str. 21) za kritično refleksijo pravi, da je usmerjena v
kritično pretresanje posameznikovega doživljanja poklicne vloge ter k spreminjanju
njegovega načina vedenja in ravnanja.
Takšne refleksije uvrščamo v drugo področje refleksije, področje procesa in širšega
konteksta, pri katerem strokovnjak analizira proces in se sprašuje, kako je nekaj
izvedel, kako so se na to odzvali drugi ter kako neko situacijo vodijo različni
udeleženci, opazovalci in strokovnjaki. Tako jih poleg razmišljanja o procesu z več
zornih kotov zanima tudi temeljita analiza ustreznosti in uspešnosti strategij, ki so jih
izbrali za reševanje nekega problema, poleg tega pa tudi iskanje drugih primernih
strategij (Pečar, v Vogrinec in Debelak, 2012, str. 21).
Carroll (2009) trdi, da pri refleksiji ne gre zgolj za kognitivni proces, temveč ta
vključuje tudi čustva, intuicijo, senzacijo in telesne izkušnje. Poudarja, da tako
odprtost kot iskrenost do sebe ali odprt um spodbujata refleksivnost pri
supervizantih. Hkrati našteva še pomembnost sposobnosti biti pri miru in si dovoliti
sprejeti tudi druge možnosti, sposobnosti ustaviti se in dobiti distanco do svojih
vrednot, sposobnosti ukiniti vrednotenje in spoznati čustva, ki vodijo k
razumevanju, sposobnosti širjenja lastne perspektive in se spoprijateljiti z
nepoznanim in neprijetnim, sposobnosti širiti zavedanje do pogleda, kaj se dogaja
tebi in kaj drugim, idr. (prav tam).
Pomembno je, da supervizant v procesu natančno izrazi in definira svoja
pričakovanja, želje, cilje, ki se nanašajo na težavo, ki je predmet obravnave in za
katero skupaj z udeleženci išče rešitev. Tako mora supervizor nenehno preverjati
svoje razumevanje dogajanja na način, ki udeležencem da občutek, da so razumljeni
in si skupaj v isti smeri prizadevajo za iskanje rešitev in uresničevanje zastavljenih
bodisi kratkoročnih ali dolgoročnih ciljev. Sinergetika poudarja, da za iskanje novih
alternativ ni treba poudarjati in analizirati problemskega stanja v podrobnosti, saj bi s
tem lahko celo pripomogli k utrjevanju obstoječih stališč in vedenja, ki ga
posameznik, član skupine, želi opustiti. V skupini je treba soustvarjati pogoje, ki
aktivirajo vire in članom omogočajo avtonomnost pri sprejemanju odločitev.
Iskanje drugih rešitev zahteva od nas tudi določeno spremembo naših dejanj,
vedenja ali mišljenja. Kritična refleksija po T. Rupnik Vec (2010, str. 446) temelji na
različnih pristopih k spremembam (akcijsko raziskovanje, učenje na primerih,
vzajemno raziskovanje, supervizija, razvoj organizacij, koučing ipd.).
»Z refleksijo izkušenj strokovnjak s pomočjo supervizorja ugotavlja, katere vidike
integracije mora še osvojiti. Proces se ciklično ponavlja od delovnih izkušenj preko
interpretacije le-teh v superviziji, refleksije, uvida, načrtovanja aktivnosti, preizkušanja
aktivnosti v praksi, ponovne refleksije itd.« (Gogala Švarc, 2002, str. 54)
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Dodatne intervencije supervizorja pri spodbujanju razvoja kritičnega mišljenja

Pomembno vlogo pri spodbujanju procesa sprememb imata vsekakor proces
uglaševanja med člani supervizijske skupine in upoštevanje časovnega, tako
imenovanega »kairosa« dogodkov in intervenc v procesu podpore, ki jo nudi
supervizor, v katerem imajo minimalne intervencije pomembne učinke v procesu
iskanja rešitev, ozaveščanja obstoječega stanja in prepoznavanja neučinkovitih
prepričanj ali stališč, ki jih želi posameznik spremeniti.
Pri tem supervizor ne sme pozabiti na pomen koncepta vzpostavljanja osebnega
stika, pomen zaupanja v proces in skupino ter tudi na krepitev pozitivnih
energizatorjev, ki vplivajo na stabiliziranje novih vzorcev vedenja ali rešitev. Povratne
informacije v smislu potrjevanja s strani vseh udeleženih so eden izmed
energizatorjev stabilnosti.
Supervizor lahko združi več metod in spodbuja supervizante k razvijanju
kritičnega mišljenja tudi z naslednjimi intervencami (Rupnik Vec, 2010):
1. supervizanti SPRAŠUJEJO in SAMI ODKRIVAJO – ponuditi pogosto spodbudo
za pojav dvomov, presojanje njihove kakovosti in samostojno iskanje odgovorov na
postavljene dvome (odkrivanje in razkrivanje);
2. supervizanti PRESOJAJO IN VREDNOTIJO – opredeljevanje kriterijev presoje
ter jasnost in relevantnost kriterijev;
3. supervizanti SKLEPAJO IN INTERPRETIRAJO – razlikujejo dejstva od
interpretacije, interpretirajo pojave, raziskujejo možne interpretacije in analizirajo
predpostavke;
4. supervizanti ARGUMENTIRAJO
vrednotenje svojih in tujih argumentov;

–

oblikovanje

argumentov,

analiza

in

5. supervizanti IŠČEJO REŠITVE ZA PROBLEME IN SE ODLOČAJO – uporaba
različnih strategij reševanja problemov, oblikovanje odprtih rešitev, odločanje,
argumentiranje odločitev;
6. supervizanti REFLEKTIRAJO SVOJE RAZMIŠLJANJE – ozaveščanje svojih
predpostavk, analiziranje razmišljanja, presojanje kakovosti lastnega razmišljanja,
postavljanje ciljev, vrednotenje in načrtovanje ciljev ter njihovo morebitno revidiranje.
Kritično mišljenje in njegovo učenje predstavljata eno izmed najpomembnejših
aktivnosti v odrasli dobi, saj sta v tem obdobju povezana z našim življenjem s
celim spektrom različnih področij, na katerih kritično mišljenje dokazujemo z
izvirnostjo, nepodredljivostjo in zmožnostjo iskanja novih alternativ.
Kritično mišljenje ni logično, ustvarjalno ali lateralno mišljenje. Vsebuje komponente
razumskega in čustvenega, kar ga bistveno ločuje od logičnega mišljenja.
Predvsem je pomemben namen uporabe kritičnega mišljenja, ko skušamo uvideti, da
naše dosedanje razmišljanje, ravnanje ali vedenje ni nujno edino pravilno ali celo
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najustreznejše. S kritičnim presojanjem odkrivamo nove alternative, med katerimi
nato glede na cilje, ki jih želimo doseči, izbiramo za nas najustreznejšo možnost
(Jelenc Krašovec, 1996, str. 4–6).
Iz navedenega sklepam, da supervizor spodbuja razvoj kritičnega mišljenja v skupini,
če med procesom aktivira supervizante, da sprašujejo in sami odkrivajo, presojajo in
vrednotijo, sklepajo in interpretirajo, argumentirajo, iščejo rešitve za probleme, se
odločajo in reflektirajo svoje razmišljanje.
o

Kako v skupini prepoznati kritično mišljenje

V supervizijskem procesu je pozornost supervizorja usmerjena na celotno dogajanje
med procesom, tako na besedno kot nebesedno komunikacijo vseh članov
supervizijske skupine. S postavljanjem pravilno izbranih vprašanj spodbuja v
supervizantu dvom in poglobljeno razmišljanje o dejstvih in argumentih, ki jih
supervizant navaja, ko pripoveduje o svojih težavah, nelagodju in dilemah, ki se mu
porajajo v odnosu do klienta.
Pri razvoju kritičnega mišljenja spodbujamo tudi lateralno mišljenje, ki predstavlja
osnovo za kritično mišljenje. Ta način razmišljanja nam omogoča opustitev rešitve,
vedenja ali razmišljanja, ki smo ga do tedaj sprejemali. Omogoča pa nam tudi, da
zagledamo problem ali položaj v drugačni luči, ki nam ponuja več rešitev. Gre za
množico idej, ki se pojavijo na isti ravni, na začetku pa ima vsaka enako možnost, da
bi nam ustrezala (Jelenc Krašovec, 1996).
V skupini prepoznamo kritično mišljenje po naslednjih komponentah kritične presoje
(prav tam, str. 8):

1. Kritično mišljenje je produktivna in pozitivna aktivnost
Ta lastnost kritičnega misleca je vidna kot aktivno vključevanje v življenje. O sebi
meni, da spreminja svojo okolico in v prihodnost gleda kot v spreminjajoče se
dogajanje. Aktivno deluje kot posameznik in v skupini. Oseba s temi lastnostmi se
pogosto zdi kot cinični, nesocialni posameznik, ki graja druge, vendar je prav
nasprotno. Ko razmišljamo kritično, zaznavamo drugačno vedenje, vrednote,
socialne strukture in druge oblike pojavnosti. Hkrati pa se zavedamo, da so vsi ti
ljudje prav tako prepričani o pravilnosti svojega ravnanja in razmišljanja.
2. Kritično mišljenje je proces in ne rezultat delovanja
Pri kritičnem mišljenju se nenehno sprašujemo o predvidevanjih in vedno dvomimo
tudi o tem, ali smo dosegli najvišjo stopnjo kritičnega mišljenja. Če bi bili o tem
prepričani, bi zanikali osnovno idejo, da kritično mišljenje ni nikoli končano.
3. Pojavnost kritičnega mišljenja je odvisna od okoliščin, v katerih poteka
Kritično mišljenje se pojavlja predvsem kot razmišljanje ali kot konkretna akcija, ki
ima različne rezultate v okolju.
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4. Kritično mišljenje lahko sprožijo pozitivni in negativni dogodki
Napačno mnenje in prepričanje je, da je kritično mišljenje rezultat travmatičnih ali
tragičnih dogodkov, ki jih doživljamo in pri tem podvomimo o pravilnosti svojega
poprejšnjega razmišljanja, čeprav je vsekakor res, da nas travmatični dogodki
spodbujajo k razmisleku. Razvijanje kritičnega mišljenja nam pomaga pri zmanjšanju
teh travmatičnih dogodkov. Kritično mišljenje sprožijo tudi prijetni dogodki, kot so
zaljubljenost, uspeh, nagrada ipd., saj nas spodbuja k spraševanju o ustreznosti
naših poprejšnjih predstav.
5. Kritično mišljenje je čustveno in racionalno
Čeprav kritično mišljenje pojmujemo kot strogo racionalni proces, pa so čustva, ki se
pojavljajo ob tem, bistvena. Zelo pogosto se dogaja, da se ob reševanju problemov
pojavijo čustva, ki jih nismo pričakovali, kot so to žalost, jeza, odpor, veselje,
nejevolja ipd. Razmišljanje o nenadnem pojavu teh čustev nas spodbudi k akciji
kritičnega razmišljanja.
Uporaba kritičnega mišljenja v odrasli dobi je bolj pomembna kot v mladosti. Vsako
prizadevanje, da prijatelja, partnerja, sodelavca ali koga drugega poskušamo
prepričati, naj v svojem ravnanju ali pri odločanju nekaj spremeni, lahko pojmujemo
kot spodbujanje kritičnega mišljenja (prav tam).
o

Intervencije, ki dodatno spodbujajo razvoj kritičnega mišljenja v
supervizijski skupini

V superviziji člani skupine obdelujejo pretekle izkušnje, se z njimi identificirajo, svoja
dejanja in misli reflektirajo, vizualizirajo nove rešitve in oblikujejo svoja stališča na
kognitivni ravni. Če upoštevamo dejstvo, da teoretiki socialnega učenja poudarjajo
pomembnost učenja po modelu, potem ne smemo zanemariti, da je za to obliko
učenja vsekakor pomembna vloga supervizorja, saj s svojim vedenjem in
izražanjem pomaga k razvoju ali, ravno nasprotno, zavira razvoj kritičnega
mišljenja v skupini. Brookfield (v Jelenc Krašovec, 1996, str. 9) navaja pomembna
dejanja in intervencije supervizorja, ki spodbujajo razvoj kritičnega mišljenja:
1. Supervizor jasno pokaže, da ceni tistega posameznika, ki misli kritično.
To pomeni, da:
 spoštuje mnenja posameznikov, ne glede na to, kakšna so;
 nihče v skupni ne sme dobiti občutka, da jih v karkoli silimo;
 spodbuja različne odgovore, ne glede na to, kakšni so;
 z ustreznimi vprašanji spodbuja kritično mišljenje.
2. Kritične mislece pozorno poslušamo:
 poslušanje ni pasivna dejavnost, saj zahteva visoko stopnjo
koncentracije;
 sprejemamo besedna in nebesedna sporočila.
3. Supervizor pokaže, da podpira njihova prizadevanja:
 posamezniki pogosto potrebujejo spodbudo in pomoč;
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 vedeti moramo, kdaj ponuditi pomoč in kdaj le spodbudo.
4. Izražamo in reflektiramo ideje in akcije kritično mislečih:
 smo kot ogledalo in odsevamo stališča, mišljenje, navade, ravnanje
posameznikov;
 vedeti moramo, da te odseve posamezniki včasih težko sprejemajo,
saj sami sebe dojemajo drugače;
 dojemanje in sprejemanje reflektiranja sta za posameznike
pomembna – to je prva faza pri reševanju konfliktov.
5. Motivirati moramo vse člane, da bodo kritično mislili:
 pri tem se moramo zavedati, da so nekatere ideje neuresničljive;
 posameznike spodbujamo glede na možnosti.
6. Napredek moramo vrednotiti sproti:
 vrednotiti moramo na vseh stopnjah kritičnega mišljenja, kajti le tako
lahko posamezniku pravočasno svetujemo.
7. Pomagajmo ustvarjati mreže učenja:
 učenje je navadno povezano z določeno socialno akcijo, kar velja
tudi za kritično mišljenje;
 povezovanje posameznike motivira, jim daje občutek pripadnosti, jih
informira;
 pri negativnih izkušnjah so skupine odločilne za uspeh.
8. Ozaveščajmo člane skupine, kako naj se učijo kritičnega mišljenja:
 pomagajmo jim razumeti načine učenja in življenjske sloge;
 pomagajmo jim razumeti njihove navade, stališča.
»Zanesljivo ne vemo, kaj pri drugemu deluje, vemo pa, kakšen je bil naš namen in
kaj smo s tem želeli omogočiti. Tistega, kar je drugi vzel, pobral, našel v naših
intervencijah, ne vemo. To je razlika med namenom in vplivom. Supervizor ve, kaj je
njegov namen, supervizant pa določi vpliv. Včasih sta ta namen in vpliv enaka,
včasih pa ne. Ko pride do neujemanja, je to za supervizanta kot supervizorja odlična
priložnost za novo učenje in razvoj.« (Ristić, 2017, str. 49)
Iz navedenega sklepam, da ima supervizor pomembno vlogo pri razvoju
kritičnega mišljenja v supervizijski skupini, saj s spodbujanjem in različnimi
intervencijami lahko vpliva na njegov razvoj.
 Uvidi

C. Knoll (2016, str. 12) poudarja, da supervizor ne sme pozabiti na dejstvo, da se
terapevtska modrost ne dosega v kakem trenutku uvida, temveč je to dolgotrajen
razvojni proces z več stopinjami. Ta razvojni proces poteka tako pri supervizorju kot
pri supervizantu.
M. Žvelc (2015) navaja, da so za supervizante v tej fazi supervizijskega procesa
pomembni in spodbudni naslednji dogodki:
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a) Spoznanja in uvidi:

 spoznanja, ki se nanašajo na razumevanje dinamike klienta;
 spoznanja, kako naprej profesionalno delovati;
 uvidi v vzorce lastnega reagiranja in doživljanja v odnosih ter razumevanje
odzivov, ko opravlja svoje profesionalno delo, pa tudi transferne in
kontratransferne vsebine.
b) Sprememba v doživljanju

Za supervizante je pomemben občutek spoštovanja, razumevanja in supervizorjeve
podpore. Supervizanti navajajo, da jim je bilo v superviziji pravzaprav najbolj
pomembno to, da so prišli v stik z določenimi čustvi, ki so jih lahko povezali s
klientom, da so se ti čustveni odzivi tudi spremenili oziroma poglobili.
c) Pridobivanje veščin komunikacije znotraj supervizije

Utrjevanje veščin se nanaša na izvajanje določenih tehnik v supervizijskem procesu
in metod znotraj supervizijskega srečanja.
d) Raziskovanje in razumevanje osebnih tem

Supervizanti so izpostavili predvsem boljše razumevanje sprememb v doživljanju
odnosa do sebe med procesom in ta način učenja cenijo (učenje iz lastnih napak).
Na tem mestu supervizanti uvidijo pomen izkušnje, jo razumejo oziroma si jo
prevedejo v njim razumljiv jezik, v njihov referenčni okvir. Pomembno je, da
supervizant uvid imenuje in ga definira kot izkušnjo, ki jo je zmožen formulirati z
besedami. Ko supervizant izkušnjo prevede v njemu razumljiv jezik, je pripravljen za
naslednjo fazo.
 Generalizacija

Generalizacija pomeni odkritje in poimenovanje ključnih tem in vzorcev delovanja
supervizanta. To sta poglobljeno razumevanje in uvid v bistvo. Uvid lahko
supervizant posploši tudi na druge izkušnje, ki jih morda prej ni razumel. V tej fazi se
spreminjajo supervizantove miselne sheme (stališča, implicitne teorije, doživljanje,
mišljenje in drugo.) Spoznanje je podlaga za spreminjanje ravnanja. Med
spoznanjem in novim ravnanjem je faza odločanja.
 Odločanje

Za načrtovanje drugačnega ravnanja je pomembna energija hotenja, ki jo sprožajo
prej predstavljeni kognitivni procesi. V tej fazi uporablja supervizor metode
ustvarjalnega mišljenja, s katerimi se nabirajo ideje za možno ravnanje, udeleženci
jih vrednotijo in izbirajo najustreznejše. Pred vsako aktivnostjo izrazimo namen v
direktivnem jeziku (nameravam storiti naslednje …). Izbira direktivnega jezika je
znak, da je namen aktivnosti resen, ki ga obvezno verbaliziramo.
 Delovanje

S predhodnimi fazami (globalni uvidi in aktiviranje energije za spremembo) ima
supervizant možnosti uporabe novih spoznanj v praksi. Delovanje olajšamo s
predpripravo v superviziji z vizualizacijo, tehtanjem možnih posledic ali igranjem vlog.
Supervizant lahko igro ponovi in se ob tem opazuje.
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V fazi preizkušanja novih vzorcev vedenja, delovanja, čustvovanja in razmišljanja v
različnih okoliščinah se ti integrirajo in prepletajo z novimi vedenjskimi vzorci in
konceptom predstave o samem sebi in smiselnosti vztrajanja v tem odnosu učenja v
supervizijski skupini.
Vsakokrat, ko smo osredotočeni na spremembo, bi morali hkrati že pripraviti
okoliščine za njeno čimprejšnjo stabilizacijo (Šugman Bohinc, 2006), saj vsaka
sprememba, pa če je še tako zadovoljiva, poruši še tako nezadovoljivo ravnovesje v
sistemu, ki ga ima supervizant. Če namreč hkrati z načrtovanjem in vzpostavljanjem
želene spremembe te sproti ne utrjujemo in ne stabiliziramo, obstaja verjetnost, da se
bo sistem začel nagibati k vračanju v staro ravnovesje (osebni zapiski).
Iz navedenega sklepam, da je supervizant z zadostno mero kritičnega mišljenja do
svoje pretekle izkušnje sposoben tudi kritičnega vrednotenja odločitev za dejanja v
prihodnosti, ki vključujejo tudi spremembe.

Tabela 11: Učenje v superviziji in razvoj kritičnega mišljenja
(sinteza avtorice tega dela)
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5.2.3.2 Druga polovica delovne faze supervizijskega ciklusa

V drugi polovici delovne faze supervizanti prepoznavajo tudi svoje osnovne teme, ki
se vedno znova izkažejo kot pomembni vzvodi njihovega ravnanja, pa čeprav
obravnavanje vsakič poteka ob različnih gradivih. Supervizanti v tej fazi globlje
uvidevajo in spoznavajo sami sebe, ozaveščajo drobce iz preteklosti, doživljajo uvide,
v katerih povezujejo sebe, svoje ravnanje in osnovne teme srečanja.
V tej fazi prihaja do zanimivega pojava, ki ga prepoznavajo tudi supervizanti in ga s
skupnim imenom imenujemo paralelni procesi. To so procesi, v katerih se določeni
vidiki iz poklicnega odnosa izrazijo v supervizijskem odnosu. Paralelni procesi so
vedno nezavedni in nas zato presenečajo, saj za nekatere predstavlja obliko
komunikacije, kadar nismo sposobni ubesediti nezavedne vsebine (Žorga, 1999, str.
147). Pojem odnos v službah pomoči je bistvena delovna prvina, ki je nepredvidljiva
in v stalnem dialektičnem gibanju od negotovosti do zadovoljstva. Odnos kot tak
nikoli ne doseže stanja nespremenljive poklicne suverenosti, saj se pomembne
značilnosti delovnega konteksta sproti spreminjajo (Žorga, 1999, str. 95). Hawson
(2008) navaja, da je supervizijski odnos lahko: edukativen, suportiven, spodbujevalec
rasti, izzivajoč (spodbuja nas, da izstopimo iz cone udobja) in kolegialen.
Delovni odnos soustvarjanja pomeni tudi, da skrbno in spoštljivo raziskujemo
življenjski svet supervizanta in ga kot največjega poznavalca svojih izkušanj
povabimo k opredelitvi problema z njegove perspektive (Šugman Bohinc, 2013).
V supervizijskem procesu se supervizor sreča z dvojnim odnosom: enega ima do
svojega supervizanta, drugega pa do supervizantovega klienta. Vse tri strani so
povezane, med seboj odvisne in zelo vplivajo druga na drugo. Ta »trojnost« odnosa
kaže na kompleksnost supervizijskega procesa, ki vselej vsebuje vprašanja, ki se
dotikajo etičnega ravnanja (Hvala, 2003).
Temeljno vodilo supervizorjevega dela je torej zaščita klienta v smislu, da
supervizant, strokovni delavec, izvaja svoje profesionalno delo tako, da je to v korist
njegovemu klientu, saj je on tisti, ki je prvi zmogel prositi za pomoč, zaupati in verjeti,
da je življenje, kadar je mogoče stisko podeliti, lažje (Rožič, 2015, str. 23). Za to,
kakšen odnos vzpostavita, sta torej odgovorna oba. Vendar pa je supervizijski odnos
dinamična prvina v superviziji, ki se nenehno spreminja in je v neprestanem
medsebojnem delovanju z drugimi (npr. kontekstualnimi) prvinami supervizijskega
procesa.
Pogovor v skupini o paralelnih procesih, ki jih zaznavajo udeleženci supervizijskega
procesa, je pomemben del učenja v superviziji in mu je treba posvetiti posebno
pozornost. O tem sem podrobneje pisala v podpoglavju 3.4.
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5.2.4 Zaključna faza supervizijskega ciklusa

Sodelovanje, učenje in spreminjanje v superviziji sestavljajo intenziven proces, zato
ga je treba pred koncem upočasniti. Zaključna faza je obdobje, ko ne odpiramo več
novih primerov, temveč zapiramo in zaključujemo stare primere, pojasnimo še tisto,
česar do zdaj nismo imeli priložnosti ali se o tem nismo upali izreči ter izpeljemo
zaključno evalvacijo. Zaključna evalvacija omogoča pogled nazaj, integracijo
dogajanj in tudi vpogled v prihodnost, kako bodo naučeno integrirali v praksi in kaj se
še morajo naučiti v prihodnosti.
Udeleženci supervizije se v supervizijskem ciklusu povežejo med seboj, saj so se
spoznali na čisto drugačen način in konec odnosa prinaša neke vrste izgubo, še
posebej tistim, ki so se s supervizijami srečevali prvič in imajo z njo dobre izkušnje.
Zato Caroll (v Žorga, 1999, str. 148) opozarja, da moramo pri zaključevanju
medčloveških odnosov biti previdni, pri zaključevanju poklicnih odnosov pa
sistematični.
Stoltenberg in Delworth (prav tam) omenjata, da supervizor mora biti pozoren na
razvojne stopnje supervizantov in zaključevanje, saj superviziranec začetnik doživlja
konec supervizije kot izgubo zaupnega mentorja, vendar pa se običajno hitro naveže
na novega. Supervizant, ki je na drugi stopnji razvoja, je bolj zadržan do novih
supervizorjev, medtem ko izkušeni supervizant doživlja zaključek supervizije kot
»slovo od prijateljev«.
Iz navedenega sklepam, da je zaključevanje supervizijskega procesa pomemben del
supervizije in mu supervizor mora posvetiti dovolj časa. Učenje v superviziji se mora
končati na stopnji pozitivnega ocenjevanja procesa, objektivnega pogleda na
dogajanje in ozaveščanja uresničenih sprememb (Žorga, 1999).

6 Zaključek
V magistrskem delu sta bila predstavljena koncepta učenje odraslih in učenje v
superviziji s poudarkom na učenju kritičnega mišljenja. Prikazane so bile podobnosti
in stične točke ter tudi vloga supervizorja pri razvoju kritičnega mišljenja kot
profesionalne kompetence. Nakazana so bila posamezna sovpadanja učenja
odraslih in izkustvenega učenja ter razvojno-edukativnega modela supervizije in ob
tem možnosti vključevanja učenja kritičnega mišljenja v supervizijski proces.
Ker na izkustvenem učenju temelji tudi razvojno-edukativni model supervizije, je bilo
možno koncepte med seboj povezati – učenje kritičnega mišljenja z razvojnoedukativnim modelom supervizije v vsaki izmed štirih faz supervizijskega procesa.
Glavno raziskovalno vprašanje, ki sem mu sledila, se je glasilo: »Kakšne razmere
prispevajo k vključevanju učenja kritičnega mišljenja v učenje v supervizijskem
procesu?« S pomočjo strokovne literature sem utemeljevala, da obstajajo stične
točke, podobnosti in prepletanja obeh konceptov. Teorija izkustvenega učenja in
učenje kritičnega mišljenja nam pomagata razumeti procese razvoja kritičnega
mišljenja in njegovo pomembnost tako v profesionalnem kot v osebnem razvoju.
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V delu sem sledila tudi raziskovalnima vprašanjema, katere so spodbudne okoliščine
za uspešno vključevanje učenja kritičnega mišljenja v procese učenja v razvojnoedukativnem modelu supervizije in kako lahko supervizor prispeva k razvoju
kritičnega mišljenja supervizantov.
Učenje v superviziji in učenje kritičnega mišljenja sta idejno oba pozitivno naravnana
k rasti in razvoju – v smislu pomoči posamezniku, da se nauči nečesa novega, da se
spremeni. Učenje kritičnega mišljenja se lahko vključuje v razvojno-edukativni model
supervizije na različne načine in v posamezne faze učenja v superviziji. Tako
vključevanje učenja kritičnega mišljenja v supervizijsko prakso potrjuje pomembnost
prakticiranja supervizije kot oblike učenja odraslih in razvoja v poklicu.
Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje se glasi: supervizorji lahko postopno
vpeljejo znanje o kritičnem mišljenju v supervizijski proces (Žorga, 1997), ki temelji
predvsem na ideji teorije izkustvenega učenja. Učenje kritičnega mišljenja se lahko
vključuje v razvojno-edukativni model supervizije in pri tem ima supervizor
pomembno vlogo. Učenje kritičnega mišljenja ni dogodek, temveč je proces, in na
njegov razvoj imajo pomemben vpliv izkušenost supervizorja, njegova naravnanost v
skupini, osebni stil vodenja, ki ga uporablja, in prizadevanja, da se v supervizijskem
procesu razvija tudi sam.
Tako je učenje v superviziji učinkovit način, da se posameznik nauči kritičnega
mišljenja z nadgradnjo sposobnosti samoodločanja in avtonomnega profesionalnega
delovanja.
Odnos, v katerem supervizor s svojim ravnanjem ustvarja vzdušje, ki krepi občutke
lastne vrednosti in kjer udeleženci čutijo veselje do eksperimentiranja in preizkušanja
novih rešitev, je učenje iz napak. Če je takšno vedenje sprejeto in ni kritizirano kot
napačno, se vzpostavi kontekst, v katerem supervizanti z učnimi, čustvenimi ali
vedenjskimi težavami vzdržujejo upanje, da jim bo sodelovanje v skupini pomagalo
razumeti vzroke nastanka težav in da bodo našli rešitve, ki bodo pomagale izboljšati
delovno uspešnost in učinkovitost pri delu. Posledično se bo povečalo zadovoljstvo
delavca na delovnem mestu, kar bo imelo za posledico boljše rezultate dela.
Nove rešitve, ki jih posameznik sprejme kot alternativne rešitve v procesu supervizije,
ne predstavljajo recepta za reševanje težav vedno in za vselej. Pomenijo predlog, da
se problem pogleda tudi z drugega zornega kota, da se sprejme dejstvo, da je stvari
možno urejati tudi na druge načine, in da preizkušanje novih veščin pomeni učenje in
osebno rast. Te nove rešitve je treba vedno znova preverjati in osmišljati njihov vpliv
nase kot soustvarjalca. Tako v skupini krepimo občutek smiselnosti za spremembe in
motiviranost, da z vsakim novim poskusom naše delo postavljamo na višji nivo.
Konceptov pomoči, ki jih zasledimo pri vsaki novi teoriji in ki se med seboj razlikujejo
ali celo pokrivajo, ni mogoče uporabljati kot kuharskih receptov v mapi s pripomočki,
saj se Kolbov krog učenja vrti tako na nivoju supervizantov kot pri supervizorju. V
vsakem procesu se iz učnega primera učijo vsi udeleženi, seveda pod pogojem, da
so pozorni na dogajanje in da v pogovoru o tem aktivno sodelujejo. Pomembno je
razumeti in sprejeti dejstvo, da so vsi udeleženci v supervizijskem procesu
soustvarjalci odnosa, procesa, pomoči, nesoglasja, konfliktov in uspehov.
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Udeležba v supervizijskem procesu nas zavezuje k nenehnemu preverjanju in
osmišljanju vpliva sebe kot soustvarjalca procesa. Ozaveščanje potreb, ciljev,
dosežkov, napak, želja in možnosti, ki so nam na razpolago, je osnova vsakega
soustvarjalnega procesa. Tudi zavedanje o tem, da ta odnos lahko prekinemo
kadarkoli, nam daje občutek svobode pri soustvarjanju okoliščin, ki so nam v pomoč,
ko se podajamo na pot sprememb. Odgovornost za dogajanje sprejmemo tako na
nivoju skupine kot na osebnem nivoju.
Če kritično mišljenje uporabljamo tudi zunaj supervizije, je rezultat vedno večje
samozavedanje naše vloge kot integralnega dela družbene skupnosti. Samorefleksija
in kritična ocena pomagata pri prepoznavanju naših resničnih vrlin, prioritet in moči
pri izgradnji načrtov za dosego naših ciljev. Tega procesa namesto nas ne more
uresničiti nihče drug, in če se mu izogibamo, ostanemo samo pasivni opazovalci,
neizpolnjeni, polni frustracij, ne zavedajoč se, kaj vse smo zmožni storiti zase in za
druge. Izboljšanje rezultatov našega profesionalnega dela in povečanje osebnega
notranjega zadovoljstva sta stalnici naših prizadevanj po razvoju in rasti.
Samorefleksivnost je pravzaprav sposobnost razmišljanja o svojih dejanjih, o tem,
zakaj smo določena dejanja storili in kakšen vpliv imajo ta dejanja na nas in na
okolico. Biti samoreflektiven pomeni tudi vedeti, kako se počutiš v določenem
trenutku in kaj čutiš, pa tudi, ali so ta čustva konstruktivne ali destruktivne narave.
Pomeni tudi zavedati se svojih napak in biti pripravljen te napake popraviti in se iz
njih nekaj naučiti. Hkrati je treba to novo spoznanje ovrednotiti in uporabiti tudi v
prihodnje.
Proces spreminjanja na osebnem nivoju se po T. Rupnik Vec (2006) lahko začne le v
primeru, če je posameznik sposoben kritične refleksije lastnega načina delovanja, če
je njegovo profesionalno ravnanje organizirano tako, da se kot reflektirajoči praktik
sooča z vsakdanjimi težavami – bodisi na delovnem mestu ali v zasebnem življenju.
Kritični samoreflektivni posameznik prepozna lastne prioritete, vrednote in cilje, ki jih
želi uresničiti v življenju. Kot tak se zaveda tudi vpliva na druge okrog sebe.
Aktivno iskanje rešitev za nastale težave bodisi v profesionalnem delovanju ali v
zasebnem življenju z uporabo komponent kritičnega mišljenja, ki smo se ga naučili v
supervizijskem procesu, je po mojem mnenju ključ do uspešnega in zadovoljnega
individuuma in družbe nasploh. Kritično mišljenje nas osvobaja usode in prepričanja
o karmičnem delovanju na naše odločitve, saj si usodo oblikujemo po svojih merilih,
kar velja pravzaprav tako za uspešno profesionalno delo kot tudi za zadovoljstvo v
zasebnem življenju.
V procesu supervizije prihaja do sprememb v kogniciji tako supervizorja kot
supervizanta, ki imajo za posledico bolj kritično opazovanje lastnega poklicnega
delovanja supervizanta, oblikovanje poklicne identitete in učinkovitejše obvladovanje
stresa (Kobolt in Žorga, 2006). Spremembe v kogniciji so spremljajoči dejavniki
razvoja supervizijskega procesa s ciljem razvoja vseh vpletenih.
V supervizijskem procesu imajo supervizanti priložnost naučiti se pozitivne
samokritike na način, da ozaveščajo svoje misli in čustva, da besedno opisujejo
izkušnje in notranje doživljanje, razmišljajo o izkušnji brez obsojajočih misli, se
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osredotočajo na sedanje dogodke, se izogibajo zadrževanju ali odzivanju na vsako
negativno misel in nenehno iščejo nove poti rešitve.
Zmožnost empatičnega odnosa do drugih je pogoj za prijetno, zdravo in harmonično
življenje v družbi. Vsak človek slej kot prej spozna, da v življenju ni sam, da njegove
želje in načrti pogosto trčijo ob želje in načrte drugih ljudi. Nastane potencialno
konfliktna situacija. Če nismo vešči samorefleksije, bo potencialno konfliktna situacija
prerasla v resničen konflikt. Treba se je zavedati, da je življenje sodelovanje in da
moramo vedno iskati skupne točke z drugimi ljudmi. Na podlagi tega se potem
moramo skupaj podajati v konstruktivne in blagodejne akcije, ki so v korist vseh
vpletenih.
Svoje raziskovanje s tem zaključujem. Zavedam se, da bi lahko bil moj pristop
temeljitejši, bolj zbran in osredotočen na raziskovanje pojmov, ki sem jih tokrat
spregledala. Bralec bo pogrešal več doslednosti pri raziskovalnih vprašanjih in
morebitno iskanje alternativ, ki bi teoretičnemu učenju kritičnega mišljenja v
superviziji dale znanstveni pridih na bolj akademskem nivoju in ne na nivoju nizanja
navodil, kako začeti s prakso učenja kritičnega mišljenja. Razlog, zakaj je bil moj
pristop k raziskovanju prav takšen, je moj učni stil dejavneža in praktika, ki se ga
zavedam in me drži v prepričanju, da je tudi majhen prispevek le prispevek. Tako se
narava mojega delovanja v smislu »popolnosti dosežemo z enostavnostjo« čuti v
vsaki vrstici napisanega gradiva. Verjamem, da bo to delo spodbuda za neko novo in
temeljitejše raziskovanje učenja kritičnega mišljenja v superviziji, ki bo vsebovalo tudi
empirični del in primere iz prakse. Naredila sem le en korak, ki pa bo, vsaj upam,
prispeval k razumevanju pomembnosti učenja v superviziji.
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Priloga št. 1
(Učni stili, pridobljeno na predavanju Pef Ljubljana 2015, Honey in Mumford, 1986)

VPRAŠALNIK »UČNI STILI«

Rešitve vprašalnika, ki je pred Vami, Vam bodo pomagale pri razlagi lastnega oz.
prevladujočega učne stila. Verjetno ste z leti že razvili učne »navade«, ki vam pomagajo,
da iz nekaterih izkušenj pridobite več kot iz drugih. Ker pa se tega verjetno ne zavedate,
vam bo vprašalnik pokazal vaše prednosti pri učenju, tako da boste laže izbrali tako
obliko, ki najbolje ustreza vašemu stilu.
Reševanje ni časovno omejeno. Verjetno boste potrebovali 10 do 15 minut. Kako
natančni bodo rezultati, je odvisno tudi od vaše odkritosti pri izbiri odgovorov. Pravilnih
ali napačnih odgovorov ni. Če se s trditvijo bolj strinjate kot ne, v okence zapišite kljukico
(√). Če pa se s trditvijo bolj ne strinjate, kot strinjate, pustite prazno.




































1. Natančno znam ločiti, kaj je prav in kaj narobe, kaj je dobro in kaj slabo.
2. Pogosto kaj naredim ne glede na možne posledice.
3. Probleme rešujem postopno.
4. Prepričan sem, da pravila omejujejo ljudi.
5. Ljudje me cenijo, ker preprosto in naravno povem, kar mislim.
6. Pogosto se izkaže, da so dejanja, ki jih narekujejo čustva, prav tako učinkovita kot
tista, ki jih vodi razum.
7. Rad imam delo, pri katerem imam čas za temeljit razmislek in popolno izvedbo.
8. Vedno vprašam za mnenje še druge.
9. Najpomembnejše je tisto, kar deluje v praksi.
10. Zelo rad si nabiram nove izkušnje.
11. Ko se pojavi neka nova teorija ali nov pristop, ga želim takoj praktično preizkusiti.
12. Do sebe sem zelo discipliniran, na primer glede prehrane, rekreacije, dnevnih
opravil itd.
13. Ponosen sem, če natančno opravim vsako delo.
14. Dobro se ujemam z logiki in analitiki, manj pa z ljudmi, ki reagirajo spontano,
»nerazumsko«.
15. Posebno skrb posvetim pregledovanju podatkov, ki so mi na voljo, in se izogibam
hitrim sklepom.
16. Odločam se previdno in šele, ko pretehtam različne možnosti.
17. Bolj me privlačijo sveže, nenavadne kot pa praktične zamisli.
18. Na maram nereda, všeč mi je, če stvari tečejo po ustaljenih vzorcih.
19. Utečenih postopkov se držim le toliko časa, dokler se mi zdi, da bom tako
uspešno dokončal zastavljeno nalogo.
20. Svoja dejanja rad povezujem s splošnimi načeli.
21. V pogovoru rad hitro preidem k bistvu.
22. Do ljudi sem zadržan in z večino imam samo poslovne odnose.
23. Zame pomenijo izziv samo nove in drugačne stvari.
24. Rad se družim s spontanimi ljudmi, ki se znajo zabavati.
25. Preden pridem do sklepa, natančno pregledam vsako podrobnost.
26. Zelo težko na hitro predlagam nekaj novega.
27. Prepričan sem, da je treba takoj preiti k bistvu.
28. Previden sem in zato ne sklepam prehitro.
29. Zbiram različne informacije iz različnih virov – čim več podatkov, tem bolje.
30. Lahkomiselni ljudje, ki ne jemljejo stvari resno, me zelo motijo.
31. Preden povem svoje mnenje, prisluhnem stališčem drugih ljudi.
32. Odkrito povem, kaj čutim.
33. V razpravah se zabavam, ko gledam, kako drugi manevrirajo.
34. Na dogodke se odzivam spontano in se prilagajam okoliščinam; nikoli ne
načrtujem vnaprej.
Vir: Bertie Everard in Geoffrey Morris, USPEŠNO VODENJE, 1996, Ljubljana,str. 153, 162 - 168
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 35. Privlači me delo z mrežnimi analizami, tabelami, diagrami, razpredelnicami in














































podobno.
36. Skrbi me, kadar moram hiteti, da ne bi zamudil roka.
37. Ideje ocenjujem glede na njihovo praktično vrednost.
38. Tihi, razmišljajoči ljudje me motijo.
39. Pogosto me vznemirijo ljudje, ki vedno nekam hitijo.
40. Pomembneje je uživati ta trenutek, kot pa misliti na preteklost ali prihodnost.
41. Menim, da so odločitve, ki temeljijo na natančnih analizah, pravilnejše od
intuitivnih.
42. Pri svojem delu sem perfekcionist.
43. V razpravah sem navadno poln novih zamisli.
44. Na sestankih povem praktične, realistične zamisli.
45. Večina pravil je zato, da jih kršimo.
46. Raje se držim v ozadju in pretehtam vse možnosti.
47. V trditvah drugih ljudi pogosto najdem slabosti in protislovja.
48. V povprečju več govorim, kot poslušam.
49. Pogosto najdem bolj praktične in boljše rešitve kot drugi.
50. Mislim, da bi morala biti pisna sporočila kratka in jedrnata.
51. Prepričan sem, da bi moralo zmagati praktično, logično mišljenje.
52. Z ljudmi se raje pogovarjam o specifičnih zadevah, kot pa da bi navezoval
družabne stike.
53. Rad imam ljudi, ki se stvari lotijo praktično in ne teoretično.
54. Če se pogovori odmikajo od bistvenega in se vrtijo okoli nepomembnih zadev,
postanem nestrpen.
55. Če moram napisati sporočilo, naredim vrsto osnutkov, preden oddam končno
verzijo.
56. Rad preizkušam, ali stvari delujejo v praksi.
57. Do odgovorov prihajam po logični poti.
58. Rad sem tisti, ki največ govori.
59. Pogosto opažam, da sem v pogovorih realist in da tudi druge usmerjam k bistvu
ter se tako izognem nepotrebnemu razglabljanju.
60. Preden se odločim, natančno preudarim vse možnosti.
61. Ko se pogovarjamo, opažam, da sem najbolj objektiven in nepristranski.
62. V razpravah se ne izpostavljam rad in zato ne govorim veliko.
63. Rad bi znal povezati trenutna dejanja z dolgoročno podobo.
64. Ko gredo stvari narobe, sem srečen, ko se jih otresem, in jih jemljem le kot novo
izkušnjo.
65. Nove, spontane zamisli zavračam, češ da so nepraktične.
66. Najbolje je dobro premisliti in šele potem ukrepati.
67. Na splošno raje poslušam, kot govorim.
68. Z ljudmi, ki težko sprejmejo logični pristop, sem neusmiljen.
69. Največkrat se izkaže, da cilj posvečuje sredstvo.
70. Ni mi mar, če ljudi prizadenem, glavno je, da je delo opravljeno.
71. Zelo se počutim utesnjenega, kadar imam določene natančne cilje.
72. Navadno sem tisti, ki drži družbo pokonci.
73. Naredim vse, kar koristi mojemu poslu.
74. Natančno načrtovano delo me dolgočasi.
75. Zelo rad raziskujem teoretične podlage, ki podkrepijo zadeve in dogodke.
76. Vedno me zanima, kaj si mislijo drugi.
77. Zame morajo biti sestanki dobro pripravljeni, slediti morajo dnevnemu redu itn.
78. Spretno obvladujem osebne ali dvoumne teme.
79. Krizne situacije me vznemirjajo in zabavajo.
80. Ljudem se pogosto zdim nečustven.

Vir: Bertie Everard in Geoffrey Morris, USPEŠNO VODENJE, 1996, Ljubljana,str. 153, 162 - 168
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Točkovanje
Vsaka trditev, ki ste jo odkljukali, vam prinese točko. Ostale ne prinašajo točk. Na
spodnjem seznamu označite, katere trditve ste odkljukali. Učni tip, pri katerem boste
izbrali največ odgovorov, se po vsej verjetnosti najbolj ujema z vašim stilom učenja.
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JAKOST UČNEGA STILA GLEDE NA REZULTAT
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Preberite še nekaj značilnosti posameznih stilov. Veljajo za vas?
(Krajša razlaga)
Aktivisti
Prednosti:
Fleksibilni in široki.
Srečni, da se česa lotijo.
Srečni, ko se znajdejo v novih
situacijah.
Optimisti do vsega novega in zato
nikoli ne nasprotujejo spremembam.
Misleci
Prednosti:
Previdni.
Temeljiti in sistematični.
Premišljeni.
Znajo poslušati druge in zbirajo
informacije.
Redko se naglo odločijo.
Teoretiki
Prednosti:
Logični misleci.
Razumski in objektivni.
Uspešno »pripravijo teren«.
Disciplinirani.
Pragmatiki
Prednosti:
Radi preizkušajo ideje v praksi.
Praktični, vedno na tleh, realisti.
Poslovni – takoj preidejo k bistvu.
Usmerjeni v tehniko.

Slabosti:
Velikokrat prehitro ukrepajo, ne da bi pomislili
na posledice.
Pogosto po nepotrebnem tvegajo.
Preveč naredijo sami, samo da so v središču
pozornosti.
Zaženejo se v delo brez primerne priprave.
Izvedba nalog ali utrjevanje jih dolgočasita.
Slabosti:
Ne sodelujejo neposredno, ampak se raje držijo
v ozadju.
Odločajo se počasi.
Preveč so previdni in ne tvegajo dovolj.
Niso asertivni – ne pojavljajo se v javnosti in
nikoli ne »poklepetajo«
Slabosti:
Preozko razmišljajo.
Nikoli ne najdejo opravičila za oklevanje in
nered.
Nestrpni do vsega subjektivnega ali intuitivnega.
Polni "moraš, treba je".
Slabosti:
Zavračajo vse, kar se jim zdi brez praktične
vrednosti.
Teorija in zakoni jih ne zanimajo preveč.
Ko rešujejo probleme, prevečkrat zgrabijo prvo
rešitev.
Nepotrpežljivi z ljudmi, ki preveč besedičijo.
V povprečju jih zanimajo bolj naloge kot ljudje.

© Honey in Mumford (1986)
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Daljša razlaga

Aktivisti
Splošen opis:
Aktivisti se popolnoma vključijo in nimajo predsodkov pred novimi izkušnjami in spoznanji.
Uživajo v danem trenutku in so srečni, da so izpostavljeni neposrednim izkušnjam. So
vedoželjni, niso nezaupljivi in se navdušujejo nad vsem novim. Njihova filozofija je »Vse je
treba enkrat poskusiti.«. Ne ozirajo se na opozorila. Njihovi dnevi so zapolnjeni z aktivnostmi.
S kratkoročnim kriznim managementom se ukvarjajo za zabavo. Probleme rešujejo z
viharjenjem možganov. Takoj, ko se poleže navdušenje nad eno aktivnostjo, se že zaposlijo
z iskanjem nove. Pripravljeni so se soočiti z izzivi novih izkušenj, vendar se dolgočasijo z
izvedbo in dolgotrajnimi postopki. So družabni, v centru pozornosti in želijo, da se vse dogaja
okoli njih.

Aktivisti se naučijo največ, kadar:
 se srečujejo z novimi izkušnjami/problemi/priložnostmi, ker se učijo iz njih;
 se lahko vključijo v hitre »tukaj in zdaj« aktivnosti, kot so na primer igre, igre vlog,
tekmovanje med skupinami;
 je veliko vznemirljivih, kriznih ali celo dramatičnih situacij, ki se hitro spreminjajo;
 so v središču pozornosti, vodijo sestanke, razprave ali predstavitve;
 lahko »rojevajo« ideje, ne da bi jih pri tem ovirale različne strukture;
 so potisnjeni v posel, ki se jim zdi zahteven, ker dobijo premalo virov ali jih spremljajo
neugodne razmere;
 delajo v skupini, vendar ostali člani skupine upoštevajo njihove ideje in njihove rešitve;
 se je treba zadeve lotiti takoj.

Aktivisti se naučijo najmanj, kadar:
 morajo biti pasivni, poslušati predavanja, samogovore, razlage, izjave o tem, kaj bi se
moralo narediti;
 samo berejo ali opazujejo;
 morajo stati v ozadju in se ne vključujejo v dogajanje;
 morajo analizirati in razlagati množico različnih podatkov;
 narava dela zahteva samostojno delo, kot npr. branje, pisanje, samostojno razmišljanje;
 morajo vnaprej preceniti, kaj pričakujejo od seminarja in na koncu oceniti, kaj so pridobili;
 jim ponujajo teoretične trditve, na primer razlago vzrokov ali ozadja;
 morajo kar naprej ponavljati isto delo, npr. vaditi;
 morajo natančno upoštevati navodila in imajo le malo maneverskega prostora;
 morajo narediti neko delo pretirano natančno ali popravljati drobne napake.

Kako lahko krepimo aktivistov način učenja/delovanja?
 Počnite nekaj novega, kar doslej še niste počeli. Na delo oblecite nekaj nenavadnega,
preuredite učni prostor.
 Urite se v iniciranju pogovorov s tujci na konferencah, zabavah, srečanjih in shodih.
 Dan si razdelite s spreminjanjem aktivnosti vsake pol ure.
 Bodite v središču pozornosti. Prostovoljno se javite, da boste predsedovali srečanju ali
predavali.
 Urite se v razmišljanju na glas in stoje.
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Razmišljujoči
Splošen opis:
Razmišljujoči tipi se raje umaknejo, da pretehtajo izkušnje in jih obravnavajo iz različnih
zornih kotov. Zbirajo podatke iz različnih virov in radi temeljito razmislijo o njih, preden
oblikujejo zaključke. Temeljito zbiranje in analiziranje informacij o izkušnjah in dogodkih je
zanje zelo pomembno, zato odlagajo dokončne odločitve tako dolgo, kot je le mogoče.
Njihova filozofija je biti previden. So razmišljujoči ljudje, ki radi preučijo vse možne izide in
zaplete preden se odločijo za aktivnost. Na srečanjih in razpravah raje sedijo v ozadju.
Uživajo v opazovanju drugih ljudi. Poslušajo druge in povejo svoje mnenje šele, ko so
prepričani o pravi usmerjenosti. Raje so nekoliko odmaknjeni, obdani s poljem tolerance in
umirjenosti. Njihovo delovanje je vpeto v širšo sliko, ki vključuje tako preteklost kot sedanjost,
tako opažanja drugih kot svoja lastna.

Razmišljujoči tipi se naučijo največ, kadar:









jim dovolijo ali jih spodbujajo k temu, da opazujejo, razmišljajo, premlevajo;
lahko stojijo v ozadju in poslušajo ali opazujejo, npr. skupino pri delu; na sestanku sedijo
zadaj in gledajo film ali video;
lahko izvajajo zelo zahtevna raziskovanja, zbirajo informacije, poskušajo priti stvarem do
dna;
lahko premislijo, preden storijo, razumejo, preden komentirajo; imajo čas, da se
pripravijo, preberejo vnaprej in si pripravijo kratke informacije;
imajo priložnost, da pregledajo, kar so storili in česa so se naučili;
morajo izdelati natančne analize in poročila;
jim drugi pomagajo, da izmenjajo stališča brez nevarnosti, se pravi z vnaprejšnjim
dogovorom;
se lahko odločajo brez natančnih časovnih omejitev.

Razmišljujoči tipi se naučijo najmanj, kadar:








jih porinejo v središče pozornosti tako, da nastopajo v vlogi predsedujočega ali vodje ali
če igro vlog opazuje skupina ljudi;
jih vključijo v takšne okoliščine, ki zahtevajo hitre akcije brez temeljitega razmišljanja;
morajo hitro reagirati ali potegniti ideje iz rokava;
ne dobijo dovolj podatkov, iz katerih bi lahko sklepali;
dobijo okrnjena navodila o tem, kako se lotiti naloge;
jih priganjajo roki in morajo opraviti več stvari hkrati;
zaradi narave dela ne morejo biti povsem dosledni.

Kako lahko krepite način učenja/delovanja razmišljujočega tipa osebnosti?







Urite se v opazovanju obnašanja ljudi na srečanjih, sestankih.
V dnevnik si zapisujte, kaj se je dogajalo tekom dneva, razmišljajte o dnevnih dogodkih
in na osnovi tega poskusite oblikovati zaključke.
Po sestankih ali drugih srečanjih urite povzemanje oz. oblikovanje pogleda.
Lotite se raziskovanja, ki zahteva zbiranje podrobnih podatkov iz različnih virov.
Urite se v uglajenem načinu pisanja.
Urite se v oblikovanju seznama za in proti določenemu postopku delovanja.

Vir: Bertie Everard in Geoffrey Morris, USPEŠNO VODENJE, 1996, Ljubljana,str. 153, 162 - 168

9

Teoretiki
Splošni opis:
Teoretiki prilagodijo in združijo opažanja v obsežne (kompleksne) in logične teorije.
Probleme rešujejo vertikalno oz. navpično, logično – korak za korakom. Različna dejstva
prilagajajo v razumljive teorije. So perfekcionisti, ki ne počivajo, dokler niso stvari jasne in
postavljene v racionalno shemo. Radi razčlenjujejo in sestavljajo. Navdušujejo se za
temeljne predpostavke, načela, teorije, modele in sistemsko razmišljanje. Njihova filozofija
temelji na racionalnosti in logiki. Pogosto si zastavljajo vprašanje: “Ali je to smiselno?”, “Kako
se to ujema s tem?”, “Katere so osnovne predpostavke?”. Radi so neodvisni, analitični in
predani racionalni objektivnosti, kot pa subjektivnosti in dvoumnosti. Njihov pristop k
problemom je logičen. To je njihov miselni niz in strogo zavračajo vse, kar ni v skladu s tem.
Prednost dajejo zanesljivosti in počutijo se neprijetno pri subjektivnih ocenah, lateralnem
razmišljanju in vsakršnem improviziranju.

Teoretiki se naučijo največ, kadar:
 je ponujeno delo del sistema, modela, koncepta, teorije;
 imajo dovolj časa, da metodično raziščejo zveze in povezave med idejami, dogodki in
situacijami;
 imajo možnost, da preizkusijo in preverijo osnovno metodologijo, domnevo ali logiko, ki
stoji za njimi, tako da sodelujejo razpravah za razčiščevanje prostislovij;
 se znajdejo v situacijah, ki imajo jasen namen;
 lahko poslušajo ali prebirajo ideje in koncepte, ki poudarjajo razumskost in logiko in so
dobro argumentirani;
 lahko analizirajo in kasneje posplošujejo vzroke za uspeh ali neuspeh;
 jim ponudijo zanimive zamisli in koncepte, čeprav trenutno še niso uresničljivi;
 od njih zahtevajo, da razumejo zapletene situacije in v njih tudi sodelujejo.

Teoretiki se naučijo najmanj, kadar:
 so potisnjeni v delo, ki nima niti konteksta niti očitnega namena;
 morajo sodelovati v situacijah, kjer poudarjajo čustva in občutke;
 opravijo nenačrtovane aktivnosti, kjer je veliko nejasnosti, na primer reševanje odprtih
problemov ali senzitivne treninge;
 morajo delati nekaj, kar nima jasnih teoretičnih osnov, ali se morajo o tem celo odločati;
 se morajo lotiti metod, ki jim dopuščajo veliko možnih rešitev ali so si celo nasprotujoče
in ne dopuščajo poglobljenega pristopa;
 dvomijo v verodostojnost;
 ko vidijo, da je zadeva plitka, površna ali se izkaže kot prevara;
 se ne ujamejo z ostalimi udeleženci, kjer je preveč aktivistov ali ker se jim zdijo premalo
inteligentni.

Kako lahko krepite teoretikov način učenja/delovanja?
 Berite nekaj “težkega” in miselno zahtevnega.
 Urite se v prepoznavanju protislovij / slabosti v argumentih drugih.
 Analizirajte zapleteno situacijo ter ugotovite, zakaj se je razvijala v takšni smeri ter, kaj bi
bilo mogoče storiti drugače in v kateri fazi.
 Urite se v strukturiranju situacij tako, da se bodo lahko nemoteno in zanesljivo odvijale v
načrtovani smeri.
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Pragmatiki
Splošni opis:
Pragmatiki radi preizkušajo ideje, teorije in tehnike ter se prepričajo o njihovem delovanju v
praksi. Iščejo nove ideje in jih ob prvi priložnosti praktično preizkusijo. Iz sestankov z vodji se
vrnejo polni novih idej, ki jih hočejo preizkusiti tudi v praksi. Radi pridejo zadevi do dna in z
idejami, ki se jim zdijo zanimive, delajo hitro ter zaupno. So neposredni in nepotrpežljivi pri
razmišljujočih in neomejenih razpravah. So zelo praktični, stojijo trdno na tleh ter radi
sprejemajo praktične odločitve ter tako rešujejo probleme. Probleme in priložnosti sprejemajo
kot izzive. Njihova filozofija je: “Vedno obstaja boljši način!” in “Če deluje, je dobro!”.

Pragmatiki se naučijo največ, kadar:
 Poiščejo jasno povezavo med zadevo in problemom ali priložnostjo na svojem delovnem
mestu;
 spoznavajo tehnike, ki se jim zdijo takoj uporabne v praksi, na primer, kako prihraniti
čas, kako napraviti dober vtis ali kako ravnati z nerodnimi ljudmi;
 dobijo priložnost, da se neke tehnike naučijo z neposrednim sodelovanjem s
trokovnjakom, ki jo že obvlada;
 jih izpostavijo modelom, ki jih lahko osvojijo, na primer, kako postati ugleden šef;
 jih naučijo tehnik, ki jih lahko aplicirajo na trenutno situacijo v službi;
 imajo priložnost, da svoje novo pridobljeno znanje lahko takoj uporabijo v praksi;
 izgleda aktivnost, ki se jih učijo, veljavna, npr. da je to zelo dobra “simulacija” resničnih
situacij;
 se lahko osredotočijo na praktična vprašanja, na primer na načrtovanje z jasnimi cilji,
iskanje preprostejših rešitev, dajanje koristnih nasvetov.

Pragmatiki se naučijo najmanj, kadar:







učenje nima takojšnje in jasne praktične vrednosti;
organizatorji prihajajo “z drugega sveta” in posredujejo teorijo in splošne zakonitosti;
ni jasnih smernic, kako narediti;
se jim zdi, da ljudje hodijo v začaranem krogu in se ne premaknejo dovolj hitro;
jih politika, vodja ali osebni razlogi ovirajo pri izvedbi;
aktivnost, ki se je naučijo, ne prinaša nobene neposredne koristi, kot so boljša plača,
krajši sestanki, napredovanje,…

Kako lahko krepite pragmatikov način učenja/delovanja?
 Na sestankih in razpravah se osredotočite na izdelavo akcijskih načrtov.
 Proučujte tehnike, ki jih uporabljajo drugi in jih tudi sami preizkusite.
 Naj vas nadzorujejo strokovnjaki, ki lahko opazujejo vašo tehniko in vam povedo, kako jo
lahko izboljšate.
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Priloga št. 2
(Test osebnostnega prereza, po Littauer, 2006)
TEST VAŠEGA OSEBNOSTNEGA PREREZA
Navodila:
V vsaki vrsti izberite eno od 4-ih vodoravnih besed, ki vas najbolj označujejo in pred njo napišite znak
X. Izpolnite vseh 40 vrstic in ne preskočite nobene. V primeru, da ne boste povsem prepričani, katera
beseda vas najbolj označuje, povprašajte o tem prijatelja, pomislite pa tudi, kakšen bi bil vaš odgovor,
ko ste bili še otrok.
Moči
1. __ pustolovski __ prilagodljiv __ živahen __ analitičen
2. __ vztrajen __ igriv __ prepričljiv __ miroljuben
3. __ ubogljiv __ požrtvovalen __ priljuden __ trdovraten
4. __ uvideven __ se nadzoruje __ tekmovalen __ prepričevalen
5. __ osvežujoč __ spoštljiv __ zadržan __ iznajdljiv
6. __ zadovoljen __ dojemljiv __ samozaupljiv __ duhovit
7. __ načrtovalec __ potrpežljiv __ pozitiven __ zagovornik
8. __ zanesljiv __ spontan __ načrten __ sramežljiv
9. __ urejen __ uslužen __ pošten __ optimističen
10. __ prijazen __ predan __ zabaven __ silovit
11. __ tvega __ veder __ diplomatski __ pedanten
12. __ vesel __ dosleden __ kulturen __ zaupljiv
13. __ idealističen __ neodvisen __ nenapadalen __ navdihujoč
14. __ odkrit __ odločen __ ciničen __ globok
15. __ posredovalec __ muzikaličen __ povzročitelj __ družaben
16. __ premišljen __ žilav __ pripovedovalec __ strpen
17. __ poslušalec __ zvest __ voditelj __ navdušen
18. __ prilagodljiv __ šef __ dela diagrame __ prisrčen
19. __ perfekcionist __ prijeten __ produktiven __ priljubljen
20. __ navdušen __ drzen __ spodoben __ uravnovešen
Šibkosti
1. __ brezizrazen __ plah __ nesramen __ oblasten
2. __ nediscipliniran __ nenaklonjen __ malodušen __ ne oprošča
3. __ zadržan __ zamerljiv __ uporen __ dolgočasen
4. __ siten __ bojazljiv __ pozabljiv __ prostodušen
5. __ nepotrpežljiv __ negotov __ neodločen __ prekinja
6. __ nepriljubljen __ nevpleten __ nepredvidljiv __ brezčuten
7. __ trmoglav __ slučajen __ zahteven __ omahljiv
8. __ običajen __ pesimističen __ ponosen __ popustljiv
9. __ jezljiv __ brezciljen __ prepirljiv __ odtujen
10. __ naiven __ negativno naravnan __ živčen __ malomaren
11. __ zaskrbljen __ samoten __ deloholik __ lasti si zasluge
12. __ preobčutljiv __ neolikan __ sramežljiv __ zgovoren
13. __ dvomeč __ zmeden __ ukazovalen __ potrt
14. __ nedosleden __ introvertiran __ nestrpen do drugih __ brezbrižen
15. __ zanemarjen __ muhast __mrmra __ manipulatorski
16. __ počasen __ trmast __ bahav __ skeptičen
17. __ samotar __ gospodovalen __ len __ glasen
18. __ okleva __ sumničav __ nagle jeze __ raztresen
19. __ maščevalen __ nemiren __ nevoljen __ zaletav
20. __ spravljiv __ kritičen __ premeten __ spremenljiv
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Osebnostna točkovna tabela
Zdaj pa vse svoje X prenesite k ustreznim besedam v točkovni tabeli in seštejte skupno število točk.
Če ste denimo na prerezu vaše osebnosti označili Živahen, tudi na točkovni tabeli označite isto
besedo. (Opomba: Vrstni red besed v prerezu in na tabeli se razlikujeta.)
Moči
priljubljeni sangvinik
1. __ živahen
2. __ igriv
3. __ priljuden
4. __ prepričevalen
5. __ osvežujoč
6. __ duhovit
7. __ zagovornik
8. __ spontan
9. __ optimističen
10. __ zabaven
11. __ veder
12. __ vesel
13. __ navdihujoč
14. __ odkrit
15. __ družaben
16. __ pripovedovalec
17. __ navdušen
18. __ prisrčen
19. __ priljubljen
20. __ navdušen

močni kolerik
pustolovski
prepričljiv
trdovraten
tekmovalen
iznajdljiv
samozaupljiv
pozitiven
zanesljiv
pošten
silovit
tvega
zaupljiv
neodvisen
odločen
povzročitelj
žilav
voditelj
šef
produktiven
drzen

popolni melanholik
analitičen
vztrajen
požrtvovalen
uvideven
spoštljiv
dojemljiv
načrtovalec
načrten
urejen
predan
pedanten
kulturen
idealističen
globok
muzikalen
premišljen
zvest
dela diagrame
perfekcionist
spodoben

mirni flegmatik
prilagodljiv
miroljuben
ubogljiv
se nadzoruje
zadržan
zadovoljen
potrpežljiv
sramežljiv
uslužen
prijazen
diplomatski
dosleden
nenapadalen
ciničen
posredovalec
strpen
poslušalec
prilagodljiv
prijeten
uravnovešen

Šibkosti
priljubljeni sangvinik
1. __ nesramen
2. __ nediscipliniran
3. __ dolgočasen
4. __ pozabljiv
5. __ prekinja
6. __ nepredvidljiv
7. __ slučajen
8. __ popustljiv
9. __ jezljiv
10. __ naiven
11. __ lasti si zasluge
12. __ zgovoren
13. __ zmeden
14. __ nedosleden
15. __ zanemarljiv
16. __ bahav
17. __ glasen
18. __ raztresen
19. __ nemiren
20. __ spremenljiv

močni kolerik
oblasten
nenaklonjen
uporen
prostodušen
nepotrpežljiv
brezčuten
trmoglav
ponosen
prepirljiv
živčen
zasvojen z delom
neolikan
ukazovalen
nestrpen do drugih
manipulatorski
trmast
gospodovalen
nagle jeze
zaletav
premeten

popolni melanholik

mirni flegmatik

plah
ne oprošča
zamerljiv
siten
negotov
nepriljubljen
zahteven
pesimističen
odtujen
negativno naravnan
samoten
preobčutljiv
potrt
introvertiran
muhast
skeptičen
samotar
sumničav
maščevalen
kritičen

brezizrazen
malodušen
zadržan
bojazljiv
neodločen
nevpleten
omahljiv
običajen
brezciljen
malomaren
zaskrbljen
sramežljiv
dvomeč
brezbrižen
mrmra
počasen
len
okleva
nevoljen
spravljiv
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