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POVZETEK 
 
Raziskovala sem učinke supervizije na razvoj kariernih in psihosocialnih kompetenc mentorjev 
dijakom srednje zdravstvene šole v programu zdravstvena nega in bolničar-negovalec. Za 
dijake je prehod v prakso pogosto stresen, mentor, ki dijaka spremlja in metodično vodi, ima 
pri tem zelo pomembno vlogo, dijaku svetuje in prispeva k refleksiji njegovih izkušenj, s čimer 
deluje v vlogi »mentorskega supervizorja«. Pomembna je tudi stalna refleksija mentorjevega 
delovanja, ozaveščanje njegove vloge, s tem povezanih dilem in prepričanj. Supervizija lahko 
mentorju pomaga razvijati sposobnosti pri prevzemanju kompleksne vloge mentorja.  
 
V teoretičnem delu predstavim pomen kakovostnega mentorstva v procesu praktičnega 
izobraževanja, nadaljujem s temo učenja v supervizijskem procesu ter primerjavo procesa 
mentorstva z razvojno edukativnim supervizijskim procesom.  
 
V empiričnem delu so bili v kvalitativno raziskavo vključeni mentorji praktičnega 
usposabljanja iz delovnih organizacij ter mentorji praktičnega pouka srednje zdravstvene šole. 
Namen raziskave je bil ugotoviti, ali in kako razvojno-edukativni model supervizije spodbuja 
razvoj kariernih in psihosocialnih funkcij mentorja. Dodatni namen izvedene kvalitativne 
raziskave je bilo povezovanje praktičnega usposabljanja med izobraževalno in delovno (v 
našem primeru bolnišnično in socialnovarstveno) ustanovo.  
 
Rezultati raziskave potrjujejo pozitiven vpliv supervizijskega procesa na razvoj kariernih in 
psihosocialnih funkcij mentorstva. Mentorji so na področju kariernih funkcij izboljšali 
sposobnost opazovanja dijaka, prepoznavanja njegovih potreb, pridobili nove kompetence 
reševanja problemov in podajanja povratnih informacij. Na področju psihosocialnih funkcij  so 
razvijali kompetence na komunikacijskem področju, sposobnost poslušanja ter spodbujanja 
mentorirancev. Vključeni mentorji obeh področij so  v varnem okolju supervizijskega procesa 
s pomočjo strukturiranega dialoga spoznavali delo drug drugega, razvijali zaupanje ter s tem 
krepili sodelovanje med mentorji iz različnih ustanov.  
Rezultati kažejo, da lahko supervizija kot oblika izobraževanja mentorjem nudi podporo, 
omogoča refleksijo in osebnostno rast, vpliva na večje zadovoljstvo pri delu ter jih podpira pri 
njihovem poslanstvu.  
 
KLJUČNE BESEDE: mentor, profesionalni razvoj, izkustveno učenje, mentorska 
supervizija, praktični pouk, zdravstvena nega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
I studied the effects of supervision on the development of career and psychosocial competence 
of mentors to students of a secondary school of nursing in the healthcare and nursing care 
program. For students, the transition to practice is often stressful, and the mentor, who monitors 
and methodically guides the student, plays a very important role in this process, as he advises 
the student and contributes to the reflection of his experiences, thus acting as a "mentoring 
supervisor". The constant reflection of the mentor's work and awareness of his role as well as 
the related dilemmas and beliefs are also important. Supervision can help the mentor to develop 
skills, which contribute to assuming the complex role of a mentor.  
 
In the theoretical part, I presented the importance of quality mentoring during the process of 
practical education. In addition, I presented the topic of learning within the supervision process 
and compared the mentoring process with the developmentally educative supervision process.  
 
The empirical part focuses on the qualitative research, which included mentors of practical 
training from work organisations and mentors of practical classes from the secondary school of 
nursing. The purpose of the research was to determine whether and how the developmental and 
educational model of supervision promotes the mentor's development of career and 
psychosocial functions. Additionally, the carried out qualitative research’s aim was to connect 
practical training between the educational and work institution, in our case a hospital and a 
social security institution.  
 
The results of the research confirm that the supervisory process has a positive impact on the 
mentors’ development of career and psychosocial functions. In terms of career functions, 
mentors have improved the ability to observe their students, recognize their needs, and develop 
new competencies of problem solving and providing feedback. In terms of psychosocial 
functions, communication skills and the ability to listen and encourage mentorees were 
developed. In the safe environment of the supervision process, the included mentors learned 
about each other's work through a structured dialogue, thereby developing trust and enhancing 
cooperation between mentors from various institutions.  
Results show that supervision as a form of education for mentors can offer them support, 
reflection and personal growth, bring greater satisfaction at work and support them in their 
mission.  
 
KEY WORDS: mentor, professional development, experiential learning, mentoring 
supervision, practical classes, health care 
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UVOD 

S prenovo izobraževalnih programov v poklicnem in srednjem strokovnem šolstvu je 
pomembnejše mesto kot doslej namenjeno udeležbi in soodgovornosti delodajalcev za 
doseganje kakovosti pri  poklicnem  izobraževanju. Gre za povezovanje izobraževanja in dela 
ter skupno odgovornost pri izvedbi izobraževalnih programov (Justinek, 2007). Tudi na 
področju izobraževanja zdravstvene nege postaja vloga mentorja vse pomembnejša, s čimer  
mentorstvo medicinskim sestram prinaša dodatno odgovornost (Ramšak Pajk, 2007). Proces 
mentorstva je kompleksen proces, v katerem je treba vzpostaviti podporen odnos, ki se izrazi v 
obliki spodbujanja, treniranja, podpiranja in vodenja. 
 
Dijaki srednje zdravstvene šole so vključeni v dve obliki praktičnega izobraževanja. Praktični 
pouk v zdravstveni ustanovi vodijo mentorji, ki so zaposleni na šoli. Izobraževalni program 
vsebuje tudi del praktičnega izobraževanja, ki ga dijaki opravljajo pri delodajalcu. To obliko 
imenujemo praktično usposabljanje z delom (PUD). Ti mentorji so zaposleni v zdravstvenih 
(bolnišnice, zdravstveni domovi) in socialnovarstvenih ustanovah. Klinično usposabljanje 
dijakov in študentov predstavlja pomemben del pri razvijanju in pridobivanju specifičnih 
strokovnih kompetenc zdravstvene nege ter nege in oskrbe.  
 
Učitelji praktičnega pouka v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju na področju 
zdravstvene nege ter nege in oskrbe nenehno iščemo odgovor na vprašanje, kako razvijati in 
spodbujati kakovosten mentorski odnos. Ko sem pred leti začela izvajati mentorstvo dijakom 
in s tem pridobivati izkušnje s tega področja, se mi je še posebej vtisnilo v spomin razmišljanje, 
ki ga je zapisala M. Rupar (1994, str. 119): »Vedno si predstavljam učenca kot drago kovino 
ali kamen, ki je še v naravni – »surovi« obliki. Obdelava dragih kamnov poteka v lepih 
prostorih, v miru in tišini. Oblikovalec pa ima rad svoje delo in skuša »vdahniti« določeno 
obliko in všečno podobo z visokim sijajem.« Dijak je v procesu izobraževanja, v katerem 
sodelujejo šola in zdravstvene organizacije, predstavljen kot »žlahten« material. 
 
Dijak poleg metodičnega vodenja in organiziranja dela potrebuje mentorja, ki mu omogoči 
boljši vpogled v delo, lajša proces refleksije in učenja iz izkušnje ter nudi podporo. Mentor 
deluje v vlogi »mentorskega supervizorja«. Mentorji so strokovnjaki na svojem strokovnem 
področju, primanjkuje pa jim specifičnega znanja za spodbujanje učenja iz izkušenj. Od njih se 
pričakuje, da bodo delovali tudi kot mentorji supervizorji, čeprav nimajo lastne izkušnje s 
supervizijo.  
 
Za sodobnega mentorja je poleg spremljanja razvoja na strokovnem področju, pomembno 
razvijanje vodstvenih, organizacijskih in komunikacijskih sposobnosti. V rezultatih ankete, ki 
je bila izvedena po zaključenem izobraževanju mentorjev praktičnega usposabljanja različnih 
fakultet Univerze v Ljubljani, so mentorji izrazili, da je izobraževanje za mentorje pomembno 
in potrebno, poudarek izobraževanja pa naj bo na izmenjavi mnenj, izkušenj in predlogov. 
Dodatno znanje si mentorji želijo s področja motiviranja študentov, oblikovanja odnosov in 
izvedbe evalvacije (Govekar Okoliš in Kranjčec, 2016). V raziskavi o profesionalnem razvoju 
kliničnih mentorjev in razvijanju etičnih vrednot pri študentih zdravstvene nege, sta B. Skela-
Savič in A. Kiger (2015) ugotavljali pomanjkljivo prevzemanje odgovornosti menedžmenta 
zdravstvene nege za profesionalni razvoj kliničnih mentorjev. C. Bizjak in M. Valenčič Zuljan 
(2007a) menita, da je za odgovorno opravljanje mentorstva potrebna ustrezna usposobljenost, 
primerne kompetence in zavedanje, da je lasten profesionalni razvoj vrednota. Prav zato je treba 
skrbeti za njihov profesionalni razvoj in jih podpreti pri njihovem delu. Profesionalni razvoj 
omogoča refleksija lastnih delovnih izkušenj, ki v superviziji poteka v varnem okolju skupine 
kolegov in supervizorja (Žorga, 2000a).  
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V prvem letu študija supervizije sem bila vključena v supervizijski proces in ugotavljala, da 
lahko novo pridobljeno znanje prenašam v mentorsko delo z dijaki. Moj pogled na mentorski 
proces je postal bolj celosten, kar se je odražalo v kakovosti odnosov in obojestranskem 
zadovoljstvu med mano in dijaki-mentoriranci. Predvsem sem dijake uspešneje spodbujala k 
refleksiji njihovih delovnih izkušenj. V mentorskem procesu sem začela večji poudarek dajati 
ugotavljanju dijakovih potreb in pričakovanj, začetnemu dogovoru, načrtovanju dela, povratni 
informaciji in reševanju konfliktov.  
 
Na podlagi izkušnje lastnega razvoja v pedagoški in mentorski vlogi me je zanimalo, kako lahko 
z vključitvijo mentorjev praktičnega pouka v supervizijski proces vplivamo na razvoj 
mentorjevih kompetenc. To je temeljni razlog za odločitev, da to tematiko poglobljeno spoznam 
in raziščem. V empiričnem delu ugotavljam, kako razvojno-edukativni model supervizije, v 
katerega so bili vključeni mentorji praktičnega usposabljanja iz delovnih organizacij in mentorji 
praktičnega pouka iz šole, spodbuja razvoj kompetenc, ki so potrebne za izvajanje kariernih in 
psihosocialnih funkcij mentorstva.  
 
V želji razvijati sodobno obliko mentorstva in zmanjšati razkorak med teoretičnim in 
praktičnim znanjem, sem v razvojno-edukativni supervizijski proces povabila mentorje, ki 
izvajajo mentorstvo dijakom srednje zdravstvene šole. Z izvedbo supervizijskega procesa zanje 
sem skušala oblikovati učno polje, v katerem bi imeli mentorji priložnost refleksije lastnega 
izkustvenega učenja, občutiti varno učno, komunikacijsko in odnosno polje, kar bi kasneje  
prenesli na svoje odnose z mentoriranci.  
  
V teoretičnem delu tako predstavim dve temeljni vsebini – mentorstvo in razvojno edukativni 
supervizijski proces.  
Znotraj teh dveh temeljnih tem teoretičnega dela predstavljam še naslednje teme: izkustveno 
učenje v kliničnem okolju, integracijo teoretičnega in praktičnega znanja v procesu mentorstva 
ter profesionalni razvoj mentorja. V zaključku teoretičnega dela predstavim tako mentorstvo 
kot supervizijo v kliničnem okolju ter iščem stičnosti in razlike v obeh procesih.  
Moja pričakovanja so bila usmerjena k temu, da bo delo prispevalo k prepoznavanju primernosti 
supervizije kot metode za  usposabljanje mentorjev, k razvijanju kariernih in psihosocialnih 
funkcij mentorstva ter podpore pri prevzemanju njegove kompleksne vloge v odnosu do dijaka.  
 
Opomba: V magistrskem delu uporabljam izraz klinično okolje za delovno okolje, ki 
predstavlja učno bazo za dijake v programih zdravstvena nega in bolničar-negovalec, torej gre 
za učno bazo v bolnišnici in domovih za starejše.  
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I TEORETIČNI DEL 
 

1 MENTORSKI PROCES 
 

Obstaja veliko razumevanj mentorskega procesa, pri čemer je v sodobnih opredelitvah kandidat 
–  torej mentoriranec dejaven partner, ki prevzema odgovornost za svoje učno okolje in lastne 
prioritete učenja ter je vse bolj samo usmerjen. Mentorjeva vloga pa je predvsem 
spodbujevalna, ustvarjati in ohranjati mora podporno vzdušje, ki spodbuja pogoje za učenje. 
Glavni učni vir, ne le v procesih mentoriranja, so življenjske izkušnje (Zachary, 2002). Elementi 
sodobne paradigme mentoriranja so torej: učenje v spodbudnem okolju, v prihodnost usmerjen 
razvoj, vzajemna odgovornost za učenje in razvoj ter aktivno reševanje vprašanj in dilem  s 
stalno komunikacijo (Brečko, 2018). A. Brockbank in I. McGill (2006) mentorstvo 
opredeljujeta kot odnos med mentorjem in kandidatom, z namenom razvoja in učenja. 
Mentorstvo vključuje pridobivanje znanja in tehničnih spretnosti, učenje za določeno delo, 
kulture in politike organizacije in priprava na učinkovito opravljanje dela v prihodnosti.   
 
Lik mentorja najpogosteje predstavlja oseba z bogatimi delovnimi izkušnjami, ki mentoriranca 
vodi in mu svetuje, daje naloge, ga spodbuja in mu pomaga. Večina opredelitev mentorja 
opisuje kot vodjo in svetovalca, ki je učitelj, vodnik, vzgojitelj in svetovalec mladega človeka. 
Mladega in neizkušenega človeka usmerja in vodi tudi z nasveti in pojasnili (Govekar Okoliš 
in Kranjčec, 2016). Mentorji niso le vir znanja, imajo pomembno vlogo pri razvoju 
kandidatovega samospoštovanja in delovne identitete. Mlademu odraslemu nudijo podporo in 
vodenje pri opravljanju pomembnih nalog (Arnold, Cooper in Robertson, 1995, v Kranjčec, 
2009).  
 
Po mnenju R. Kranjčec (2009) je mentorstvu procesno usmerjen odnos s pridobivanjem znanja, 
njegovo uporabo in kritičnim razmislekom.  
 
L. J. Zachary (2002) predstavlja stopenjski razvoj mentorskega procesa. Sestavljajo ga 
naslednje stopnje: priprava, pogajanje, usposabljanje in zaključevanje. Značaj in trajanje vsake 
stopnje sta oblikovana na podlagi individualnih potreb in organizacijskega okolja. Odnosi so 
namerno tako načrtovani, da vodijo do individualne spremembe, rasti in razvoja kandidata. 
Model mentorstva s perspektive psiholoških in organizacijskih dejavnikov, s katerimi vplivamo 
na učinkovitost kariernih in psihosocialnih funkcij, je raziskovala tudi K. Kram (1983, v 
Zabukovec, 2016). Oba modela predstavljam v spodnji preglednici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

Preglednica 1: Stopenjski razvoj mentorstva 

L. J. Zachary (2002) K. Kram (1983, v Zabukovec, 2016) 
Stopnja Značilnosti stopnje Stopnja Značilnosti stopnje 
Priprava Individualna priprava in 

priprava v partnerstvu.  
Lastna priprava: 
raziskovanje osebne 
motivacije in 
pripravljenosti za prevzem 
mentorstva. Prepoznavanje 
področij za svoje učenje in 
razvoj. 
Priprava odnosa: jasnost 
pričakovanj in vlog. 
Začetni razgovor: 
raziskovanje vzajemnih 
interesov ter učnih potreb 
in določitev učnega 
ujemanja. 

Vzpostavitev 
odnosa 

Skrbi za kandidatov 
karierni razvoj in 
psihosocialno podporo.  
Izziv in občutki 
vznemirjanja. 

Pogajanje 
(dogovarjanje) 

Dogovor o učnih ciljih ter 
opredelitev vsebine in 
procesa odnosa.  
Razgovor o zaupnosti, 
mejah, in omejitvah, kdaj in 
kako se srečevati, 
odgovornosti, merila 
uspeha, in kako zaključiti 
odnos.  

Vzdrževanje 
odnosa 

Razvoj karierne in 
psihosocialne funkcije. 
Razvijanje vezi in 
odnosa je odvisno od 
potreb in interesov 
mentorja in kandidata. 

Usposabljanje Uresničevanje učnega 
odnosa.  
Učinkovita komunikacija, 
ohranjanje vzdušja, 
vzajemnega zaupanja in 
spoštovanja.  
Postavljanjem pravih 
vprašanj ob pravem času in 
nudenjem konstruktivne 
povratne informacije.  

Ločitev Večja neodvisnost 
kandidata. 
Občutki žalosti, tesnobe, 
izgube in zmede ob 
zaključevanju odnosa.  

Zaključevanje Ovrednotenje učenja, 
priznanje napredka in 
proslavljanje dosežkov 
učenja.  

Ponovna 
opredelitev 
odnosa 

Odnos se konča ali 
spremeni (prijateljstvo, 
možna tudi sovražnost in 
zamere). 

 
Dobra strategija zaključka mentorskega procesa vsebuje naslednje elemente: zaključek učenja 
(pogled na rezultate učenja) in proces integracije naučenega, način proslavljanja uspeha, 
razgovor osredotočen na redefiniranje odnosa in prijazen način, kako se raziti ali ostati v stikih 
(Zachary, 2002). 
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V obeh modelih gre za predvidljive stopnje razvoja mentorstva, stopnje v predstavljenem 
modelu po K. Kram so časovno in psihološko bolj zamejene. Stopnje v modelu, ki ga 
predstavlja Zachary, se bolj osredotočajo na vedenja, ki omogočajo razvoj in prehod v naslednjo 
stopnjo. V obeh modelih uspešen mentorski odnos zagotavlja zavedanje pomena vsake stopnje. 
 
Praktično usposabljanje v delovnih organizacijah temelji na načrtovanju, izpeljavi in evalvaciji 
učnih procesov. Mentorji na področju zdravstvene nege pri praktičnem pouku iščemo načine, 
metode in oblike dela, s katerimi se dijaki ob strokovnih kompetencah urijo tudi v socialnih in 
komunikacijskih veščinah, izkusijo sodelovanje in se ne nazadnje učijo reševanja poklicnih in 
odnosnih problemov. Mentorjeva vloga je načrtovanje in doseganje zastavljenih ciljev, 
vrednotenje novih spoznanj, dajanje povratne informacije in evalvacija ter ovrednotenje 
napredka. Dijaku mentor predstavlja poklicni model. Z izražanjem navdušenja nad izbranim 
področjem dijaku pokaže, kako čudovite so lahko »naloge in dejavnosti«, za katere se 
izobražuje. Dijaki so pri praktičnem pouku izpostavljeni novim in stresnim situacijam, fizičnim 
in psihičnim naporom. Mentorji lahko vplivajo na dejavnike okolja z načinom vodenja 
praktičnega pouka, na odnose med dijaki in mentorji ter na vzdušje v skupini in pri delu. S tem 
oblikujejo okolje, ki podpira motivacijsko in čustveno stanje bodočih strokovnih delavcev.    

1.1 Kvalitete mentorstva  
Mentorstvo prinaša prednosti mentorirancu, mentorju, organizaciji in družbi (Kranjčec, 2009).  

 Za mentoriranca je pomembna socialna podpora, uporabnost nasvetov in potrjevanje 
lastne vrednosti.  

 Mentorji imajo možnost vzpostavitve interpersonalnega odnosa z mentorirancem, 
razvoj lastne usposobljenosti za delo z drugo osebo in izboljšanje menedžerskih veščin. 
»Psihosocialna podpora, ki jo mentor nudi kandidatu, daje tudi mentorju občutek lastne 
pomembnosti in cenjenosti« (Russell, 2004, v Kranjčec, 2009, str. 155). 

 Pridobitve organizacije se kažejo v boljšem pridobivanju kadrov, boljšem načrtovanju 
kadrov, boljši komunikaciji, produktivnosti in učinkovitosti. »Organizacije, s ponudbo 
mentorskih programov študentom, pridobijo možnost vnaprej presejati potencialne 
nove kadre« (Schulz, 1995, v Kranjčec, 2009, str. 156). 

 Pridobitve družbe se kažejo v povečanju človekove zmožnosti za oblikovanje 
povezanosti, razvoj in spreminjanje odraslih skozi življenje, ljudje se vseživljenjsko 
izobražujejo. 

 
Čeprav je vloga mentorja na področju zdravstvene nege včasih tudi težavna, zlasti ob prehajanju 
iz vloge medicinske sestre v vlogo mentorja, mentorstvo prinaša za študenta, mentorja in 
organizacijo tudi številne prednosti, ki so predstavljene v preglednici (Mihelič Zajec in Ramšak 
Pajk, 2006).   
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Preglednica 2: Prednosti mentorstva za študenta, mentorja in organizacijo (Mihelič 
Zajec in Ramšak Pajk, 2006)  

Študent Mentor Organizacija 
 Usposabljanje. 
 Povečano zadovoljstvo 

pri delu, pripadnost, 
pripravljenost ostati. 

 Izboljšanje znanja s 
povezovanjem teorije s 
prakso. 

 Izboljšana samopodoba. 
 Socializacija v novem 

delovnem okolju in 
organizaciji. 

 Osebna in profesionalna 
rast in razvoj. 

 Pozitivni izzivi in 
stimulacija spodbujata 
reflektirano prakso. 

 Povečano zadovoljstvo 
pri delu. 

 Izvajanje prakse na visoki 
ravni; vzajemno 
izobraževanje. 

 Izboljšana samopodoba. 
 Podpora, zgled. 
 Profesionalni in osebni 

razvoj, zadovoljstvo ob 
razvoju drugih. 

  Usposobljena, motivirana   
in avtonomna delovna sila. 

  Zadovoljni zaposleni, 
zmanjšana fluktuacija. 

  Razvoj, kakovostna 
obravnava pacienta in 
kakovostne storitve 
zdravstvene nege. 

  Samozavestni in cenjeni 
zaposleni.  

  Socializacija 
posameznikov in  
poistovetenje s cilji in 
vizijo organizacije. 

  Profesionalno osebje, ki 
je zmožno izkoristiti 
znanje, izkušnje in 
prispevati k razvoju 
stroke. 

 
Poleg zgoraj navedenega se mentor preko poučevanja tudi sam uči in ostaja seznanjen z 
novostmi na svojem področju in razširja mrežo mentorjevih poslovnih znanstev (Opalk, 2003, 
v Kulaš, 2013).   
 
2 MENTORSKI ODNOS IN FUNKCIJE MENTORSTVA 
 
Študentje in dijaki se pri vstopu v prakso srečajo, s kompleksnostjo praktičnega dela in potrebo 
po reakciji v konkretnih situacijah, kar je lahko zanje stresen trenutek. Pri tem prehodu ima zelo 
pomembno vlogo mentor, ki študenta spremlja in vodi (Klemenčič Rozman, 2010). 
Obojestransko zaupanje v mentorskem odnosu zagotovimo z jasnimi pričakovanji in dogovori 
vseh vključenih glede ciljev ter rezultatov procesa mentorstva. 
Kandidatov strokovni in osebnostni razvoj mentor zagotavlja z določenimi osebnostnimi 
lastnostmi in sposobnostmi, ki so potrebne za uspešno izvajanje mentorskega procesa (Govekar 
Okoliš in Kranjčec, 2016). A. Polak je zapisala, da je učenje predvsem socialno-psihološki 
proces in ne le kognitivni, zato ni vseeno »KDO JE UČITELJ« (Polak, 2008, str. 36). Pozitivna 
naravnanost, strpnost, odprtost, iskrenost, komunikativnost, dinamičnost, umirjenost, 
prijaznost, strokoven odnos, izražanje podpore in spoštovanja, navajanje na ozaveščanje in 
refleksijo, uporaba ustreznih metod in oblik dela, zmanjševanje strahov pred novim, 
opogumljanje za nove načine dela, izražanje konstruktivne kritičnosti, aktivno poslušanje, 
razumevanje dilem posameznikov, navajanje izkušenj in primerov so osebnostne lastnosti, ki 
so pomemben dejavnik pri učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja in so pomembne tudi v 
mentorskem odnosu. 
D. Brečko (2018) piše, da se dober mentorski odnos  kaže na dva načina, to je s kariernim in 
psihološkim spodbujanjem.   
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K. Kram (1985, v Allen, Eby, Poteet, Lentz, in  Lima, 2004) je na podlagi poglobljene 
kvalitativne raziskave odnosa med mentorjem in praktikantom v organizacijskem okolju, 
funkcije mentorstva v širšem smislu razdelila na karierne in psihosocialne.  
Karierni razvoj spodbujajo karierne funkcije, kamor prišteva: pokroviteljstvo, pomoč pri 
vzpostavljanju odnosov z drugimi pomembnimi ljudmi v delovnem okolju, inštruiranje – 
predlaganje strategij in tehnik, zaščita, pridobivanje nalog, ki predstavljajo izziv. 
 
Preglednica 3: Karierne funkcije mentorstva po K. Kram (1985, Allen idr., 2004)  

Podporništvo, 
pokroviteljstvo 

Mentor kandidata predlaga za napredovanje, mu odpira 
vrata in ustvarja zveze. 

Izpostavljanje in opaznost Mentor omogoča interakcijo z višjimi po položaju, in 
drugimi pomembnimi ljudmi. Kandidat dobi dostop do 
bodočih priložnosti. 

Inštruiranje oz. treniranje Mentor nudi karierne nasvete, predlaga strategije in taktike 
za doseganje delovnih in kariernih ciljev. Zagotavlja 
povratno informacijo o opravljenem delu, nudi zamisli o 
izboljšanju le-tega. 

Zaščita Mentor ščiti kandidata pred škodljivimi konflikti in 
problemi z drugimi, s ciljem zaščititi kandidatov ugled. 
Mentor lahko prevzame odgovornost za kandidatove 
napake. 

Pridobivanje nalog, ki so 
izziv 

Mentor kandidatu dodeli stimulativno in zahtevno delo, mu 
nudi povratno informacijo, ki kandidatu pomaga rasti pri 
delu. Kandidata vključi v različne projektne time, ki mu 
pomagajo razširiti znanje in spretnosti. 

 
Rezultat kariernih funkcij je kandidatovo dobro uvajanje v delo organizacije, nauči se spretnosti 
organizacijskega življenja, doseže opaznost in izpostavljenost ter hitreje napreduje. 
Psihosocialne funkcije mentorstva mentor zagotavlja s svetovanjem, sprejemanjem in 
potrjevanjem, prijateljstvom ter oblikovanjem vloge.  
Psihosocialne funkcije se nanašajo na vidike odnosa, ki povečujejo kandidatove kompetence, 
identiteto, občutek lastne vrednosti in učinkovitosti v profesionalnih vlogah. Psihosocialne 
funkcije so ključne za proces socialnega učenja, mentorji služijo kot modeli za vedenje oseb z 
dolgoletnimi izkušnjami, nudijo pravila, ki vodijo k učinkovitemu vedenju v organizaciji.  
 
Preglednica 4: Psihosocialne funkcije mentorstva po K. Kram (1985, Allen idr., 2004)  
 

Svetovanje Mentor je kandidatu odmev, z njim lahko deli svoje skrbi 
in dvome o sebi, delu in zasebnih zadevah. Mentor 
empatično posluša, je njegov zaupnik, mu svetuje in ga 
spodbuja. 

Sprejemanje in potrjevanje Se nanaša na medsebojni občutek mentorja in kandidata, 
da se počutita ugodno pri izražanju svojih pogledov. 
Kadar mentor kandidata sprejema, lahko ta poskuša nove 
stvari in o njih odprto govori. Mentor s kandidatom deli 
pozitivne povratne informacije, ki jih je slišal o njem. 

Prijateljstvo Skupaj lahko preživljata tudi čas v nedelovnem okolju, 
npr. kosilo, športne dejavnosti. 
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Oblikovanje vloge Pomeni interes kandidata, oblikovati se po vzoru 
mentorja, mentorja spoštuje in občuduje, skuša 
posnemati njegov odnos do drugih in načine opravljanja 
njegovega dela. Mentor kandidatu pojasnjuje, kaj je 
naredil in zakaj. 

 
R. Kranjčec (2009) v raziskavi ugotavlja, da je zadovoljstvo mentorjev z mentorskim odnosom 
povezano z dejavniki, ki podpirajo tako karierno kot psihosocialno mentorstvo. Meni, da bi bilo 
smiselno organizirati usposabljanje za mentorje, kako učinkovito upravljati tako karierne kot 
tudi psihosocialne funkcije v odnosu z različnimi študenti. Mentorji za profesionalno delovanje 
potrebujejo strokovno znanje o spretnostih pri medsebojnem komuniciranju. Takšen mentorski 
odnos omogoča razvoj spretnosti in kompetenc ter razvoj samospoštovanja.  

2.1 Kompetence usmerjanja mentorskega procesa 
Clutterbuck (2004) je mnenja, da so kompetence mentorja tisto, kar mentor počne in kako to 
počne. Navaja splošne mentorjeve kompetence: sposobnost ustreznega odzivanja na potrebe 
mentoriranca, sposobnost prepoznavanja in usklajevanja različnih pričakovanj in sposobnost 
prepoznati faze odnosa med mentorjem in mentorirancem in se jim prilagoditi. Med mentorjeve 
kompetence uvršča tudi sposobnosti, ki se nanašajo na odnos (do mentoriranca, reševanje 
konfliktov in sodelovanje z drugimi ljudmi). 

M. Puklek Levpušček (2007) piše, da mentorji na področju šolstva potrebujejo za svoje delo s 
študenti strokovno in pedagoško-didaktično usposobljenost, vodstvene, komunikacijske in 
organizacijske kompetence.  
Različni avtorji opredeljujejo mentorjeve kompetence v praktičnem usposabljanju na 
strokovnem, odnosno-komunikacijskem in organizacijsko-administrativnem področju (Bizjak, 
2004; Marentič Požarnik; 2006, v Puklek Levpušček, 2007). Pri tem je glavno vodilo, da 
kompetence zajamejo spoznavno, čustveno-motivacijsko in vedenjsko komponento. 

 Strokovne kompetence – kažejo se kot kakovostno strokovno znanje, dobro 
poznavanje delovanja organizacije in sistema, v katerem mentor deluje. Mentor zna 
upoštevati izobraževalne potrebe posameznega študenta, daje praktične napotke in 
študenta usmerja k poglobljeni refleksiji njegovega dela, študentu pomaga spoznavati 
individualne razlike med učenci, obvladovanje neželenih dogodkov v razredu, 
sodelovanje s kolegi in drugimi inštitucijami. 

 Odnosno-komunikacijske kompetence –  mentor izkazuje potrebne komunikacijske 
spretnosti in empatičnost, vzpostavlja dobre medsebojne odnose, zna podpirati študenta 
pri njegovem delu, reflektira lastno delo. 

 Organizacijsko-administrativne kompetence – mentor zna ustrezno organizirati 
študentovo delo na praksi in voditi dokumentacijo. 

 
Na podlagi zgoraj opisanih izhodišč so strokovnjaki v okviru projekta Partnerstvo fakultet in 
šol (2006−2007) opredelili nabor mentorskih kompetenc za uspešno vodenje študenta na 
pedagoški praksi bodočih učiteljev (Puklek Levpušček, 2007, str. 53). Tudi na področju 
zdravstvene nege lahko kompetence, ki jih mentor potrebuje za uspešno delo z dijakom ali 
študentom, opredelimo po omenjenem naboru kompetenc na področju izobraževanja učiteljev, 
kompetence so navedene v spodnji tabeli.  
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Preglednica 5: Mentorske kompetence za uspešno vodenje študenta zdravstvene nege 
(po Puklek Levpušček, 2007, str. 53)  

Strokovne kompetence Odnosno-komunikacijske 
kompetence 

Organizacijsko-
administrativne 
kompetence 

 Model dobrega strokovnjaka, 
 entuziazem pri delu, 
 poznavanje delovanja 

organizacije, 
 upoštevanje izobraževalnih 

potreb študenta, 
 učinkovita pomoč pri 

načrtovanju, izpeljavi in 
ovrednotenju dela, 

 dajanje praktičnih napotkov, 
spodbujanje h kritični 
refleksiji in učenju iz lastnih 
izkušenj, 

 spoznavanje individualnih 
razlik in potreb med bolniki, 

 poznavanje različnih metod 
dela, 

 uporaba informacijsko-
komunikacijske tehnologije, 

 ocenjevanje študentovih 
dosežkov in dajanje povratne 
informacije, 

 obvladovanje neželenih, 
konfliktnih situacij, 

 sodelovanje s sodelavci, šolo, 
vodstvom. 

 Izkazovanje 
komunikacijskih 
spretnosti, empatičnost, 

 vzpostavljanje dobrih 
osebnih in delovnih 
odnosov, 

 podpora študentu pri 
njegovem delu, 

 refleksija lastnega dela. 
 

 Ustrezno 
organiziranje 
študentovega dela, 

 vodenje 
dokumentacije o 
študentovem delu, 

 usklajevanje 
sodelovanja z učitelji 
na šoli. 

 
Proces mentoriranja je vsebinsko raznolika naloga, zato v spodnji preglednici predstavljam tudi 
kompetence in kazalce obvladovanja posamezne kompetence, kot jih je oblikovala projektna 
skupina v okviru projekta E. for ET/Socrates (Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007a, str. 126). 
Oblikovanih je bilo devet mentorskih kompetenc. 
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Preglednica 6: Mentorske kompetence oblikovane v okviru projekta E. for ET/Socrates  
(Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007a, str. 126)  

Kompetenca Kazalci obvladovanja kompetence 
1. Mentor kot spodbujevalec 
(supervizor) učenja iz izkušenj 

Pomoč in spodbujanje mentoriranca; mentor aktivno 
posluša, razlaga, pomaga, svetuje, načrtuje aktivnosti za 
strokovni razvoj mentoriranca 

2. Mentor kot posredovalec 
pomembnih informacij 

Posredovanje uporabnih informacij 

3. Mentor kot opazovalec 
 

Sistematično opazovanje mentorirančevih dejavnosti, 
analiza zbranih podatkov 

4. Mentor kot posredovalec 
povratne informacije 

Posredovanje konstruktivne povratne informacije 

5. Mentor kot spodbujevalec 
ekspertnosti 

Z mentorirancem deli svoje znanje in izkušnje 

6. Mentor kot ocenjevalec Ovrednoti doseganje ciljev v procesu mentorirančevega 
razvoja 

7. Mentor kot organizator 
 

Načrtovanje in organiziranje procesa mentorstva 

8. Mentor kot oseba, ki 
uveljavlja šolsko politiko 

Skrb za komunikacijo med šolo in zunanjimi 
inštitucijami 

9. Mentor kot spodbujevalec 
razvoja mentorstva 

Prizadevanje za izboljšanje procesa mentorstva, 
izobraževanje na področju mentorstva, 
Prilagajanje vloge mentorja novim potrebam   

 
3 IZKUSTVENO UČENJE  
 
V kliničnem okolju ima pomembno vlogo izkustveno učenje in uporaba aktivnih metod pri 
poučevanju praktičnega pouka. To je razlog, da v magistrskem delu predstavljam nekatere 
značilnosti izkustvenega učenja. V. Čuk (2014) v raziskavi o izkustvenem učenju v kliničnem 
okolju ugotavlja pomanjkanje pedagoškega znanja mentorjev, nezadostno uporabo aktivnih 
metod poučevanja v obliki problemskega učenja, preobremenjenost kliničnih mentorjev in 
pomembnost povezave med kliničnim in izobraževalnim okoljem. Proces izkustvenega učenja 
povezuje izobraževanje, delo in profesionalni razvoj. 
Prav zaradi želje tesneje povezati teorijo in prakso je po mnenju B. Marentič Požarnik (2000) 
nastalo izkustveno učenje, v katerem osrednjo vlogo predstavlja celovita osebna izkušnja. Ta 
model učenja se vse bolj uveljavlja pri razvijanju kompleksnejših poklicnih, komunikacijskih 
in socialnih spretnosti. Pripomore k razvoju sposobnosti prilaganja novostim, razvija osebno 
avtonomijo, občutljivost zase in druge, sposobnost komunikacije in sodelovanja, celovitega 
dojemanja situacije in s tem ustreznega ravnanja.  
Med idejne očete teorije izkustvenega učenja Kolb (1984, v Žorga, 2000a) uvršča Deweyja, 
Lewina in Piageta. Dewey (1997, v Čuk, 2010) je opredelil izkustveno učenje kot dialektični 
proces, ki integrira izkušnje in teoretične koncepte in pomeni interakcijo med posameznikom 
in okoljem. Izkustveno učenje je cikličen proces, ki povezuje neposredno izkušnjo 
(doživljanje), opazovanje (percepcijo), spoznavanje (kognicijo) in ravnanje (akcijo) v nedeljivo 
celoto (Marentič Požarnik, 2000).  
Metode izkustvenega učenja, ki se uporabljajo v izobraževanju učiteljev, so: ozaveščanje 
preteklih izkušenj, strukturirane vaje, opazovanje pouka, uporaba videoposnetkov, simulacije 
in igre vlog, študije primerov, mini nastopi in skupinski nastopi (Marentič Požarnik, 2007, str. 
35). Vključevanje metod naj mentor stopnjuje od manj zahtevnih k zahtevnejšim.  
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Pomembna je integracija teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj, spretnosti in vrednot, 
neposredno v delovnem procesu v kliničnem okolju je potrebna ustrezna predelava in refleksija 
izkušenj, ki so lahko tudi čustveno močno nabite. Z. Fekonja (2009) meni, da razprava o delovni 
izkušnji in reflektiranje le te omogoča povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja.  

3.1 Izkustveno učenje v kliničnem okolju 
V. Čuk (2014, str. 285) pravi, da »učenje in poučevanje v kliničnem okolju omogoča 
pridobivanje izkušenj na osnovi prenosa teorije v prakso z interakcijo in neposredno izkušnjo« 
ter ugotavlja, da se novo znanje odraža v sposobnosti opazovanja in prepoznavanja potreb po 
zdravstveni negi pacienta. Model izkustvenega učenja poveže izkušnje, refleksijo, nove 
koncepte, stališča in odnose pri reševanju problemov. Poleg veščin in ročnih spretnosti se 
študenti naučijo empatije, uporabe in prenosa teoretičnih konceptov v prakso, z novimi stališči 
se aktivno vključijo v izvajanje dejavnosti in preizkušanje.  
Sodobni pristopi učenja so usmerjeni v študenta, tako kot je sodobni model zdravstvene nege 
usmerjen v pacienta (Young in Patterson, 2006, v Čuk, 2014). Rutinsko delovanje je lahko 
nevarno, zato je pri obravnavi študentov nujno zaznavanje in poznavanje razlik med njimi glede 
učnih potreb, potreb po komunikaciji in socialni interakciji ter omogočanje refleksije. Sodobno 
učenje študente spodbuja k aktivnemu delovanju, »opolnomočenje študentov pomaga pri 
ustvarjanju novega znanja v kontekstu socialnega in kliničnega okolja in spodbuja 
samostojnost, pri aktivnosti zdravstvene nege,« (Čuk, 2014, str. 60). 
 
M. Puklek Levpušček in B. Marentič Požarnik (2005) ugotavljata, da imajo študentje raje tiste 
oblike aktivnega študija, ki spodbujajo višje ravni učenja in upoštevajo individualne učne 
potrebe študentov. 
Priporočene metode poučevanja v klinični praksi so: igranje vlog, simulacije študije primerov, 
projektno delo, seminarji z diskusijo in pogovorne metode (Čuk, 2014). Metode mentor 
prilagaja glede na posamezne učne stile, ki prevladujejo pri dijakih (Fekonja, 2009). 
»Učni stil je v ožjem pomenu besede za posameznika značilna kombinacija učnih strategij, ki 
jih uporablja v učni situaciji, v širšem smislu pa vključuje poleg kombinacije strategij tudi 
čustveno-motivacijske sestavine« (Štebe, 2004, str. 132). 
 
B. Marentič Požarnik (2000) predstavlja stile učenja, ki izhajajo iz Kolbovega modela 
izkustvenega učenja. Stil učenja je lahko akomodativen, asimilativen, divergenten ali 
konvergenten.  
V. Čuk (2014) ugotavlja, da se za poklice na področju socialnega dela, zdravstva in psihologije 
pogosteje odločajo ljudje z divergentnim učnim stilom. Razvite imajo komunikacijske 
spretnosti, zanimajo se za ljudi in so čustveno vpleteni v dogajanje. Upoštevanje učnih stilov 
omogoča ocenjevanje individualnih sposobnosti in razlik v pristopih učenja, s prilagajanjem 
izobraževanja posamezniku izboljšamo učinkovitost izobraževanja.   
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Slika 1: Učne modalitete in pripadajoči stili po Kolbu (1984, v B. Marentič Požarnik, 2000, 
str. 159) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintezo med poučevanjem, ki poteka na fakulteti, in poučevanjem v kliničnem okolju omogoča 
proces izkustvenega učenja po Kolbu. Z. Fekonja (2009) navaja rezultate vključevanja 
Kolbovega izkustvenega učenja v zdravstveno nego: večja motiviranost, boljše pomnjenje 
vsebin in spodbujanje kritičnega mišljenja. Veščine kritičnega razmišljanja so potrebne v 
situacijah, v katerih je treba sprejemati hitre in razumne odločitve (Lorber in Donik, 2008). 
 
V Kolbovem modelu izkustvenega učenja se prepletajo štiri dejavnosti (Žorga, 2002a, str. 23): 

1. Konkretna delovna izkušnja.  
2. Refleksija izkušnje oziroma ozaveščanje, analiza in razmislek o dejavnikih, ki so 

vplivali na izkušnjo in na posameznikovo ravnanje v njej. Pomembno je odkrivanje 
občutij in doživljanj, ki jih je strokovnjak imel v situaciji. 

3. Osmišljanje izkušnje. Prihaja do povezav med reflektirano izkušnjo in izkušnjami v 
preteklosti in primerjave teh izkušenj z izkušnjami drugih udeležencev. Gre za iskanje 
zvez med obstoječim znanjem, teorijami, stališči in vrednotami strokovnjaka. Tukaj 
prihaja do novih spoznanj, ki jih je treba integrirati v svojo kognitivno strukturo, 
preoblikovanje na višji ravni.  

4. Praktično eksperimentiranje oziroma delovanje na drugačen način. V tej fazi je 
strokovni delavec sposoben pogledati na preteklo izkušnjo iz novega zornega kota. 
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Ugotavlja, kaj se je naučil iz izkušnje in načrtuje nove vzorce reagiranja v poklicnih 
situacijah, ki jih bo v prihodnosti preizkušal.  
 

V. Čuk (2014) predstavlja tudi Jarvisov model izkustveno-socialnega učenja (2010) 
študentov zdravstvene nege. Jarvis je z utemeljitvijo teorije socialnega humanega učenja 
posodobil Kolbov model izkustvenega učenja. Gre za ciklično prehajanje od izkušnje preko 
opazovanja, refleksije do eksperimentalnega ustvarjanja nove izkušnje, pri tem pa je 
pomembno, da človek deluje v socialnih situacijah na več načinov, proces učenja tako lahko 
poteka po različnih smereh in korakih. Vse izkušnje niso vir učenja (Jarvis, Holford, in Griffin, 
2006, v Dermol 2013). Prezaposlenost, predpostavljanje, strah pred morebitnimi slabimi ali 
škodljivimi izidi delovanja in nerefleksivno učenje so lahko vzrok za »neučenje«.  
Primer nerefleksivnega učenja je tudi učenje ročnih spretnosti, kadar gre za preprosto 
posnemanje. Najpogosteje predstavlja nerefleksivno učenje informiranje, to je posredovanje 
podatkov brez hkratnega razmišljanja in brez vzpostavljanja kritične razdalje do podanih 
vsebin. 
»Izkustveno učenje je vse, kar se dogaja okoli nas, kar nas oblikuje in ustvarja naše življenje, 
je naše življenje, je nekaj, kar smo in kar delamo« (Jarvis idr. 2006, v Dermol, 2013, str. 12).  
Kolbovemu modelu je Jarvis dodal socialni kontekst in situacijsko učenje. »Spiralni model 
izkustvenega učenja v zdravstveni negi vključuje interakcijo poučevanja in učenja, interakcijo 
mentorja in študenta, kjer so enako pomembna stališča, vedenje in doživljanje mentorja kot 
študenta, ki vplivajo drug na drugega posredno ali neposredno« (Čuk, 2014, str. 284).  
Pri obravnavi kompleksnih problemov z izkustvenim učenjem se izraža vpliv družbenega 
okolja, gre za spoznavno, čustveno in fizično interakcijo z drugimi (Jarvis idr. 2006, v Dermol, 
2013). 
Jarvis (2003) piše, da se vsi procesi učenja začnejo in končajo z osebo, ki je lahko po zaključku 
procesa spremenjena ali nespremenjena. V procesu učenja gre za transformacijo posamičnih 
izkušenj v kognitivne, fizične in afektivne dosežke, ki se integrirajo v biografijo posameznika. 
V vseh procesih učenja ima pomembno vlogo emocionalni dejavnik, tako nobena definicija 
učenja ne more biti popolna brez upoštevanja emocij. Procesi učenja so enaki v našem celotnem 
življenju v formalnih in tudi v manj formalnih situacijah. Bistvo Jarvisovega modela učenja je, 
da človek deluje v socialnih situacijah na več načinov, razkorak med osebno izkušnjo in 
trenutno situacijo pa pomeni priložnost za učenje (Čuk, 2014).                                         
 
Obliki sodobnega učenja, ki tudi v zdravstveni negi razvijata refleksivno prakso, sta  
problemsko in kontekstualno učenje (Čuk, 2014).  
Krog problemskega učenja predstavljajo naslednje faze:  

1. Klinični problem: sociokulturni prostor – hitro spreminjajoče se okolje z realnimi 
kliničnimi problemi. 

2. Refleksija vsebin študentov iz situacij realnega kliničnega okolja. 
3. Študenti sprejemajo posredovano v skladu z razvojem kompetenc, v skladu s prejšnjimi 

izkušnjami ter v povezavi s situacijami v procesu poučevanja in učenja. 
4. Študenti se odločijo sprejeti ali zavrniti rezultate na podlagi svoje refleksije in 

razmišljanja o predstavljeni vsebini. 
5. Študenti integrirajo odločanje v svoje razmišljanje, da sprejmejo svoje znanje, ki se 

odraža v njihovi aktivnosti, vedenju, integraciji in procesu ocenjevanja. 
 
Problemsko učenje in poučevanje zdravstvene nege v socio-kulturnem in kliničnem okolju 
poteka od predstavitve klinične situacije, opredelitve problema, oblikovanja ciljev, načrtovanja 
in iskanja rešitev, uporabe pridobljenega znanja v praktičnih kliničnih situacijah do refleksije 
in vrednotenja vsebin in procesa učenja. Problemi morajo biti kakovostno oblikovani, privlačni, 
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razumljivi in ustrezati ravni predznanja študentov. Študenti pridobijo boljše sposobnosti 
medsebojnega sodelovanja, bolje povezujejo teorijo s prakso, zmanjša se osip študentov med 
študijem.  
 
Pri kontekstualnem učenju se rešujejo konkretni problemi in realne praktične klinične 
situacije v avtentičnem okolju v majhnih skupinah (Čuk, 2014). Situacijsko učenje poteka skozi 
štiri faze (Williams in Day, 2007, v Čuk, 2014, str. 63): 

1. Predstavitev realne klinične situacije, identifikacija učnih ciljev in problemov, virov 
informacij. 

2. Samostojno zbiranje informacij, iskanje in zapis rešitev. 
3. Predstavitev rešitev študentov v skupini in mentorju. 
4. Refleksija in razmišljajoče opazovanje izkušenj. 

 
V vzgojno-izobraževalnih procesih se vse bolj uveljavlja konstruktivističen vidik poučevanja, 
katerega bistvo je medsebojno usklajevanje in poskus ustvarjanja spremembe v drugem. Poteka 
kot krožno organiziran proces za katerega je značilna konstrukcija znanja, interakcija med 
učencem in učiteljem, znanje se ne prenaša pasivno na učenca, učenec je tisti, ki daje pomen 
informacijam in daje možnost, da se nauči nekaj novega (Jeriček Klanšček, 2004). »Znanje ni 
za vse večne čase veljavna in edina možna resnica, ampak je dinamičen in spreminjajoč pogled 
na svet in sposobnost razvijanja tega pogleda« (Jeriček Klanšček 2004, str. 110). 
 
Menim, da konstruktivističen pristop mentorja v kliničnem okolju in učitelja na šoli odpira tudi 
več možnosti za dialog, usklajevanje in približevanje stališč vseh udeležencev v izobraževanju 
in prispeva k povezovanju teorije s prakso ter obratno. Po mnenju H. Jeriček Klanšček (2004) 
je pomembno, da drugega vidimo brez svojih vnaprejšnjih predstav, interpretacij in konceptov, 
ki se jih  moramo zavedati, jih prepoznati in postaviti v ozadje. Pri tem moramo poznati svoje 
vedenjske, komunikacijske vzorce, do česar pridemo s trdim delom na sebi, ki vključuje tudi 
supervizijo in refleksijo.  

3.2 Integracija teoretičnega in praktičnega znanja  

Nasprotja med teorijo in prakso segajo že v čas starih Grkov. Korthagen (2009, v Rupar, 2014), 
omenja razliko med Platonovim pojmovanjem teoretičnega znanja in Aristotelovim 
pojmovanjem znanja kot praktične modrosti, ki temelji na izkušnjah posameznika. Pri 
teoretičnem znanju gre za splošna in univerzalna teoretična načela, praktična modrost pa z 
upoštevanjem čustev in občutkov na podlagi izkušenj pomaga razumeti konkretne situacije 
(Marentič Požarnik, 2011).  
B. Rupar (2014) predstavlja model konstruktivizma v izobraževanju učiteljev. Gre za koncept 
realističnega izobraževanja, ki so ga razvili na Nizozemskem. V središče je postavljena nova 
vloga prakse in spremenjen odnos med teoretičnim in praktičnim izobraževanjem učiteljev. 
Praktični pouk se ciklično menjuje s teoretičnim izobraževanjem. Učenje temelji na resničnih 
okoliščinah, med študenti in mentorji poteka nenehna refleksija in interakcija s stalno 
možnostjo konzultacije. Študenti teoretske koncepte odkrivajo skozi prakso in refleksijo svoje 
prakse. Učitelj prakse ima naslednje vloge: je pospeševalec procesa učenja pri študentu, 
spodbujevalec refleksivnih veščin, razvijalec novega kurikula, selektor učiteljev, raziskovalec, 
spodbujevalec profesionalnega razvoja bodočega učitelja, član tima, sodelavec z zunanjimi 
institucijami. Njegove naloge so uvajanje študenta v kulturo in pravila šole, osebna podpora 
študentom, pomoč pri načrtovanju, pripravi in izvajanju poučevanja ter zagotavljanje povratne 
informacije. Univerzitetni učitelji sodelujejo z izvajanjem raziskav, ocenjevanjem težavnih 
študentov, usposabljanjem učiteljev iz prakse in poučevanjem teorije. 
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B. Marentič Požarnik (2007) predstavlja različne modele izobraževanja učiteljev, mnenja je, da 
je za uspešen razvoj študentove profesionalnosti ključno optimalno povezovanje teorije in 
prakse. Odnose med teorijo in prakso v posameznih modelih prikazuje spodnja slika. 
 
Slika 2: Pojmovanje odnosa med teorijo in prakso v izobraževanju učiteljev (Marentič 
Požarnik, 2007, str. 30) 

MODELI IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV 
 

AKADEMSKI 
Usmerjen v znanje                                                                                      VAJENIŠKI 
TEORIJA – praksa                                                                                    usmerjen v spretnosti 

                                                                                                                PRAKSA – teorija 
RAZMIŠLJAJOČI PRAKTIK 

TEORIJA – PRAKSA 
 

 Akademski model – poudarjeno je strokovno znanje predmeta, ki ga bo študent kot 
bodoči učitelj poučeval. Podcenjene so praktične izkušnje, v realni situaciji bi študent 
reševal problem, ki bi se pojavil, s pomočjo različnih teoretičnih spoznanj.  

 Vajeniški model – poudarek je na dobro vodeni praksi in pridobivanju profesionalnih 
spretnosti z opazovanjem mentorja kot dobrega modela. Pomanjkljivost tega modela se 
pokaže v novih, spremenjenih situacijah, kadar študent ob lastnih izkušnjah potrebuje s 
teorijo podprt razmislek.  

 Model razmišljajočega praktika – praksa in teorija sta obravnavani enakovredno in 
se medsebojno prepletata. Praktične izkušnje so po zahtevnosti stopnjevane, 
enakovredno sodelujejo fakultetni učitelji in mentorji na šolah. Model temelji na 
prepričanju, da je za uspešno delo učitelja potrebno praktično situacijsko znanje, ki ni 
preprosta aplikacija teorije, ampak ima lastno dinamiko in kakovost. 
 

F. Kulaš (2013) ugotavlja, da izobraževanje medicinskih sester tvorita v metodoloških pristopih 
različna, vendar nerazdružljiva in enako pomembna dela – teoretični in praktični model. Za 
usposabljanje kadrov je pomembna kakovostna izvedba usposabljanja v kliničnem okolju, kjer 
študent prenaša teoretično znanje in znanje iz kabinetnih vaj v klinično okolje. 
Za zmanjšanje razlik v dojemanju praktičnega usposabljanja študentov med mentorji na šolah 
in učitelji pedagoške fakultete Magajna (2005) izpostavlja pomen komunikacije med mentorji 
na fakulteti in šolah, poznavanje dela drugih in cenjenost le-tega. Poudarek daje vsebini 
komunikacije v smislu jasnih vsebinskih navodil, namenu in konkretnih ciljih praktičnega 
usposabljanja študentov, pomenu povratne informacije o uspešnosti mentorjevega dela 
praktičnega usposabljanja. Mentorji na šolah poudarjajo predvsem pridobivanje praktičnih 
veščin, manj pa refleksijo delovnih izkušenj.    
Tudi v kliničnem okolju lahko pogosto zasledimo posamezna stališča, ki dajejo prednost bodisi 
teoretičnemu učenju v šoli in izvajanju postopkov v skladu s teoretičnimi standardi in na drugi 
strani stališča, ki dajejo večjo težo praktičnemu usposabljanju in zapostavljajo teoretično 
znanje. Zato menim, da je med mentorji praktičnega pouka v kliničnem okolju in mentorji iz 
šole, pomembno razvijanje zaupanja v medsebojno delo, saj zaupanje omogoča usklajevanje 
stališč in je tudi bistven del komunikacije udeležencev v dialogu.  
Praktiki rezultate raziskav pogosto vidijo kot skrivnostne, zato je potrebno spodbujanje in  
sprejemanje rezultatov raziskav, teoretike je potrebno seznaniti s kliničnimi situacijami v 
kliničnem okolju (Kulaš in Skela Savič, 2013).  
F. Kulaš (2010) za zmanjševanje razkoraka med teorijo in prakso predlaga predavatelja 
praktika, ki ima vlogo poučevanja teorije in prakse. Ob tem poudarja pomen ter vlogo 
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prisotnosti šolskega mentorja na praksi, izvedbo delavnic za klinične mentorje, kjer bi jih šolski 
mentorji seznanili z izvajanjem postopkov v kabinetu, več sodelovanja med šolo in kliničnim 
okoljem ter pogovorov o nalogah, problemih, ovirah in povratnih informacijah dijakov.  
 
Z. Fekonja (2009) predstavlja korake, ki sestavljajo krog povezovanja praktičnega in 
teoretičnega izobraževanja po Burnard in Chapman (1990, str. 5). 

 Doživljanje – izkušnja s praktičnega izobraževanja v kliničnem okolju. 
 Proces – reflektivno opazovanje, ki poteka v majhnih skupinah, o novih izkušnjah in 

reakcijah na predavanjih, seminarjih. 
 Posploševanje (abstraktni konceptualizem) – vključevanje ugotovljenega potrebnega 

novega znanja in veščin na predavanjih, seminarjih. 
 Aplikacija (dejavno preizkušanje) – prilagajanje prejšnjega obnašanja in njegovo 

testiranje na seminarjih in delavnicah. 
 Vrednotenje in razprava – o možnostih uporabe novo pridobljenega znanja na 

praktičnem izobraževanju. 
 Praktično izobraževanje v kliničnem okolju. 

 
Po mnenju R. Kobentar (2008) je ključna vloga in odgovornost mentorjev pri integraciji in 
transferju teorije v klinično prakso in obratno. M. Lorber in B. Donik (2008) ugotavljata, da je 
kritično razmišljujoč študent aktiven študent, učitelji naj ga spodbujajo k spraševanju, 
raziskovanju, vrednotenju, aktivnemu reševanju problemov, sprejemanju samostojnih 
strokovnih odločitev, iskanju raznovrstnih teoretičnih virov in alternativnih poti. Kritično 
razmišljanje v zdravstveni negi je pomembno, saj se medicinska sestra mora vsakodnevno 
odločati v korist pacienta in organizacije ter se zavedati pomena individualnosti in zadovoljstva 
pacientov. Učitelji zdravstvene nege delujejo s ciljem razviti samostojnega, neodvisnega, 
odločnega kritičnega misleca. Za odgovorno opravljanje mentorstva so potrebni ustrezna 
usposobljenost, ustrezne kompetence in zavedanje, da je lasten profesionalni razvoj vrednota 
(Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007a).  

4 SKRB ZA PROFESIONALNI RAZVOJ MENTORJA  
 
V današnjem času je nujno nenehno izpopolnjevanje in izboljševanje lastnega delovanja. Za 
vse, ki delujejo na področju izobraževanja, je potrebno vseživljenjsko učenje, kar velja tudi za 
mentorje na področju zdravstvene nege.  
J. Ramšak Pajk (2016) piše: »Postati mentor je ena izmed vlog, ki jo mora medicinska sestra v 
svojem profesionalnem razvoju osvojiti in kot taki tudi delovati.« Mentorstvo predstavlja 
najvišjo stopnjo profesionalnega razvoja na ravni eksperta (Čuk, 2014). Stopnje 
profesionalnega razvoja v zdravstveni negi, ki jih opisuje Benner (2001, v Čuk, 2014), so: 
začetnik (novinec), napredujoči novinec, primerno usposobljen, strokovnjak in specialist 
(ekspert). Slednji poleg vseh ostalih nalog, ki zahtevajo usposobljenost na najvišji ravni izvajajo 
konzultacije, poučujejo druge medicinske sestre in skrbijo za profesionalni razvoj in razvoj 
stroke.  
B. Marentič Požarnik (2007) predstavlja model profesionalnega razvoja učiteljev, ki ga je 
razvila Ruth Zuzovski (1990). Na posamezne stopnje razvoja so vezani cilji in metode 
usposabljanja (mentoriranja), zato meni, da je model ustrezen za vlogo mentorja kot 
spodbujevalca profesionalnega razvoja učitelja začetnika. Model obsega tri stopnje in 
opredeljuje profesionalni razvoj z dveh neločljivo povezanih vidikov poklicnega in 
osebnostnega razvoja.  

 Stopnja konformnosti. Strokovnjak sprejema od zunaj postavljena pravila, želi si jasna 
navodila za svoje delo. Cilji posameznika na tej stopnji so usmerjeni v razvijanje  
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osnovnih spretnosti dela z dijaki, začetnik pridobi temeljno gotovost in zmanjša tremo. 
Gre za posredovanje temeljnih načel in pravil, učne situacije so vnaprej jasno 
strukturirane in jasna neposredna povratna informacija. 

 Stopnja vestnosti. Na tej stopnji se poveča sposobnost empatije za učence, razvije se 
samokritičnost, oblikujejo ter ponotranjijo se kriteriji in osebna odgovornost. Cilji so 
usmerjeni v izboljšanje komunikacije in v kakovost interakcije z drugimi, izboljšanje 
spretnosti analize lastnega dela. Pri dajanju povratne informacije prehaja od 
direktivnega k nedirektivnemu dialogu, je zanesljiv pri odločanju. 

 Stopnja avtonomnosti. Učitelj, ki je razvil intelektualno in osebnostno samostojnost, 
se zaveda konfliktov in dilem kot nekaj neizogibnega v poklicnem življenju. Išče 
najboljše načine reševanja. Cilji so usmerjeni v intelektualno in čustveno neodvisnost. 
Metode, s katerimi dosežemo cilje v tej stopnji, so: daljši razvojni projekti, akcijsko 
raziskovanje in supervizija. 
 

Mentor kandidata podpira, mu daje navodila in nasvete, ob tem pa tudi sam potrebuje podporo 
v svojem delovanju in ohranjanju profesionalnega razvoja. B. Marentič Požarnik (2010) piše, 
da je za profesionalno rast študenta/pripravnika potrebna najprej skrb za profesionalno rast 
mentorjev, mentorjeva sposobnost reflektiranja lastnega delovanja in ozaveščanja njegove 
vloge. Pod pojmom profesionalen razvoj mentorja razumemo osebni in poklicni razvoj. Za 
uspešno vodenje mentoriranca skozi njegove delovne izkušnje je potrebna nadgradnja 
mentorjevih strokovnih izkušenj in znanja z dodatnimi znanji (Hawkins in Smith, 2008). M. 
Valenčič Zuljan in J. Vogrinc (2007) pišeta, da je refleksija pomemben dejavnik učiteljeve 
poklicne rasti, enako velja tudi za mentorja praktičnega pouka.  
Mentorji morajo biti motivirani za učenje na podlagi analize lastnega dela (Govekar Okoliš in 
Kranjčec, 2015). Na motivacijo ima vpliv tudi klima v organizaciji in ustrezna samopodoba. 
Mentor z visoko samopodobo z zgledom spodbuja razvoj samopodobe pri mentorirancih, 
razvija svojo poklicno identiteto ter pri sebi in mentorirancih razvija kritično mišljenje. 
B. Marentič Požarnik (2010) predlaga seminarje in izobraževanja za mentorje, s pomočjo 
katerih bi usposobili mentorje za spodbujanje globlje refleksije pri študentu in sebi. 
 
Mentor in mentoriranec lahko vodita razgovor na treh ravneh (Cain, 2004, v Marentič Požarnik, 
2010): 
1. Raven konkretnega dogajanja: Kaj se je dogajalo, kaj bi lahko bilo boljše?  
2. Raven razlage in razmisleka: Zakaj sem ravnal tako? Kaj bi naslednjič naredil drugače? 

Zakaj bom v prihodnje ravnal tako (osebni in strokovni argumenti)? Na tej ravni se poveže 
teoretično in praktično znanje. 

3. Raven zavedanja o lastnem učenju: Gre za ozaveščanje tega, kar se je študent naučil, 
gradi se poklicna identiteta. Ta raven ima kritično in etično sestavino, dotika se globljih 
plasti osebnosti. 

Spontani pogovori med mentorji in mentoriranci se najpogosteje izvajajo na prvi ravni, B. 
Marentič Požarnik (2010) meni, da bi moral biti cilj usposabljanj mentorjev dvigniti refleksivni 
nivo na drugo in tretjo raven in s tem spodbujati globljo refleksijo pri študentih in mentorjih. 
 
V okviru razvoja mentorskih programov L. Merrick in P. Stokes (2003) pišeta o izzivu 
razvijanja podpore mentorjem pri njihovem delu in profesionalnem razvoju ter vključujeta tudi 
supervizijo. Supervizija mentorjem nudi naslednje prednosti: 

 supervizor je tudi mentorjev »mentor«; 
 sposobnost raziskovanja tehnik za reševanje problemov; 
 možnost reflektiranja lastnega dela; 
 podporo mentorjem in seznanitev s primeri dobre prakse; 
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 podporo na področju etičnih vrednot; 
 sproščanje čustvenih napetosti.  

 
Profesionalno rast in razvoj strokovnega delavca spodbuja razvojno-edukativni model 
supervizije (Žorga, 2002a). Supervizija je usmerjena predvsem na proces učenja in 
profesionalne integracije, veča se profesionalna kompetentnost strokovnjaka. 
 
5 PROCES RAZVOJNO EDUKATIVNE SUPERVIZIJE 
 

V razvojno-edukativni supervizijski proces sem vključila mentorje praktičnega pouka iz 
različnih ustanov z namenom omogočiti reflektiranje njihovega mentorskega dela in s tem 
spodbujanja njihovega profesionalnega razvoja in jačanja kompetenc na področju mentorstva. 
S. Žorga (2002b) piše, da lahko na področju usposabljanja prostovoljcev supervizijska srečanja 
služijo kot model za vodenje skupine in vzpostavljanje odnosov in komunikacije z uporabniki, 
kar menim, da lahko prenesemo tudi na razvoj mentorjev. 
 
Kadar študent/pripravnik nima možnosti vključitve v supervizijski proces, da bi v varnem 
okolju s pomočjo supervizorja reflektiral svojo delovno izkušnjo, je pomembna mentorjeva 
vloga študentu ali pripravniku lajšati proces refleksije, omogočati učenje iz izkušenj in nuditi 
podporo. Strokovno kompetenco spodbujanja h kritični refleksiji mentoriranca in učenja iz 
lastnih izkušenj lahko kakovostno izvaja mentor, ki tudi sam obvlada refleksijo lastnega dela. 
Da mentor lahko dijake razume, jih spodbuja in navaja k razmišljanju in reševanju problemov, 
spremlja njihovo delo in jih usmerja, razvija občutek poklicne pripadnosti in poklicne 
odgovornosti v skladu z etičnimi načeli, mora tudi sam pridobiti določena znanja, spretnosti in 
imeti ustrezne lastnosti.  

5.1 Učni proces v razvojno edukativnem modelu supervizije 
Po opredelitvi A. Kobolt in S. Žorga (2000a) je supervizija učna, razvojna in podporna metoda, 
ki posamezniku omogoča, da z lastnimi izkušnjami prihaja do novih strokovnih in osebnih 
spoznanj.  
Še pred nekaj leti so strokovnjaki menili, da se razvijamo le v obdobju otroštva in 
mladostništva, danes vemo, da razvoj poteka vse življenjsko obdobje (Žorga, 2000a). Pri 
odraslem v razvojnem procesu sodelujejo dejavniki, kot so izkušnje in okolje, v katerem 
posameznik živi. Razvoj v veliki meri poteka s pomočjo posameznikove lastne dejavnosti, 
zunanji dražljaji imajo vlogo spodbujanja in usmerjanja. Razvoj je proces, ki izhaja iz 
vzajemnega odnosa med učečim se posameznikom, ki se na okoliščine ustvarjalno odziva, kar 
pomeni reflektiranje, osmišljanje in integriranje izkušenj in spreminjajočim se okoljem.  
 
Razvojno-edukativni model supervizije je procesni model, ki je usmerjen v refleksijo poklicnih 
izkušenj (Žorga, 2002a). Refleksija je ena najpomembnejših učnih navad, ki jih lahko 
privzgojimo, zato je zelo pomembno, da ji posvetimo posebno pozornost in je v procesu 
strokovnega razvoja posameznika načrtno vodena (Lipton in Wellman, 2001, v Bizjak in 
Valenčič Zuljan, 2007b).  
S. Žorga (2000a) piše, da lahko kritični dogodki v življenju, kot so izguba delovnega mesta, 
napredovanje in druge spremembe, posegajo v vsakdanji ritem in prinašajo tesnobo in strah, 
prinašajo pa tudi možnosti za osebnostno rast posameznika in njegov razvoj. Gre za proces 
spreminjanja posameznika, preizkušanje novih vzorcev vedenja in njihovega osmišljanja in 
integracije, vzpostavi se občutek kompetentnosti in samospoštovanja, ki je na višjem nivoju kot 
pred dogodkom, ki je sprožil omenjeni proces. Skozi podoben proces gredo supervizanti tudi v 
superviziji, kadar obravnavamo zanj pomembno izkušnjo. Kakor je bilo za izkustveno učenje 
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že opisano, lahko tudi učenje v superviziji opišemo s Kolbovim modelom, ki poteka kot ciklični 
proces, v katerem prihajamo do znanja s transformacijo izkušenj (Žorga, 2002a).  
Učinkovita supervizija poteka kot kontinuiran proces, skozi daljše časovno obdobje. Razvojno-
edukativni model predvideva 15−20 srečanj, ki so enakomerno razporejena na štirinajst dni. 
Posamezno srečanje traja od ene do treh ur, odvisno od velikosti skupine. Pomembna je velikost 
skupine (do 6 udeležencev), vsak član naj ima dovolj prostora zase, zagotoviti je treba varno 
vzdušje (Žorga, 2000b). Srečanja morajo temeljiti na natančnih dogovorih, slediti morajo 
ciljem, ki bodo zadovoljili potrebe udeležencev. Potrebna je motivacija strokovnega delavca, 
zato je pomembno, da je vključitev v proces prostovoljna.  
 
Supervizijski dogovor, ki se sklene na začetku procesa, vključuje: namen supervizije in 
področja, s katerimi naj bi se ukvarjali na superviziji, kraj sestajanja, čas sestajanja, ali bo proces 
potekal v delovnem času, pogostost sestajanja, število supervizijskih srečanj, trajanje 
posameznega srečanja, način komuniciranja med člani in supervizorjem med srečanji, 
obveznosti supervizorja in supervizirancev pri pisanju refleksijskih poročil in evalvacij.  
 
Supervizijski proces sestavljajo naslednje faze: uvodna, osrednja in sklepna faza, supervizijski 
dogovor, vmesna in zaključna evalvacija. Tako gredo udeleženci skozi proces, v katerem 
osebnostno in strokovno rastejo in izboljšujejo kakovost svojega dela.  
Nujno je upoštevanje načela zaupnosti in molčečnosti, zagotovitev varnosti in zaupnosti  
najpomembnejši pogoj za nemoten potek supervizije (Švagan, 2010). Vsak član supervizijske 
skupine se mora počutiti varnega, imeti mora možnost odprto govoriti o dvomih in stiskah pri 
svojem delu. Udeleženci so dolžni upoštevati dogovor, da se osebne stvari, ki jih člani povedo 
na srečanjih, ne odnašajo iz skupine in da se vsi procesi zaključijo na supervizijskem srečanju. 
 
Bistvo supervizijskega procesa je učni proces, v katerem se novo znanje ustvarja s 
preoblikovanjem konkretnih delovnih izkušenj (Kobolt, 2008). Supervizant se uči iz lastnih 
izkušenj in izkušenj ostalih supervizantov v supervizijski skupini.  
Namen supervizije v razvojno-edukativnem supervizijskem procesu je (Žorga, 2002a, str. 19): 

 omogočati proces poklicne refleksije in učenja, 
 razvijati sposobnost samostojnega razmišljanja o delu, 
 pomoč na poti do lastnih rešitev, 
 integracija teoretičnih spoznaj s praktičnimi izkušnjami in prenos teorije v prakso, 
 oblikovanje poklicne identitete, 
 učinkoviteje obvladovati stres. 

 
Končni cilj v superviziji naj bi bil usposobiti strokovnega delavca, da se bo sposoben sam učiti 
iz vsakodnevnih delovnih izkušenj. Vzporedni cilji supervizijskih procesov so tudi pozitivno 
samovrednotenje, pozitivna samopodoba, zmanjšanje izgorevanja in boljši medsebojni odnosi.  

5.2 Vloga supervizije v profesionalnem razvoju 
Kadushin, 1985; Proctor in Inskipp, 1988; Hawkins in Shohet, 1992 (vsi v Kobolt in Žorga 
2000b) opisujejo raznolike funkcije supervizije, ki jih lahko povzamemo v tri glavne, ki so: 
edukativna, podporna in vodstvena funkcija. Na kateri od njih bo v supervizijskem procesu 
poudarek, je odvisno od začetnega dogovora, gradiv in od strokovne usposobljenosti 
supervizorja (Žorga, 2000b). V procesu supervizije so vsi trije elementi prepleteni, razmerje je 
odvisno od vsakokratnega konteksta.  
Edukativna ali formativna funkcija razvija spretnosti in sposobnosti supervizanta za 
razumevanje njegovega dela s klienti. Gre za zviševanje strokovnih spretnosti in znanj v 
procesu profesionalnega razvoja. Edukativne cilje v superviziji dosegamo z refleksijo lastnega 
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dela, razvijamo razumevanje poklicnih postopkov in pridobivamo nove spretnosti, spoznavamo 
svoja močna in šibka področja, v timski superviziji usklajujemo delovne time in oblikujemo 
temeljni stil komunikacije med člani tima.   
Podporna ali restorativna funkcija omogoča ozaveščati čustva, ki se pojavijo ob delu s 
klientom.  
Pretirana čustvena identifikacija s klientom ali neustrezno odzivanje na čustva lahko vodi do 
čustvenega izgorevanja. Za uresničevanje podporne funkcije ima pomembno vlogo občutek 
varnosti v skupini.  
Vodstvena ali normativna funkcija omogoča nadzor nad kakovostjo dela z ljudmi, v ospredju 
je nadziranje, usmerjanje, vrednotenje dela. Vodstvena funkcija se imenuje tudi administrativna 
oziroma usmerjevalna, ki v organizaciji poskrbi, da so vloge opredeljene, odgovornosti 
dodeljene in dogovori izpeljani.   
 
Cilje supervizije lahko opredelimo z izrazi: refleksija opravljanja poklica, širjenje in 
poglabljanje poklicne kompetence, izboljševanje kvalitete poklicnega delovanja. Eden izmed 
poglavitnih ciljev je poklicno učenje, supervizant se sam odloči, kaj se bo novega naučil v zvezi 
z opravljanjem svojega dela (Kobolt in Žorga, 2000b). Naslednji cilj je konstrukcija nove 
resničnosti, ali je morda treba spremeniti zorni kot opazovanja in kako zaznavamo in dojemamo 
svojo poklicno situacijo.  
Supervizijski proces strokovnjaku omogoča prepoznavanje delovanja posameznih sistemov v 
organizaciji, ugotavljanje svoje vloge v sistemu in možnosti spreminjanja svojega dela.  
Cilj supervizijskega procesa je kreativno reševanje poklicnih vprašanj. Supervizant se uči 
analize poklicnega ravnanja in išče nove rešitve. Kreativno delovanje pomeni postavljati nove 
hipoteze o poklicni resničnosti.  
Izkušnje udeležencev supervizijskega procesa kažejo, da se izkušnje in znanje, ki so jih 
pridobili v supervizijskem procesu odražajo tudi v zasebnem življenju, supervizijska srečanja 
so jim pomagala prepoznati načine lastnega mišljenja, odločanja in delovanja. Navajajo, da se 
je povečala samozavest, dvignila raven njihovega samospoštovanja, začeli so iskati lastne 
odgovore na vprašanja, večje je zavedanje svojih moči in šibkosti, bolje prepoznavajo svoja 
čustva, izboljšala se je komunikacija (Žorga, 1997, v Kobolt in Žorga, 2000c).   
 
B. Rupar (2014) je v raziskavi o vplivu supervizije na razvoj kompetenc osnovnošolskih 
učiteljev potrdila hitrejši razvoj poklicnih kompetenc tistih učiteljev, ki so bili vključeni v 
supervizijo. Supervizija je vplivala na višjo stopnjo refleksivnosti in večjo učinkovitost pri 
izražanju in poimenovanju čustev ter na razvoj novih strategij vodenja pouka in vključitev le 
teh v neposredno prakso ter učinkovitejše odzivanje v poklicnih situacijah. Učitelji, ki so imeli 
izkušnjo supervizijskega procesa, se bolj zavedajo vpliva načina vodenja pouka na učno okolje 
in odgovornosti za razvoj delovnih in socialnih veščin učencev. Napredek učiteljev s 
supervizijsko izkušnjo je opazen tudi v samoregulacijskih veščinah učiteljev ter v načinu 
razmišljanja in odzivanja. 
 
Tudi na področju zdravstvene nege in drugih pomagajočih poklicev je bilo izvedenih nekaj 
raziskav, ki govorijo o učinkih supervizije: s supervizijo strokovni delavci vnašajo na področje 
svojega dela spremembe, pozitivno vplivajo na počutje bolnikov, pozitivno vplivajo tudi na 
lastno občutenje dela in življenja (Skoberne, 2001); s supervizijo si strokovni delavec v poklicih 
pomoči pridobi boljši vpogled, podporo in strokovno vodenje svojega dela (Klasinc, 2003). 
Zahtevnost dela in nenehen razvoj, ki zahtevata sposobnost prilagajanja, lahko povzročata 
čustven pritisk, občutke preobremenjenosti in posledično sindrom izgorevanja. V supervizijski 
skupini se lahko posameznik pred tem zavaruje, ker se lahko pogovori o temah, ki so zanj 
pomembne, se seznani z razmišljanjem svojih sodelavcev, povečuje znanje o odnosih. 
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Medicinska sestra s pomočjo supervizije veča sposobnost obvladovanja težavnih situacij 
(Skoberne, 2001).  
K. Volmajer (2013) je v raziskavi o potrebah po superviziji pri študentih zdravstvene nege 
ugotavljala, da so se študenti naučili odprte komunikacije in strpnosti, pridobili uvid v lastno 
delovanje, v svoje močne in šibke točke.  
Lahko zaključimo, da supervizija tudi medicinskim sestram omogoča, da postanejo boljši 
praktiki. In če je bolnik deležen kakovostne zdravstvene nege, je večja možnost, da so 
zadovoljene njegove življenjske potrebe.  
 
Rezultati raziskave B. Rupar (2014) o učinkih supervizije na profesionalni razvoj učiteljev 
opravičujejo potrebo po vključitvi supervizije v izobraževalne programe. Obstajajo tudi poskusi 
vpeljave mentorskih programov z elementi supervizije v podporo učitelju začetniku. Pozitivne 
izkušnje supervizije na razvoj kadra so znane tudi na področju izvajanja supervizirane prakse 
za mentorje psihologom začetnikom (Zabukovec, 2016). »Vključenost v supervizijsko skupino 
se je izkazala za pomemben vidik usposabljanja mentorjev in razvoja njihovih kompetenc 
mentoriranja in supervizije« (Štirn idr., 2016).  

6 MENTORSTVO IN SUPERVIZIJA V KLINIČNEM OKOLJU  
 
Zahteven in stresen vstop v klinično delovno okolje dijakom, študentom in drugim začetnikom 
lahko poleg mentorjeve podpore olajša tudi vključenost v supervizijski proces. Vlogi mentorja 
in supervizorja sta pogosto strogo ločeni; tako je npr. na Nizozemskem (Žorga, 2000c). V tem 
primeru mentor študenta metodično vodi in mu svetuje. Zato potrebuje bogate delovne izkušnje 
in znanje s področja, na katerem posameznik opravlja prakso. Zaposlen je v isti delovni 
organizaciji in je lahko tudi odgovoren za delo pripravnika ali študenta. Supervizorjeva vloga 
pa je predvsem v nudenju podpore študentu in pripravniku ter pomoč pri učenju iz novih 
delovnih izkušenj. Zaželeno je, da supervizor ni zaposlen v isti delovni organizaciji kot študent, 
pomembno je tudi, da je supervizor usposobljen za ustrezno preoblikovanje študentovih 
delovnih izkušenj v učno gradivo in je sposoben supervizanta voditi k iskanju lastnih 
odgovorov.  
V Angliji ima pogosto supervizor hkrati tudi mentorsko vlogo, kar pomeni, da 
supervizor/mentor opravlja predvsem administrativno in didaktično-edukativno funkcijo, 
podporna funkcija je pri tem zapostavljena (Žorga, 2000c). 
Študent ali pripravnik, ki ima možnost biti vključen v supervizijski proces, lahko v varnem 
okolju s pomočjo supervizorja reflektira svojo delovno izkušnjo. 
  
Model mentorske supervizije 
Model mentorske supervizije se uporablja takrat, kadar organizacije v delo vključujejo 
strokovne delavce, ki so še v procesu formalnega izobraževanja ali pa še nimajo dovolj 
strokovnih izkušenj (Žorga, 2000c). Model mentorske supervizije je primeren za supervizijo 
študentom na praksi, mladim strokovnjakom v obdobju pripravništva ali prostovoljnim 
delavcem. V teh situacijah imajo strokovnjaki še premalo delovnih izkušenj, zato potrebujejo 
več strokovnega vodenja, usmerjanja in usposabljanja.  
Študent, ki ima možnost vključitve v mentorsko supervizijo v varnem okolju s pomočjo 
supervizorja, reflektira svojo delovno izkušnjo in se uči novih vzorcev profesionalnega 
ravnanja, integrira praktične izkušnje s teoretičnim znanjem, prenaša teorijo v prakso, se 
profesionalno in osebnostno razvija. Mentor pa vodi študentovo delo in je zanj soodgovoren 
(Žorga, 2002c). Študent ali pripravnik se s pomočjo supervizije uspešno sooča s stresom, se uči 
avtonomnega izvajanja svojega poklica in oblikuje lastno poklicno identiteto. 
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Mentorstvo in supervizija se v tem primeru dopolnjujeta, vendar supervizija ne more 
nadomestiti mentorstva.  
Kakovosten supervizijski proces študentov naj bi omogočal klimo, ki je v svojem temelju 
nasprotna splošni kulturi izobraževanja, za katero je značilna tendenca postaviti študenta v 
odvisen odnos nasproti avtoriteti. Supervizijski proces naj bi zagotavljal prostor, kjer je 
supervizant odgovoren za lastno učenje in se lahko zanaša na podporo, zaupanje ter odprtost 
supervizorja (Hawkins in Shohet, 2006). Zagotavljanje varnega prostora za strokovno učenje, 
ki ga nudi supervizija, omogoča soočanje z lastnimi potrebami v procesu razvoja (Jordan, 
2002).  
 
Jetske van der Zijpp (1999, v Medvešček, 2000) navaja ugotovitve, da študenti in mladi odrasli 
še niso povsem pripravljeni na naloge, ki jih prevzemajo, ko se srečajo s prvimi delovnimi 
izkušnjami. Ovira pri opravljanju strokovne prakse so lahko prvi vtisi iz delovnega okolja in 
prve delovne izkušnje. Tudi moje izkušnje pri vključevanju dijakov v praktični pouk in povratne 
informacije študentov zdravstvene nege kažejo, da ima pomembno vlogo delovno okolje, v 
katerega se dijaki in študenti vključijo. Pomemben dejavnik, ki vpliva na dijake ali študente, so 
tudi zaposleni v delovnem okolju  in v prvi vrsti seveda stik z bolnikom in oskrbovancem, ki je 
sam obremenjen z boleznijo in s spremembami, ki jih le-ta prinaša.  
Izkušnje, s katerimi se sreča študent, so pogosto čustveno nabite, ob tem študent doživlja jezo, 
žalost, gnus, negotovost, razočaranje, občutek neustreznosti in nezaupanja. Zato Jacki Pritchard 
(1995, v Žorga 2002c, str. 231) piše, da je treba študenta usmerjati na to, kako:  

 biti profesionalen (kadar si v stiku s klientom ali v zahtevni situaciji),  
 se razbremeniti oz. »spraviti stvari iz sebe« (npr. z jokom, ko si enkrat na 

varnem),  
 se odtrgati od dela (kako to storiti).  

 
V supervizijskem procesu se študent uči (Hanekamp, 1994, v Žorga, 2002c, str. 236):  

 poročanja o izkušnji in zastavljanja supervizijskih vprašanj (navajanja le glavnih 
dejstev);  

 reflektiranja (uporablja lastno izkušnjo na poučen način, odkrito in prizanesljivo 
opazuje samega sebe, svoje vedenje in posebnosti ter si zastavlja vprašanja v zvezi z 
izkušnjo brez samoobtoževanja);  

 sprejemanja in dajanja povratnih informacij (sposobnost poslušati druge, ne da bi pri 
tem ocenjeval; reagirati in povedati, kaj ga moti, ne da bi pri tem sogovornika ogrožal, 
ter oblikovati vprašanja in pripombe tako, da lahko drugi pridejo do novih spoznanj);  

 razvijanja vpogleda v lasten stil učenja (kako se uči, kaj je zanj težko in kaj ne);  
 jasnega razmišljanja o dogodkih, povezanih z opravljanjem svojega dela (sposobnost 

razjasniti pri problemu odnos med vzrokom in posledico ter prepoznavati učinke 
lastnega komuniciranja in vedenja);  

 sprejemanja učenja kot veselje in ne kot breme ter uživanje ob odkrivanju novih 
možnosti v sebi; 

 razvijanja navade, da uporabi pretekle delovne izkušnje kot učenje za prihodnost.  
 

Poleg razvojno edukativne in podporne funkcije je izraziteje poudarjena tudi vodstveno-
administrativna funkcija, didaktični vidik ter strokovno svetovanje. Tako so funkcije 
supervizije odvisne od članov in zastavljenih ciljev (Kobolt, 2008). Edukativna funkcija 
supervizije pomaga začetniku razvijati poklicne kompetence, ozaveščati njegovo ravnanje in 
spodbuja osebnostno rast (Rupar, 2014).  
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S. Žorga (2002c, str. 234) opisuje potek supervizijskega srečanja v mentorskem modelu. 
 Študent predstavi izkušnjo iz prakse, ki ga miselno ali čustveno okupira, ki je ni dobro 

razumel, ga bremeni ali pa bi jo v prihodnje želel izpeljati drugače. 
 S pomočjo supervizorja preoblikuje predstavljeno izkušnjo v učno gradivo. Tako se  

spoznava z ozadjem svojega ravnanja in z vzvodi, ki ga vedno znova potegnejo v vzorce 
vedenja, ki jih morda pri sebi ne odobrava in tudi strokovno niso učinkoviti. 

 Sledi refleksija konkretne izkušnje – spoznavanje ozadja svojega ravnanja, soočenje s 
svojimi obrambami, čustvenimi vsebinami in stili vedenja. 

 Skuša prepoznati subjektivne teorije, stališča in vrednote, ki usmerjajo njegovo ravnanje 
in doživljanje. 

 Študent ugotavlja, kakšen pomen ima zanj ta izkušnja, vpliv le-te na njegovo strokovno 
delovanje in možnosti za spremembo tega delovanja. 

 S pomočjo supervizorja razvija sposobnost samostojnega razmišljanja o delu, nauči se 
razmišljati na različne načine glede vprašanja, ki ga je v superviziji predstavil.   

 
V praksi so možnosti vključitve študentov in pripravnikov v supervizijski proces majhne, zato 
bi bilo zaželeno, da se mentor sreča s supervizijo in spozna, kaj supervizija nudi, da bo lahko 
celostno izvajal mentorstvo, skrbel za študentove potrebe in lajšal proces refleksije, omogočal 
učenje iz izkušenj in nudil podporo. Supervizijski proces razkriva posameznika, institucije se 
lahko tega ustrašijo; po mnenju S. Žorga (2002c) je zato pomembno, da najprej supervizijo 
spoznajo mentorji na praksi. Sama izkušnja ne zadostuje za pridobivanje novih spoznanj, treba 
jo je ustrezno predelati (Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007b). 
 
Vloga mentorja v kliničnem okolju 
J. Ramšak Pajk (2016) piše, da so mentorji, ki znajo uporabljati elemente refleksivne prakse pri 
izvajanju mentorstva, uspešnejši, študentom olajšajo učenje in pridobivanje znanja skozi 
vodeno refleksivno prakso. Avtorica pravi, da se proces refleksije lahko odvija med izvajanjem 
klinične prakse, med intervencijo ali pa po opravljeni praksi. Refleksija naj bo strukturirana, 
usmerjena naj bo v razumski in čustveni vidik razumevanja situacije, vprašanja v procesu 
refleksije naj bodo usmerjena v iskanje močnih in šibkih točk.  
Navaja vprašanja, ki so lahko osnova in vodilo za reflektiranje delovne izkušnje študenta 
zdravstvene nege. 

 Kaj sem želel s to intervencijo doseči? 
 Kaj točno sem naredil? Kako bi natančno opisal intervencijo? 
 Zakaj sem izbral to intervencijo/dejanje? 
 Katere teorije/modeli/raziskave/protokoli utemeljujejo moja dejanja? 
 Kakšen je naslednji korak? 
 Kako uspešna je bila intervencija? 
 Katera merila/kriterije lahko uporabim za merjenje uspešnosti? 
 Kako bi to naslednjič naredil drugače? 
 Kakšni so občutki glede na celotno izkušnjo? 
 Katera znanja/vrednote/spretnosti so bile prikazane? 
 Kako se je počutil ob tem pacient? 
 Ali je dejanje/intervencija vplivala na moje aktivnosti v prihodnje? 

 
M. Juriševič (2003) za spodbujanje refleksivnega mišljenja študentov v času praktičnega 
usposabljanja navaja naslednje pomembne smernice: 

 spoštljiv odnos do študenta, ne glede na njegovo znanje in stopnjo refleksije, kar mu 
zagotavlja čustveno varnost in olajša soočanje z izzivi v sprejemanju novih nalog in 
vlog;   
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 upoštevanje dejstva, da so med študenti razlike v znanju in da bo njihovo učenje 
najuspešnejše, ko bomo spoštovali individualne sposobnosti posameznega študenta v 
konkretnem načrtovanju nalog; 

 spodbudno je, da študenta spoznavamo z aktualnimi temami, s tem spodbujamo 
profesionalno socializacijo in profesionalno identiteto;  

 omogočanje priložnosti, v katerih se študent aktivno uči in jih analizira z različnih stališč 
(stališče učitelja, učenca, starša, v primeru študenta zdravstvene nege tudi s stališča 
pacienta); 

 spodbujanje študentov k oblikovanju in izražanju lastnih mišljenj;  
 napredovanje v znanju in krepitvi v stališčih na določeno temo – lahko refleksivni 

zapisi, dnevnik, poročila;  
 medsebojna podpora in ustvarjanje izzivov z namenom spodbujanja profesionalnega 

razvoja. 
 
Pri procesu mentorstva v kliničnem okolju in razvojno-edukativnem procesu supervizije gre za 
različna procesa učenja, v obeh procesih pa lahko opazimo tudi podobnosti. Oba procesa sta 
časovno določena, oba potekata po stopnjah, sledita zastavljenim ciljem, potekata v majhnih 
skupinah ali individualni obliki. Mentoriranje je usmerjeno v razvijanje veščin in pridobivanje 
praktičnega znanja, vendar mentor ne sme zanemariti socialnega, motivacijskega in čustvenega 

vidika (Zabukovec, 2016).   
Skupno različnim opredelitvam mentorstva je usmerjanje posameznika z nasveti in pojasnili. 
Mentor izvaja vodenje, vzgaja in izobražuje, svetuje ter vodi posameznika do zastavljenih ciljev 
(Govekar-Okoliš in Kranjčec, 2016). Sodobna paradigma mentorstva v ospredje postavlja 
vzajemno odgovornost za doseganje skupno opredeljenih učnih ciljev.  
 
Na podlagi do sedaj napisanega povzamem temeljne značilnosti mentoriranja: 

 Mentorji niso le vir znanja, ampak imajo tudi vlogo pri razvoju samospoštovanja in 
delovne identitete, pomembna je podporna vloga mentorja. 

 Mentor mora ob kakovostnem strokovnem znanju imeti tudi razvite kompetence na 
komunikacijskem in organizacijskem področju.  

 Nujno je ustvarjanje pogojev, da bo mentoriranec lahko izrazil svoj pogled na izkušnjo, 
ubesedil svojo vlogo in občutja po opravljeni izkušnji in o tem razmislil, potreben je 
empatični dialog med mentorjem in mentorirancem. 

 Opredelitev ciljev, določanje obveznosti, ugotavljanje in upoštevanje potreb 
mentoriranca, njegovih želja in pričakovanj.   

 
Skupne značilnosti mentorstva v študijskem, delovnem in zasebnem okolju po Eby, Rhodes in 
Allen (2007, v Govekar-Okoliš in Kranjčec, 2016, str. 47) so:  

 Mentorstvo predstavlja edinstven odnos med posameznikoma. Vsak odnos 
opredeljujejo značilni vzorci interakcije. 

 Mentorstvo je učno partnerstvo. Ne glede na različne cilje mentorskih odnosov, večina 
vsebuje pridobivanje znanja. 

 Mentorstvo je proces, ki ga opredeljuje način podpore mentorja kandidatu.  
 Mentorski odnos je vzajemen, vendar še vedno asimetričen. Od mentorskega odnosa 

ima korist tudi mentor, vendar primarna cilja sta rast in razvoj mentoriranca. 
 Mentorski odnos je dinamičen, spreminja se skozi čas.  

 
Skupna točka med mentorstvom in supervizijo je interakcija med udeleženci, v obeh procesih 
je pomembna kakovost odnosa. Supervizant s pomočjo refleksije išče lastne rešitve problemov, 
s katerimi se srečuje pri delu, išče tudi uspešne načine soočenja s stresom pri delu. Supervizor 
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je odgovoren za vodenje supervizijskega procesa in ustvarjanje pogojev za učenje, ne daje 
odgovorov glede zastavljenih vprašanj in dilem. V supervizijskem procesu supervizant z 
refleksijo delovnih izkušenj razvija novo znanje, ukvarja se tudi z reševanjem težav v delovnih 
odnosih in doživljanjem svojega dela. 
Supervizija temelji na natančnih dogovorih, motivaciji in aktivnosti udeležencev, izhaja iz 
konkretnih potreb udeležencev in komunikaciji v varnem ozračju. Vključitev v supervizijski 
proces naj bo prostovoljna, supervizant si sam določi cilje, ki jih želi dosegati (Žorga, 2002a). 
Na osnovi različnih opisov sem oblikovala to preglednico. 
 
Preglednica 7: Primerjava mentorstva in supervizije 

Supervizija Mentorstvo 
Refleksija delovne izkušnje in iskanje lastnih 
rešitev problemov. 

Razvijanje veščin in pridobivanje 
praktičnega znanja. 

Časovno dogovorjen proces. Časovno določen proces. 
Prostovoljna vključenost, pomembna 
motivacija in aktivnost udeležencev. 

Ni prostovoljna vključenost, dosežki so 
odvisni od notranje motivacije in 
aktivnosti udeležencev. 

Izhajanje iz konkretnih potreb udeležencev. Izhajanje iz potreb mentoriranca, znanja in 
njegove usposobljenosti. 

Interakcija med udeleženci, pomemben odnos 
in komunikacija v varnem ozračju, kultura 
ustanove. 

Interakcija med udeleženci, pomemben 
odnos, komunikacija v varnem okolju, 
empatičen dialog. 

Vpliv dinamike v skupini, pričakovanj in 
potreb članov, supervizorja. 

Vpliv delovnega okolja, zaposlenih v 
delovnem timu, mentorja. 

Proces sestavljajo stopnje/faze, natančni 
dogovori. 

Proces sestavljajo stopnje/faze, začetni 
dogovori glede procesa mentorstva. 

Majhne skupine, individualno izvajanje. Majhne skupine, individualno izvajanje. 
Supervizant si sam določi cilje, ki jih želi 
dosegati. 
 

Cilji so določeni z izobraževalnim 
programom, narekuje jih tudi delovno 
okolje. 

Supervizant s pomočjo refleksije išče lastne 
rešitve problemov, s katerimi se srečuje pri 
delu, išče tudi uspešne načine soočenja s 
stresom pri delu. 

Gre za učni proces, pomemben tudi 
motivacijski, čustven in socialni vidik. 

Supervizor je odgovoren za vodenje 
supervizijskega procesa in ustvarjanje pogojev 
za učenje, ne daje odgovorov glede 
zastavljenih vprašanj in dilem. 

Mentor odgovoren za doseganje ciljev, 
sodelovanje mentoriranca pri določanju 
ciljev in odgovornost za lastni učni proces, 
za znanje in rezultate procesa. 

 
Tudi za odnos med mentorjem in pripravnikom ali dijakom/študentom je pomembno 
sprejemanje začetnih dogovorov, notranja motivacija in aktivnost mentoriranca, komunikacija 
v varnem okolju ter izhajanje iz njegovih potreb (stopnje njegovega znanja in usposobljenosti). 
Cilji za doseganje poklicnih kompetenc so določeni z izobraževalnim programom, narekuje jih 
tudi delovno okolje. Temeljni cilj mentorstva v kliničnem okolju je usposobitev posameznika 
za delo, torej konkretno učenje v delovnem okolju. Na rezultat učenja pozitivno vpliva tudi 
mentorjeva podpora in usmerjenost na osebno rast. Mentor naj skupaj z mentorirancem določi 
cilje za razvijanje osebnega in profesionalnega razvoja; oba naj predstavita svoja pričakovanja. 
Za doseganje ciljev je odgovoren mentor, vendar se v sodobnih pojmovanjih mentorstva vse 
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bolj poudarja sodelovanje mentoriranca pri določanju ciljev, odgovornost za lastni učni proces, 
za znanje in rezultate procesa.  
 
Mentorji v kliničnih okoljih imajo dvojno vlogo, to je mentorstvo študentu/dijaku in opravljanje 
svojih delovnih obveznosti. Izidi procesa zdravstvene nege vplivajo na zadovoljstvo pacientov 
z zdravstveno oskrbo v ustanovi (Čuk, 2014). Za izvajanje sodobnega pouka mora klinično 
okolje izpolnjevati pogoje za naziv učna baza, pomembna je komunikacija med izobraževalno 
ustanovo in kliničnim okoljem.  
 
V. Čuk (2014) poudarja ključno vlogo kliničnega okolja pri praktičnem izobraževanju. Na 
razvoj kompetenc zdravstvene nege pri študentih poleg individualnih značilnosti mentorjev in 
študentov (mišljenje, delovanje in doživljanje) pomembno vplivajo tudi organizacijske 
značilnosti kliničnega delovnega okolja in medsebojni odnosi med zaposlenimi. 
V procesu praktičnega izobraževanja se od dijakov zahteva odgovoren in profesionalen pristop 
v kliničnem delovnem okolju. Dijaki se učijo delovanja v timu, sodelovanja in komunikacije. 
Ne zadošča učenje teh vsebin na tradicionalen način iz učbenika, z izkustvenim učenjem v 
kliničnem delovnem okolju dijakom olajšamo doživljanje prvih korakov k delu in razumevanju 
svojega poklica pa tudi k izgradnji poklicne samopodobe. 

Za dijaka je pomembna sprejetost s strani mentorjev, pa tudi ostalih članov tima in tudi s strani 
pacientov, ki se morajo strinjati glede vključevanja dijakov v svojo obravnavo. Za izvajanje 
praktičnega pouka so potrebni razpoložljivi materialni pogoji, človeški potenciali in izvajanje 
aktivnosti poučevanja in učenja zdravstvene nege na drugi strani. S strani mentorjev je 
pomemben podporen, sprejemajoč, spodbuden in spoštljiv odnos, ki temelji na zaupanju in 
odkriti komunikaciji.  

Supervizija v mentorskem procesu ima pomembno vlogo z vidika podporne, izobraževalne in 
usmerjevalne funkcije. Namen supervizije za mentorje je nuditi podporo za doseganje 
kakovostnega mentorskega odnosa, v katerem se bodo dijaki kot bodoči strokovnjaki na 
področju zdravstvene nege naučili odgovornega, strokovnega in visoko etičnega ravnanja pri 
delu s pacienti in oskrbovanci. Temelj profesionalne rasti mentorja je sposobnost reflektiranja, 
prepoznavanje močnih in šibkih točk in vzpostavljanje kritične distance. 
Na posameznika usmerjen pristop (Rogers, 1983, v Brockbank in McGill, 2006) poudarja 
kongruentnost, brezpogojen pozitiven odnos in empatijo. Mentor s tovrstnim pristopom je 
usmerjen v opredelitev individualnih potreb študenta po učenju in razvoju. Izraža lastne občutke 
in mnenja, drugega spoštuje in sprejema ter razume čustva in občutke študenta. 

 kongruentnost – pristnost, realnost, izražanje lastnih občutkov in stališč, ne pa mnenj in 
sodb; 

 brezpogojen pozitiven odnos – sprejemanje in spoštovanje drugega;   
 empatija – razumevanje čustev in izkušenj drugega. 

Prepričanje mentorja, da se posamezniki želijo učiti, rasti in razvijati, v delovno področje 
vstopajo kot celovite osebnosti, delujejo dobronamerno in imajo potrebo po duhovnem 
življenju ter so bogatejši v svojih sposobnostih, kot v pomanjkljivostih spodbuja kakovosten 
mentorski odnos (Brockbank in McGill, 2006).  
 
Mentorstvo na področju zdravstvene nege postaja pomembna tema izobraževanj, ki so 
namenjena vsem, ki sodelujejo v procesu izobraževanja v kliničnem okolju. Šole in delovne 
organizacije se vedno bolj zavedajo pomena kakovostnega mentorstva, sodelovanja 
izobraževalnih in delovnih organizacij, prizadevajo si za razvijanje uspešnih modelov 
mentorstva. Vloga mentorja v zdravstveni negi postaja s tem vse bolj vidna. Mentorji načrtujejo 
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razporeditev dijakov, skrbijo za povezovanje dijakov s člani negovalnega tima, spremljajo 
njihovo delo, jih spodbujajo in usmerjajo k razmišljanju ter reševanju problemov s ciljem, da 
bodo znali prisluhniti potrebam bolnikov in jih skušali zadovoljiti. Pri dijakih morajo mentorji 
razvijati občutek poklicne pripadnosti in poklicne odgovornosti v skladu z etičnimi načeli. 
Dijak se v procesu izobraževanja oblikuje in si nabira izkušnje in vzorce, ki jih bo kasneje v 
življenju bogatil in razvijal. Potrebna je stalna refleksija mentorjevega delovanja, ozaveščanje 
vloge mentorja, s tem povezanih dilem in prepričanj. Potreben je pogum za priznanje lastne 
nepopolnosti in zavedanje, da se tudi mentor nenehno oblikuje in uči. Supervizija lahko tudi 
mentorju pomaga razvijati sposobnosti pri prevzemanju kompleksne vloge mentorja. Dober 
mentor svojo vlogo opravlja odgovorno, ima čas za študenta, ga sprejema z zaupanjem in brez 
predsodkov, zna mu postavljati izzive. V svojem delovanju prehaja od zadovoljevanja 
intelektualnih potreb do vloge zaščitnika in svetovalca.  
Mentor s svojim načinom delovanja, reševanjem dilem in komunikacijo kot model vpliva na 
mentoriranca in na njegovo oblikovanje vrednot, vedenja in pristopa, ki ga bo kasneje prenašal 
v delo z bolniki in varovanci.  
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II EMPIRIČNI DEL 

1 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 
 

Raziskovalni problem usmerjam v preučitev vpliva izvedbe razvojno-edukativnega modela 
supervizije za mentorje praktičnega pouka zdravstvene nege ter nege in oskrbe tako v okviru 
izobraževanja srednje zdravstvene šole ter mentorjev v kliničnem okolju (bolnišnice in socialno 
varstvene ustanove) na njihov profesionalni razvoj in razvoj njihovih kompetenc za izvajanje 
mentorstva. Tako mentorji praktičnega pouka kot mentorji v kliničnem okolju so dobro 
usposobljeni na svojem strokovnem področju, manj pa so pripravljeni na kompleksnost in 
večstranskost mentorske vloge, zlasti v smislu spodbujanja mentoriranca k refleksiji delovnih 
izkušenj ter spodbujanja njihovega profesionalnega razvoja. Poleg tega se kot problem izrisuje 
slabša povezanost in usklajenost mentorjev v obeh okoljih – izobraževalni proces na šoli in 
klinična praksa.   
 
Osrednji cilj pričujoče raziskave je ugotavljanje vpliva izvedbe supervizijskega procesa za 
mentorje na razvoj njihovih kariernih in psihosocialnih mentorskih funkcij.  
 
Pričakujem, da bo supervizijski proces vključenim mentorjem omogočil reflektiranje njihovega 
dela in vloge, prepoznavanje lastnih občutkov, misli in vzorcev ravnanja ter s tem izboljšal 
sposobnost prepoznavanja potreb dijakov pri praktičnem pouku. 
Pričakujem, da bo delo prispevalo k prepoznavanju primernosti supervizije kot dodatne metode 
usposabljanja mentorjev, k razvijanju kariernih in psihosocialnih funkcij mentorstva ter tudi kot  
podporo mentorjem pri izvedbi in prevzemanju kompleksne vloge v odnosu do dijaka. 
 
Dodatni, a zato nič manj pomemben cilj izvedbe in analize vplivov supervizijskega procesa za 
mentorje je tudi razviti in utrditi sistem sodelovanja med učitelji praktičnega pouka na šoli, 
mentorji v delovni organizaciji in organizatorji praktičnega pouka.   

2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Glede na navedene cilje sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
RV1: Katera nova znanja si v supervizijo vključeni mentorji želijo in kakšne supervizijske teme 
se pojavljajo v njihovih supervizijskih gradivih?  
 
RV2: Kakšne učinke in kompetenčne pridobitve navajajo v supervizijski proces vključeni 
mentorji in katere izkušnje iz supervizije so prenesli v svojo mentorsko prakso? 
 
RV3: Ali in kako se med supervizijskim procesom spreminja samoocenitev lastne mentorske 
vloge? 

3 OPIS RAZISKOVALNEGA PRISTOPA IN RAZISKOVALNIH METOD  
 
Raziskava temelji na kvalitativnem raziskovalnem pristopu. Gradivo, ki sem ga uporabila za 
namen raziskave, je nastalo v dveh supervizijskih procesih, v katera so bili vključeni mentorji 
praktičnega pouka srednje zdravstvene šole in mentorji iz kliničnega okolja. Uporabila sem tudi 
metodo delno strukturiranega skupinskega intervjuja z odprtimi vprašanji. Celotno gradivo je 
bilo analizirano po principih vsebinske analize. 
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3.1 Vzorec vključenih oseb 
Vzorec je bil namenski, oblikovani sta bili dve supervizijski skupini. V eno je bilo vključenih 
osem mentorjev praktičnega pouka (sedem žensk in en moški), v drugo pa šest oseb (vse 
ženskega spola). Skupini sta bili heterogeni glede na mesto zaposlitve in starost udeležencev. 
Razlog za vključitev mentorjev praktičnega usposabljanja dijakov srednje zdravstvene šole iz 
kliničnega okolja in učiteljev praktičnega pouka na srednji zdravstveni šoli je bil povezovanje 
mentorjev iz obeh omenjenih okolij. J. Vogrinc (2008) piše, da je kakovost kvalitativnega 
raziskovanja odvisna od natančnosti opisa postopka zbiranja podatkov, treba je utemeljiti 
kriterije za izbor oseb, ki so vključene v raziskavo, kar sem v oblikovanju skupin upoštevala.  
 
Tabela 1: Osnovni podatki članov obeh supervizijskih skupin  

Supervizant/ka Starost Zaposlitev Doba opravljanja mentorstva 
S1  47 let Socialno varstveni zavod 22 let 
S2 39 let Socialno varstveni zavod 10 let 
S3 32 let Socialno varstveni zavod 3 leta 
S4 51 let Bolnišnica 20 let 
S5  43 let Bolnišnica 15 let 
S6  43 let Bolnišnica 2 leti 
S7 42 let Bolnišnica 10 let 
S8 34 let Bolnišnica 5 let 
S9 41 let Srednja zdravstvena šola 13 let 
S10 41 let Srednja zdravstvena šola 16 let 
S11 33 let Srednja zdravstvena šola 7 let 
S12 58 let Srednja zdravstvena šola 15 let 
S13 53 let Srednja zdravstvena šola 15 let 
S14 51 let Srednja zdravstvena šola 18 let 

 
Ravnateljici srednje zdravstvene šole sem predstavila načrt za supervizijski proces, predstavila 
sem namen in cilje procesa ter raziskovalni namen izvajanja supervizijskih srečanj. Oblikovala 
sem vabilo (priloga 1) z osnovnimi izhodišči procesa in program izobraževanja.  
Vabilo sem posredovala organizatorici praktičnega pouka na šoli, vabilo mentorjem v 
bolnišnici in socialno varstvenemu zavodu pa je bilo posredovano preko vodij služb 
zdravstvene nege.  
Na šoli zaposlene mentorje sem seznanila s supervizijskim procesom in jih povabila k 
udeležbi na sestanku strokovnega aktiva. V vabilu sem določila rok za prijavo in kontaktne 
podatke. Po zaključenih prijavah sem določila datum prvega srečanja, ki je bilo skupno za 
mentorje obeh skupin.  
 
Oba supervizijska procesa sta obsegala 12 srečanj, ki so potekala na 14 dni po 3 šolske ure. 
Srečanja so potekala vedno na isti lokaciji in v istem prostoru. Supervizijski proces se je začel 
izvajati septembra 2016, zaključil pa aprila 2017. Temeljil je na razvojno-edukativnem modelu. 
Vključevala sem tudi teme s področja komunikacije, vzpostavljanja stika, veščin vodenja in 
spremljanja mentorirancev. Teme so podrobneje opisane v poglavju, ki opisuje proces 
izvedbe. Za aktivnosti v skupini sem uporabila smernice za različne delavnice ter priročnik za 
šolske razvojne time – Vpeljevanje sprememb v šole (Pušnik, 2007).  
 
Srečanja so potekala v prostorih srednje zdravstvene šole v času od 13.00 do 15.15. Mentorji 
iz kliničnega okolja so imeli supervizijo delno v delovnem času, supervizijski proces je bil 
prijavljen kot izobraževalni program pri Zbornici zdravstvene in babiške nege – Zvezi 



 

30 

 

strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, mentorice so 
prejeli potrdila o izobraževanju in licenčne točke v registru strokovnih izobraževanj. 
 
Vključitev v supervizijski proces je bila prostovoljna in je temeljila na skupaj sprejetih 
dogovorih. Udeleženci supervizijskih skupin so bili seznanjeni z namenom raziskave. Vsi so 
dovolili uporabo in analizo intervjuja, vprašalnikov in ostalega zbranega gradiva. 
 
3.2 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 
V kvalitativno vsebinsko analizo sem vključila v supervizijskem procesu zbrana gradiva: pisna 
gradiva, refleksije srečanj, evalvacije vsakokratnega srečanja, vmesno in zaključno 
evalvacijsko poročilo.  
Refleksije posameznih srečanj so bile v pisni obliki. V ta namen sem pripravila različne delovne 
liste, v obliki vprašanj in nedokončanih povedi (priloga 3). Refleksijo 10. srečanja sem posnela 
in dobesedno zapisala. Vsi podatki so bili v besedni obliki.  
Pomemben vir podatkov je predstavljal delno strukturiran skupinski intervju z odprtimi 
vprašanji (priloga 7), ki sem ga izvedla po zaključenih procesih na drugi lokaciji, kot smo 
izvajali supervizijski proces, izven delovnega okolja. Mentorje sem v naprej seznanila z 
vprašanji, odgovore sem posnela in naredila dobesedni zapis, za lažjo berljivost sem ga uredila, 
nisem ga pa vsebinsko spreminjala. Sledila je vsebinska analiza. Pri pripravi vprašanj za delno 
strukturiran intervju sem izhajala iz raziskovalnih vprašanj. 
 
Dodatni viri pridobivanja ocen udeleženk 
Na začetku procesa so udeleženci izpolnili vprašalnik o mentorskih kompetencah (priloga 4), 
prav tako sem v gradivo vključila odgovore mentorjev na vprašanja glede njihovega pogleda 
na vlogo mentorja (»Moja vloga mentorja«, priloga 5) ter plakat za izražanje pričakovanj in 
aktualnih tem v supervizijskem procesu. 
 
Vodila sem svoj dnevnik raziskovanja in pisala refleksije vodenja supervizijskih srečanj. 
Vse zbrano gradivo v supervizijskih procesih sem analizirala po zakonitostih kvalitativne 
vsebinske analize. Pisna gradiva sem pregledala in sortirala, postopek obdelave vseh gradiv ni 
enak, zato sem pri vsakem raziskovalnem vprašanju razložila postopek obdelave in analize 
uporabljenega gradiva. 

4 REZULTATI RAZISKAVE 
 

Najprej bom predstavila opis poteka raziskovanja, supervizijski proces bom predstavila po 
posameznih stopnjah. V tem delu bom predstavila rezultate vmesne in zaključne evalvacije ter 
refleksije na posamezna srečanja. Izpostavila bom tematike, ki so pomembne za interpretacijo 
odgovorov na posamezna raziskovalna vprašanja. V nadaljevanju bom oblikovala odgovore na 
raziskovalna vprašanja, kjer bom izpostavila rezultate vprašalnika o funkcijah, vlogo mentorja, 
delno strukturiran intervju in oblikovala povzetek predstavljenih rezultatov. 
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4.1 Opis supervizijskega procesa  
Oba supervizijska procesa sta potekala sicer v dveh skupinah, a po istih stopnjah:  
 

Pripravljalna stopnja  
 

Začetek supervizijskega procesa   
 

Vmesna evalvacija  
 

Osrednja delovna stopnja 
 

Zaključna stopnja 
 

Pripravljalna stopnja 
Pripravila sem formalno vabilo z osnovnimi izhodišči procesa in programom izobraževanja. 
Udeležence sem seznanila, da bo supervizijski proces temeljil na razvojno-edukativnem 
modelu, srečanja so bila obogatena z obravnavo tem, ki prispevajo k spoznavanju in 
prepoznavanju lastnega delovanja in boljšega razumevanja odzivanja drugih. Izbor tem je bil 
oblikovan na osnovi potreb udeležencev. 
 
Pričakovani cilji supervizijskega procesa so bili: 

 podpora mentorjem pri izvajanju vloge mentorstva, omogočanje refleksije in 
krepitev mentorske vloge; 

 prepoznavanje lastnih občutkov, misli in vzorcev ravnanja ter s tem izboljšanje 
sposobnosti prepoznavanja potreb in doživljanj dijaka na praktičnem pouku; 

 zmanjševanje razkoraka med teoretičnimi in praktičnimi znanji; 
 razvoj sodelovanja med učitelji praktičnega pouka na šoli in mentorji iz 

kliničnega okolja. 
 
Začetek supervizijskega procesa 
Na prvem srečanju so se zbrali vsi mentorji, vključeni v supervizijski proces. Po uvodni 
aktivnosti in predstavitvi sodelujočih članov sem jih seznanila z namenom supervizijskega 
procesa. Supervizijski proces naj bi vključenim mentorjem omogočil reflektiranje njihovega 
dela in mentorske vloge, prepoznavanje lastnih občutkov, misli in vzorcev ravnanja ter s tem 
izboljšal sposobnost prepoznavanja potreb in doživljanj dijaka na praktičnem pouku. Mentor 
ima privilegij in odgovornost pomagati dijaku usvojiti znanja, povezati teorijo s prakso in 
prenašati znanje in spretnosti preko podobe, ki jo mentor predstavlja dijaku. Mentorjem sem 
predstavila raziskovalni namen supervizijskega procesa.  
Preverila sem predhodne izkušnje udeležencev s supervizijo, štiri mentorice so v preteklosti že 
bile vključene v supervizijski proces. Supervizijo sem predstavila in opredelila kot obliko 

profesionalne refleksije in svetovanja za zagotavljanje kakovostnega opravljanja poklicnega 
dela in spodbujanje profesionalnega in osebnega razvoja strokovnih delavcev na različnih 
delovnih področjih, na katerih je delo z ljudmi pomembna značilnost. Pripravila sem PPT- 
predstavitev. 
 

Mentorje sem seznanila z obveznostmi v supervizijskem procesu, potrebo po aktivnem 
sodelovanju na srečanjih, oddaji pisnih gradiv, pisanju vmesne in zaključne evalvacije in 
izvedbi evalvacije posameznih srečanj. Razložila sem tudi pravila komunikacije v supervizijski 
skupini, smernice za komunikacijo sem jim posredovala v pisni obliki. Poudarila sem pomen 
sproščene komunikacijske klime, poslušanja kot pomembnega elementa komunikacije, 
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komunikacijo »tu in sedaj«, jasno izražanje čustev, doživljanj, mišljenja, ravnanja, uporabo »jaz 
sporočil« in pravilno uporabo »povratne informacije«. 
 
Mentorji so se v nadaljevanju razdelili v dve skupini. Predlagala sem, da se v vsako skupino 
enakomerno vključijo mentorji iz različnih delovnih organizacij. Tako sta se oblikovali skupina 
1, v kateri je bilo 8 udeležencev in skupina 2, v kateri je bilo 6 udeleženk. 
 
Supervizijska srečanja so potekala po naslednji strukturi: 

 pregled notranjega vremena – osvetlitev počutja članov; 
 dogovor o poteku srečanja; 
 refleksija na prejšnje srečanje;  
 obravnava vnaprej dogovorjenih tem in izvedba aktivnosti, ki prispevajo k 

spoznavanju in prepoznavanju lastnega delovanja in boljšega razumevanja 
odzivanja drugih; 

 obravnava gradiva; 
 refleksija in analiza srečanja;  
 dogovor za naslednje srečanje.  

 
Na drugem srečanju sta obe skupini sprejeli in podpisali supervizijski dogovor (priloga 2), ki 
je vključeval organizacijski in vsebinski del, ter pravila, ki so članom zagotavljala varno in 
zaupno okolje. V obeh skupinah smo tudi sprejeli dogovor, da bomo na srečanjih obravnavali 
eno (1) do dve (2) gradivi. Refleksije bomo izvedli na koncu vsakega srečanja v pisni obliki na 
za to vnaprej pripravljenem obrazcu, nekatere refleksije bom tudi snemala.  
 
Na drugem srečanju sem udeležencem pripravila naslednja vprašanja, ki se nanašajo na 
sodelovanje v skupini: 

1. Kaj potrebujem, da bom lahko dosegel/a zastavljene cilje? Kako se moram počutiti, da 
bom lahko govoril/a odkrito in iskreno? 

2. Kaj lahko in sem pripravljen/a prispevati v skupino? 
3. Kaj pričakujem od drugih članov skupine, kako se morajo vesti, da bom lahko govoril/a 

odkrito in iskreno? 
4. Kaj pričakujem od vodje supervizijske skupine? 
5. Kaj me skrbi glede supervizije? Možne ovire na poti k zastavljenim ciljem. 

 
Udeleženci so izrazili potrebo po pozitivni naravnanosti skupine, prijateljstvu in sodelovanju 
ter skrb za dobro klimo. Vsi udeleženci so poudarili potrebo po zaupanju, zaupnosti in 
molčečnosti. Prav tako je bila izražena potreba po neobsojanju, sprejetosti in spoštovanju. 
Izražena je bila tudi potreba po sproščenosti in usmerjanju s strani supervizorke. 
 
Teoretične teme v supervizijskem procesu  
Skozi vsa srečanja sem vključevala teme s področja mentorstva, predstavila nekatere teoretične 
smernice glede mentorjeve vloge, poudarila izhodišča, ki jih ponuja novejša paradigma 
mentorstva. Ta poudarja aktivno vlogo mentoriranca.  
Glede na potrebe po obravnavi teoretičnih vsebin, ki so jih udeleženci opredelili v začetni fazi 
supervizijskega procesa, sem v procesih v obeh skupinah pripravila kratko predstavitev 
naslednjih tem: povratna informacija, pohvala, konstruktivizem pri poučevanju, komunikacija 
s težavnimi sogovorniki, novejša paradigma mentorstva in mentorjeve kompetence.  
Udeleženci so se vključili s predstavitvijo naslednjih tem: konflikti pri praktičnem pouku, 
organizacijski vidik mentorstva, pravne podlage mentorstva in delo z dijaki, ki imajo posebne 
potrebe. 
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Aktualne so bile teme s področja komunikacije, pripravila sem povzetek gradiva s predavanj v 
času študija (Šugman Bohinc, 2010) o značilnostih človekove zaznave, ki je interaktiven proces 
med socialnim in kulturnim okoljem in njegovimi interpretacijami sveta. 
Gradiva in članke sem jim posredovala v pisni obliki, po elektronski pošti in PowerPoint 
predstavitve. Posredovala sem jim tudi metode, ki sem jih uporabila pri obravnavi gradiv. 
Pri tem sem upoštevala mnenje T. Rupnik Vec (2004), da informativne intervencije ne smejo 
biti prevladujoče. Supervizor poučuje, kadar je učenje povezano z očitnimi potrebami 
supervizanta, z namenom podati nove informacije, novo znanje, saj naj bi v superviziji 
supervizant sam odkrival in razvijal novo znanje. 
 
Četrto in peto srečanje sem v obeh skupinah obogatila s sproščeno aktivnostjo, ob kateri so 
udeleženci razmišljali o svoji vlogi mentorja. V ta namen sem pripravila kartice z vprašanji 
»moja vloga mentorja«, odgovore na vprašanja so udeleženci oblikovali s pomočjo kreativnih 
tehnik. Vključila sem uporabo asociacij, slike, kartice s pojmi, delovni list z vrednotami in 
kartice s prometnimi znaki, igro domin. 
 
Vmesna evalvacija 
Vmesno evalvacijo sem načrtovala za šesto srečanje. Pripravila sem miselni vzorec z vprašanji, 
udeleženci so izdelali kolaž plakat, v ta namen so uporabili slike in materiale iz revij. Vsak je 
svoj izdelek predstavil skupini.  
 
Slika 3: Plakat, ki predstavlja vmesno evalvacijo  

 
 
Odgovore, ki so jih udeleženci navajali pri predstavitvi, sem vnesla v spodnji preglednici. 
Odgovore sem uvrstila in združila v vsebinsko podobne tematske sklope. 
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Preglednica 8: Odgovori udeležencev vmesne evalvacije  

Vprašanje: Kaj sem do sedaj v supervizijskem procesu pridobil/a za osebni razvoj, kaj 
sem se naučil/a o svojem delu in mentorski vlogi? 
Tema/vsebina odgovora Odgovori udeležencev 
Vsak posameznik 
prispeva svoje 
sposobnosti, potrebno je 
prepoznavanje potreb 
dijakov. 

»Da most lahko sestavljajo različne opeke, da moram 
prepoznati razlike in potrebe pri dijakih.« 
»Da smo posamezniki kot različni bonboni v bonbonjeri, smo 
različni vendar spadamo v isti prostor.« 

Mentor za svoje delo 
potrebuje ustrezno 
znanje. 

»Da je potrebno veliko znanja, da lahko rečeš, da si dober 
mentor.« 
»Že imam nekaj izkušenj, vendar bo še potrebno prehoditi nekaj 
poti.« 
»Moj osebnostni razvoj traja že nekaj let, že najmanjši sončni 
žarek prinese veliko dobrega.« 
»V supervizijskem procesu sem se o sebi naučila to, da so mi 
moje izkušnje in izkušnje drugih pri delu v veliko pomoč pri 
sprejemanju odločitev in reakciji na kakšno situacijo.«  

Vzpostaviti pravila. »Postaviti NOVA, STARA PRAVILA.« 
 

Prepoznavanje svojih 
močnih in šibkih točk. 
Iskanje novih rešitev. 

»Da sem samozavestna v svoji vlogi mentorja in da je vedno 
pomembna skupina, s katero delam.« 
»Spoznala sem, da imam trd oklep, ko izbruhnem, sem pa kot 
tiger. Hočem imeti vse na očeh in vse vedeti.« 
»Spoznala sem, da kar sem zakuhala, bom morala tudi pojesti.« 
»Kar se mentorstva tiče, sem spoznala, da sem kot mama. 
Lahko bi bila bolj stroga.« 
»Naučila sem se, naj ne ukrepam na »prvo žogo«, potrebno je 
počakati, prespati, da se situacija ohladi.« 
»Da je treba skrbeti zase, da zaupamo in vprašamo. Da je 
poleg ene rešitve lahko še pet »odštekanih« možnosti.« 

Mentorji se pri svojem 
delu srečujejo s 
podobnimi izkušnjami. 

»Da so podobnosti pri tem, s kakšnimi problemi se srečujejo 
tudi drugi. Smo nekakšni večni bojevniki.« 
  

Vprašanje: Kaj se še želim naučiti in kakšni so moji prihodnji cilji v zvezi s strokovno 
in osebnostno rastjo? 
Tema/vsebina odgovora Odgovori udeležencev 
Pridobiti še več različnih 
pogledov in mnenj 
drugih. 

»Zavzeto še naprej prisluhniti predlogom, vedno lahko najdemo 
vsaj osem alternativ.« 
»Odgovori, ki jih najdemo, in rešitve me vedno znova 
presenečajo, tega želim še več.« 
»Skupaj še naprej iskati alternative.« 
»Trenutni cilji so bili zelo doseženi, želim, da še naprej 
dodajamo in gradimo iz različnih sestavin odlično zgodbo.« 

Prizadevati si za osebni in 
strokovni razvoj. 
 

»Vidim še dolgo pot, vendar tudi bogastvo, ki ga bom pridobila.«  
»Se povzpeti čim višje.« 
»Želim še naprej hoditi proti vrhu, da bom kot mentorica 
delovala kot sončnica med dijaki.« 
»Naučiti se delovati brez krivic.« 
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»Da še naprej rastemo s ciljem biti boljši mentor.« 
»Pričakujem, da bom nekatere stvari videla še bolj jasno.« 

Ustvarjanje stikov z 
drugimi. 

»Dobro druženje, krepitev odnosov med različnimi ustanovami, 
mentorji iz bolnice, doma in šole se povezujemo. Ko imamo 
kakšen problem, ga hitreje rešimo, se lažje pokličemo.« 

Potreba po varnosti in 
zaupanju v skupini. 

»Da še naprej ostane vse znotraj skupine.« 
»Da bom lahko hodila naprej kljub težavam, s katerimi se 
srečujem. Pri svojem delu se včasih počutim izločena, rada bi 
našla povezavo z ostalimi. V skupini si želim, da se bomo še 
naprej imeli lepo.« 
»Ugotovila sem, da sem »ven iz prakse«, »ven iz šole«. Da je 
pomembno zaupati, etika.« 

Vprašanje: Katera moja pričakovanja in cilji so bili doseženi, kateri pa ne? 
Kaj sem pogrešal/a?         
Tema/vsebina odgovora Odgovori udeležencev 
Izražena je bila 
povezanost skupine in 
sodelovanje. 

»Nič nisem pogrešala, všeč mi je to skupno reševanje težav.« 
»Da lahko povem vse probleme, da me razumete, da me 
usmerjate.« 
»Kako utečeno tečemo, tudi voda se lahko razlije.« 
»Nisem vedela, kam grem. Zelo smo se povezale, druženja so 
zelo prijetna in zelo rada pridem. Sem zelo zadovoljna, 
pričakujem super zaključek.« 
»Da skupaj delamo naprej, si pomagamo.«  
»Odprtost, prostor, ki ni utesnjen.« 

Mentorji niso ničesar 
pogrešali. 

»Nič nisem pogrešala.« 
»Ne bi mogla nič povedati, da sem kaj pogrešala.«  
»Po navadi se počutim kot otrok, ki čaka na božič, nič nisem 
pogrešala. Spoznala sem kar nekaj stvari, ponovila in dobila 
potrditve za svoje delo.« 

Razbremenitev in 
izmenjava konkretnih 
izkušenj. 
 

»Krasen je občutek, ko si oddahnem in mi je fajn, ko dam nekaj 
problemov iz sebe. Pridobila sem predvsem izkušnje in mnenja 
drugih.«  
»Moja pričakovanja glede reševanja konkretnih situacij v zvezi 
z mentorstvom so bila izpolnjena, si jih pa v bodoče želim slišati 
še več.« 

Vprašanje: Za svojo vlogo v supervizijskem procesu bi lahko izbral/a naslednjo 
podobo … 
Odgovori udeležencev 
Zadovoljen medo na ledu; ježek s skritimi bodicami; sovica, polna znanja; štorklje v gnezdu; 
štorklja; labod; papiga, ki je učljiva; želva; zvedav pujsek in sova, ki ji veliko pomenijo nova 
spoznanja; lev, tiger. 
Vprašanje: Kako sem doživljal/a skupino, supervizorko in ostale članice skupine in 
kaj sem se naučil/a od njih? 
Tema/vsebina odgovora Odgovori udeležencev 
Povezanost, zaupanje, 
zadovoljstvo, 
navdušenost, občasna 
zaskrbljenost. 

»Vsi smo eno.« 
»Složnost, medsebojna pomoč ob usmerjanju supervizorke.« 
»Povezanost.« 
»Zaupamo supervizorki.« 
»Srčno, toplo. V podobnih težavah bi podobno odreagirale.« 
»Vse na enem mestu.« 
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»Velika povezanost skupine.«  
»Skupino sem doživela zelo pozitivno. Smo navdušene, včasih 
tudi zaskrbljene.« 
»Kot uigran orkester, kljub temu da imamo različna mnenja. 
Dragocen mi je naš pogovor.« 
»Super, kot osebno zadovoljstvo.« 
»Kot jadrnico, ki jadra in pridobiva. Naučila sem se, da naj se 
ne vtikam tja, kjer me ne prosijo za pomoč.« 
»Naučila sem se, da če skupaj delamo po najboljših močeh, 
lahko tudi kot posamezniki lažje rešujemo probleme.« 
 »Se udobno počutim. Spoznala sem, da lahko grem stran od tam, 
kjer se ne počutim dobro.« 
»V skupini se počutim odlično in tudi supervizorka nas odlično 
vodi skozi proces.« 

 
Obe skupini sta se na vmesni evalvaciji odločili, da na supervizijskih srečanjih obravnavamo 
eno gradivo, saj so izkušnje pokazale, da je bil tempo obravnave dveh gradiv prehiter. 
Udeleženci še naprej želijo vključevanje različnih dejavnosti za spodbujanje boljšega 
poznavanja lastnega odzivanja, obravnavo tem s področja mentorstva, komunikacije, predvsem 
glede povratne informacije in konfliktov.  
 
Osrednja delovna stopnja 
V tej fazi so udeleženci postali bolj sproščeni, lažje so izražali svoje potrebe in so bili vse bolj 
usmerjeni k iskanju rešitev.  
Skladno z začetnim dogovorom smo v obeh skupinah v začetni fazi supervizijskega procesa 
obravnavali po dve gradivi na srečanje, pri vmesni evalvaciji smo dogovor spremenili. 
Udeleženci so se strinjali, da obravnavamo eno gradivo na srečanje, ki bo tako lahko bolj 
poglobljeno obravnavano, vsi bodo imeli več možnosti in časa izraziti svoje razmišljanje. Tako 
smo v skupini 2 v celotnem procesu obravnavali deset gradiv, kar pomeni, da so nekateri 
prispevali dve, nekateri eno gradivo. Ker pa so nekatere teme bile skupne, oziroma so se 
dotikale medsebojne problematike, je bil ta dogovor pri vseh udeležencih pozitivno sprejet, 
nihče ni imel občutka, da ni bil z gradivom dovolj soudeležen. V skupini 1 smo obravnavali 
devet gradiv, ker smo obravnavo enega gradiva razširili na dve srečanji. 
Mentorji iz delovnih organizacij so izrazili potrebo po podrobnejših informacijah in navodilih 
s strani šole glede vsebin učnega načrta, mentorji pogrešajo konkretne informacije, katere cilje 
in standarde znanja naj dijaki dosežejo pri praktičnem usposabljanju. Mentorji si želijo več 
informacij glede dolžnosti mentorja, dolžnosti in pravic dijakov in seznanitev z določenimi 
posebnostmi, ki jih imajo nekateri dijaki.  
 
Praktično usposabljanje dijakom omogoča bolje spoznati poklic, za katerega se izobražujejo. O 
vlogi in pomenu praktičnega usposabljanja pri delodajalcu so udeleženci v refleksiji na srečanje 
zapisali naslednja mnenja.  
»Pri vsakem delu je najpomembnejši začetek, pravi Platon. To vsekakor drži. Menim, da je 
PUD pri dijakih velikega pomena, saj je tudi to nekakšen začetek spoznavanja poklica, za 
katerega so se odločili. Praksa prikaže veliko več kot teorija. Vsekakor je teorija izhodišče za 
opravljanje prakse, vendar ti ravno praktični del pokaže, za kakšno delo si se odločil in ti 
pojasni, ali boš to delo lahko opravljal naslednjih 30−40 let. Delo s pacienti jim daje možnost 
presoje, ali imajo dovolj samokontrole, potrpljenja, srčnosti in predanosti za poklic, ki so si ga 
izbrali.« 
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Mentorji se zaradi kadrovske stiske srečujejo s pomanjkanjem časa za dijaka, srečujejo se pa 
tudi s površnostjo in neupoštevanjem standardov s strani dijakov pri delu. Poudarili so pomen 
sprejetosti dijakov v delovnih kolektivih. 
 
Za delodajalce je pomembno, da spoznajo bodoče sodelavce, dijaki pridobivanje praktične 
izkušnje, povezujejo teorijo in prakso, razvijajo samozavest in odgovornost pri delu, poklicno 
identiteto in samopodobe. Mentorji so izrazili pomen načrtovanja, organiziranja in vodenja 
praktičnega usposabljanja dijakov. Zato je pomembno, kdo je mentor v delovni organizaciji, 
mentorjeve profesionalne in osebnostne kompetence.  
»Kolikokrat pa se vprašamo: »Kaj sem jaz oz. moji sodelavci storili, da bomo dobili sodelavce 
z več znanja?« To je pa "tabu" vprašanje, saj se zelo redko ozremo vase in poskušamo najti 
pomanjkljivosti tudi pri sebi. Zavedam se, da kar bomo mi dali njim, bomo slej ko prej dobili v 
isti meri tudi vrnjeno. Ob zaključku PUD-a se tudi vedno pogovorim z dijaki, jim razložim, kaj 
smo mi opazili pri njih, tako pozitivne kot negativne lastnosti. Njih pa izzovem, da povedo svoje 
mnenje oz. opažanja.« 
»Hvala skupini, da smo načeli tematiko o PUD-u. Zaskrbljena sem, ker se mi zdi, da smo  
kadrovsko zelo okrnjeni in zato pogosto prepuščamo dijake »same sebi«. Vedno bolj se zavedam 
pomembnosti tega, kaj naučimo mlade.« 
 
Mentorji so poudarili pomen izobraževanja mentorjev in nujnost spremembe stališča, da je delo 
z dijakom za mentorja obremenitev, k stališču, da je dijak pri delu v pomoč.  
Mentorji se zavedajo pomena svojega delovanja z zgledom in izražajo potrebo po spodbujanju 
sodelovanja med šolo in kliničnim okoljem. 
Udeleženci so skozi dve srečanji oblikovali smernice za delo z dijaki pri praktičnem 
usposabljanju. Oblikovali so konkretne smernice za mentorski odnos, opredelili pomembna 
področja mentorstva. Oblikovali so predloge za izboljšanje praktičnega usposabljanja, mentorji 
iz organizacij so izrazili konkretne želje in potrebe po spremembah in dopolnitvah organiziranja 
praktičnega pouka s strani šole. Rezultat oblikovanja smernic so poimenovali »Mentorski 
okvir.« 
 
Elementi, ki sestavljajo mentorski okvir 
V izhodišču je načrtovanje praktičnega usposabljanja in seznanitev mentorjev z vsemi 
dolžnostmi, pravicami in vsebinami, zaključni element je usmerjen v strokovno izobraževanje 
mentorjev. Pri načrtovanju in seznanitvi mentorjev s praktičnim usposabljanjem so v ospredju 
organizacijsko-administrativne in strokovne kompetence mentorja, pri izobraževanju pa poleg 
strokovnih še odnosno-komunikacijske. 
Elemente mentorskega okvirja predstavljam v preglednici. 
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Preglednica 9: Elementi mentorskega okvirja  

Element mentorskega 
okvira 

Vsebina/koraki/naloge 

Natančni začetni 
dogovori med delovno 
organizacijo in šolo  
 

 

 Sestanek mentorjev iz delovne organizacije in 
organizatorja praktičnega pouka na šoli; 

 posredovanje podrobnih pisnih navodil mentorjem 
(informacije organizacijske narave, izpolnjevanje 
dokumentacije, ocenjevanje praktičnega usposabljanja); 

 predstavitev dolžnosti mentorja, dolžnosti in pravic 
dijakov; 

 učni načrt praktičnega usposabljanja (vključiti vsebine v 
Delovni zvezek praktičnega usposabljanja), opredelitev 
ciljev praktičnega usposabljanja).                                                             

Natančni začetni 
dogovori med mentorjem 
in dijakom 

 Vzpostavitev odnosa med mentorjem in mentorirancem; 
 predstavitev pričakovanj mentorja; 
 opredelitev pričakovanj dijaka; 
 opredelitev obveznosti dijaka. 

Izvajanje mentorstva  
 

 Ugotavljanje potreb dijaka; 
 usmerjenost k ciljem, ki so določeni z izobraževalnim 

programom; 
 spremljanje napredka dijaka; 
 znanje; 
 dosledno upoštevanje pravil. 

Komunikacija   
 

 Komunikacija v varnem ozračju; 
 motivacija. 

Povratna informacija 
 

 Realna in redna povratna informacija o napredku; 
 zaključna evalvacija praktičnega usposabljanja. 

Sistem sodelovanja med 
delovno organizacijo in 
šolo  

 Posebnosti dijaka, posebne potrebe; 
 ukrepanje ob težavah, kršitvah (kompetence, poti 

ukrepanja). 
Izobraževanje mentorjev   Strokovne vsebine s področja stroke zdravstvene nege, 

standardi (enotnost pri izvajanju postopkov); 
 učenje odnosno-komunikacijskih veščin. 

 
Menim, da je omenjeni okvir lahko odlično izhodišče za podrobnejšo pripravo načrta izvajanja 
praktičnega usposabljanja, posamezne elemente okvirja bi bilo treba z akcijskim načrtom 
teoretično poglobiti in opredeliti vsebine. Lahko je podlaga za načrtovanje vsebin in 
organizacijo izobraževanj za mentorje.  
 

Zaključna stopnja 
Na zaključnem srečanju sem predstavila nekaj pravil dajanja povratne informacije, povratno 
informacijo o delovanju skupine in delovanju supervizorja so podali tudi vsi udeleženci 
supervizije.  
V povratni informaciji so odgovarjali na naslednja vprašanja: 

 Kako ste doživljali supervizijski proces (podpora, učenje, razvoj …)? 
 Kako ste doživljali supervizijsko skupino? Kako je skupina vplivala na proces učenja? 
 Kako ste doživljali supervizorko? 
 Kaj moram storiti, da se bo moj učni proces nadaljeval? 
 Kakšne so moje potrebe, moji cilji in moja pričakovanja v prihodnosti? 
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V razpredelnico sem razporedila vsebino odgovorov na posamezna vprašanja, dodajam 
nekatere odgovore udeležencev, ki sem jih tudi vključila v interpretacijo raziskovalnih vprašanj.  
 
Preglednica 10: Povratna informacija udeležencev glede delovanja supervizijske skupine  

Vprašanje: Kako ste doživljali supervizijski proces (podpora, učenje, razvoj …)? 
Vsebina/tema Odgovori udeležencev 
Doživljanje 
supervizijskega 
procesa so 
udeleženci opisali 
kot pridobivanje 
novih spoznanj, ki 
so potrebna za  
osebnostni in 
profesionalni 
razvoj mentorja ter 
kot podporo pri 
soočanju s 
stresnimi 
situacijami. 

»… spoznala sem, kako pomembna je dobra komunikacija in sprotno 
beleženje vseh dogodkov, ki se nam pripetijo na praksi. Pomembno pa 
je tudi spoznanje, da če se o določenem problemu pogovoriš sproti, 
tudi bolj realno oceniš situacijo.« 
»Menim, da je cilj supervizije (kot tudi vsakega izobraževanja) 
posameznikov osebnostni in profesionalni razvoj.«  
»Supervizija je vir opolnomočenja za opravljanje mentorskega dela. S 
pomočjo supervizije in medsebojnega druženja smo se še bolj poglobili 
v zavedanje o pomembnosti dela mentorja.« 
»Prav tako smo lahko spregovorili tudi o stresu, ki ga doživljamo pri 
svojem delu mentorja (na primeru gradiv) in ugotovili, kako se 
spoprijemamo s stresom v teh situacijah.« »Supervizijski proces sem 
doživljal kot podporo mojemu razmišljanju.« 
»Pridobila sem nova znanja o poklicnih spretnostih, na osnovi 
reševanja konkretnih primerov. Podpora, sproščenost in mirnost 
skupine so mi dajale velik zagon.« 

Vprašanje: Kako ste doživljali supervizijsko skupino? Kako je skupina vplivala na 
proces učenja? 
Vsebina/tema Odgovori udeležencev 
Doživljanje 
skupine so opisali 
zelo pozitivno. 
Poudarili so 
povezanost 
skupine, 
sproščenost. 
Poudarili so 
pripravljenost po 
delitvi izkušenj, 
znanja in varno 
počutje v skupini. 

»Supervizijsko skupino sem doživljala zelo pozitivno, skupina je zelo 
pripomogla k procesu učenja, ker spoznaš, da se pogosto enake težave 
pojavljajo vsem nam.« 
»Super skupina – čeprav na začetku nisem poznala vseh udeležencev 
in sem se počutila rahlo neprijetno, sem ob naših druženjih spoznala 
posameznike in ugotovila, da so strokovni, profesionalni, srčni, 
empatični, zelo zavzeti za delo mentorja, imajo veliko znanja in 
izkušenj, ki so jih bili pripravljeni deliti. V skupini sem se počutila 
sprejeto in zelo dobro, zato sem komaj čakala vsakega našega 
srečanja.« 
»Skupina je ves čas delovala pozitivno in v smeri spodbujanja k 
pridobivanju novih znanj.«    
»Supervizijska skupina: pozitivno naravnana, sodelujoča.« »Skupina 
je pozitivno vplivala na proces učenja.« 
»Povezanost.« »Skupino sem doživljala prijateljsko, sproščeno, veselo 
... vpliv na proces učenja je bil velik, saj smo obravnavali gradiva 
konkretnih situacij in jih skupno reševali.« »Skupina je bila zelo 
pozitivna, spoštljiva, kot neke vrste družina.« »Pomembno je bilo 
poslušati sogovornika, sklep zaupnosti, sproščenost, odprtost članov v 
skupini, svetovati, dajati predloge oziroma svoje videnje članici pri 
predstavitvi gradiva.« »Pohvalila bi vse članice supervizijske skupine 
za sodelovanje, pripravo gradiva. Pozitivno vzdušje v skupini, na 
supervizijo sem zelo rada hodila, saj sem se na srečanju sprostila, 
pridobila znanje, izkušnje in potrditev za moje dobro delo.« 
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Vprašanje: Kako ste doživljali supervizorko? 
Vsebina/tema Odgovori udeležencev 
Izpostavili so 
dobro vodenje 
skupine, občutek 
sprejetosti in 
pozitivne 
osebnostne 
lastnosti 
supervizorke 
(umirjenost, 
strokovnost, 
empatičnost …) 

»Supervizorka nas je znala skozi celotna srečanja dobro voditi in nas 
tudi duhovno umiriti, ko smo prihajale iz razburkanega delovnega 
okolja na naša srečanja. Zato si zaslužiš vso pohvalo. Jaz pri tvojem 
predavanju ne bi spremenila prav ničesar, vseskozi sem se počutila 
pripadno skupini in tudi občutek, da smo vsi poslušani, je enkraten.« 
»Odlična supervizorka, pozitivna osebnost, zaupanja vredna oseba, 
dobra učiteljica, prijetna sogovornica, umirjena oseba, strokovna, 
profesionalna, iznajdljiva, zabavna ...« 
»Supervizorka: dobro pripravljena na srečanja, povezovalna, 
domiselna.« 
»V celotnem procesu sem res uživala od prve minute, ko sem vstopila 
v skupino, ker sem se sprostila, tako da lahko samo pohvalim 
supervizorko, da me je uspela v tako kratkem času motivirati, da sem 
se sprostila in odprla.« 
»Supervizorki vse pohvale, počutila sem se sprejeto, ustvarjala je 
varno in sproščeno delovno okolje in vzdušje.« 
»Zelo dobro vodenje skupine, tvorjenje dobrih medsebojnih odnosov 
… razumevanje in pogled problema iz več kotov ...« 

Vprašanje: Kaj moram storiti, da se bo moj učni proces nadaljeval? 
Vsebina/tema Odgovori udeležencev 
Nadaljevati z 
izobraževanji, 
nekateri udeleženci 
so izrazili željo po 
nadaljnji vključitvi 
v supervizijo. 

»Tudi v prihodnje si želim, da bi lahko aktivno sodelovala v tovrstnih 
procesih izobraževanja. Vsekakor pa je izredno pomembno, da se vsak 
posameznik zaveda, da je izobraževanje vseživljenjski projekt, ki se 
nikoli ne zaključi. Tudi če ni možnosti obiskovanja organiziranih 
predavanj ali delavnic, je potrebno ves čas spremljati novosti na 
področju stroke in izobraževanja.« 
»Želim si nadaljevanje učnega procesa, vendar se bojim, da se skupina 
ne bo obdržala skupaj. Upam na podporo delovne organizacije pri 
udeležbi na supervizijskih srečanjih.« 
»Vključiti se v supervizijsko skupino.«  

Vprašanje: Kakšne so moje potrebe, moji cilji in moja pričakovanja v prihodnosti? 
Vsebina/tema Odgovori udeležencev 
Se še naprej 
izobraževati, 
povezovanje 
mentorjev iz 
različnih okolij. 

»Moje potrebe so v smeri nadaljnjega strokovnega izobraževanja na 
različnih področjih. Moji cilji: da bi uspešno sledila novostim v stroki 
in da bi bila dober mentor. Pričakovanja – še kakšna supervizija in 
nadaljnja nadgradnja lastne osebnosti.«  
»Pričakovanje v prihodnosti: povezovanje zaposlenih med srednjimi 
šolami, ki izvajajo ZN.« 
»Moje potrebe so občasna pomoč pri reševanju konkretnega primera, 
pomoč pri razbremenitvi in iskanje lastnih rešitev na podlagi 
izkušenj.« 
»Še nadgraditi znanje pri reševanju konfliktov, lažje razumevanje 
drugih (»če si drugačen, nisi napačen«), še bolj podrobno spoznati 
tehnike sproščanja oziroma odklapljanja od službe.« 
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Zaključno evalvacijo sem v obeh skupinah izpeljala s pomočjo delovnega lista, ki sem ga 
preuredila v »MOJ GRB MENTORSTVA« (priloga 6). Udeleženci so svoj izdelek predstavili v 
skupini.  
Odgovore predstavljam v spodnji preglednici, razporedila sem jih po temah. 
 
Preglednica 11: Grb mentorstva – odgovori udeležencev 

Vprašanje: Kaj sem skozi proces supervizije spoznal/a, se naučil/a? 
Odgovori udeležencev Tematika 
»Da dobro sodelujemo med seboj, si zaupamo, energija.« 
»Podobnost razmišljanja kolegov/kolegic, utrdila refleksijo.« 
»Da se srečujemo s podobnimi težavami in problemi na različnih 
delovnih mestih.«  

Pomen 
sodelovanja 
 

»Poslušati.« 
»Poslušanje, skupno reševanje problemov, pomen timskega dela.« 

Poslušati 

»Naša vloga (mentorja) je zelo pomembna.« Pomembnost 
vloge mentorja 

»Spoznala sem, da je zelo pomembno delo s samim seboj, pomembno je 
nenehno izobraževanje in nadgradnja znanja, da delam dobro, 
razumevanje drugih.« 

Stalno 
izobraževanje 

»Problem, težavo pogledati z druge strani, od zunaj.« Drugi pogled na 
situacijo 

 »Komunikacija, strpnost, pogled na dano situacijo iz različnih kotov.« 
»Pomembnost tega, da o svojih občutkih in stiskah spregovoriš.« 

Sposobnost 
komunikacije 

Vprašanje: Katere lastnosti, ki so pomembne za vlogo mentorja sem okrepil/a oz. 
razvila v supervizijskem procesu? 
Odgovori udeležencev 
Mentorji so navedli naslednje odgovore: Pravočasno ukrepanje; opazovanje, pozornost, 

zaupanje, več načinov izražanja, postavljanje vprašanj; pogum; sodelovanje; potrpežljivost, 
vživljanje v drugega; lažje razumevanje drugačnosti, odkritost, zaupljivost, empatičnost; 

odločnost; podpora, pomoč, opora in strokovno vodenje skozi delo; znanje, inkluzija, 

empatija.  
Sposobnost poslušanja so udeleženci navajali v treh primerih. 
Vprašanje: Kako se vidim v mentorski vlogi? 
Odgovori udeležencev Tematika 
»Kot vodja dijakom, opora, odgovorna, suport, luč in pot.« Vir znanja 

Podpora  
»Motivacijska, strokovna.« Vir znanja 

Podpora  
»Dajem jasna in konkretna navodila, se postavim v vlogo dijaka in ga 
razumem.« 

Podpora  
Vir znanja 

»Pozitivno, odgovorno za prihodnost.« Zadovoljstvo  
Poslanstvo 

»Odgovorna za svoje delo, rezultate.« Poslanstvo 

»Kot odločna pri učenju, včasih preveč avtoritativna.«  Vir znanja 
»Pričakujem, da bodo dijaki upoštevali moja navodila.« Vir znanja 
»Kot zaupnik dijakom, študentom.« Podpora 
»Dobro znam postaviti meje, dijake s tem podpiram in skrbim za njihov 
razvoj.« 

Poslanstvo 
Podpora 
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»Mislim, da sem dober mentor.« Zadovoljstvo 
»Zagotoviti varno učno okolje in upoštevati potrebe dijakov in 
študentov.«  

Podpora 
Vir znanja 

»Strogo, zahtevno glede strokovnosti in znanja, sicer pa 
razumevajočo.« 

Podpora 
Vir znanja 

Vprašanje: Katere izkušnje iz supervizije bi lahko prenesel/a na področje svojega 
delovanja v mentorskem odnosu? 
Odgovori udeležencev Tematika 
»Dati še eno možnost nekomu, ne verjeti na besedo.«  
»Učenje iz izkušenj in novi način odzivanja na situacije.« 
»Uporaba različnih metod, konstruktivna kritika.« 

Konstruktivno in 
kritično 
razmišljanje 

»Poslušati, slišati, sodelovanje vseh, natančnost.« 
»Vživljanje in opazovanje od drugod (kako jaz doživljam, če sem 
dijak).« 

Empatija, 
sodelovanje 

»Vztrajnost, odločnost.« 
»Odločnost.« 
»Da sem pri svojih odločitvah vztrajna in odločna.« 

Odločno ravnanje 
 

»Pomen dobre komunikacije, pohvale in konstruktivne kritike.« 
»Glede pregleda dokumentacije, da problem zapišem in ga na takšen 
način dam iz sebe oziroma ga predelam.« 

Komunikacija 

 
Udeleženci so za svoj moto v vlogi mentorja izbrali naslednje pojme: 
»Dobro se z dobrim vrača.« 
»Nikoli ne reci nikoli!« 
»Z verbalno komunikacijo se da oziroma se lahko stvari (konflikti) rešijo.« 
»Zgled.« 
»V slogi je moč!« 
»Biti vztrajna, odgovorna in ponosna.« 
»Pomembna je komunikacija.« 
»Delati s srcem.« 
»Pogum.« 
»Pozitivna naravnanost.« 
»Besede učijo, zgledi vlečejo.« 
»Biti zadovoljna.« 
»Učenje je kot hoja po lestvi.« 
Ena udeleženka ni izbrala svojega mota. 
 
4.2 Predstavitev odgovorov na raziskovalna vprašanja 
Pri odgovorih na posamezna raziskovalna vprašanja navajam gradiva na osnovi katerih sem 
oblikovala odgovore in postopek obdelave. Odgovore na raziskovalna vprašanja sem oblikovala 
na podlagi delno strukturiranega intervjuja in ostalega že v nalogi predstavljenega gradiva. 
Odgovore mentorjev delno strukturiranega intervjuja predstavljam pri posameznih 
raziskovalnih vprašanjih.   
 

4.2.1 RV 1 Katera nova znanja si želijo v supervizijo vključeni  mentorji in 
kakšne teme se pojavljajo v njihovih supervizijskih gradivih? 
  
Na prvi del vprašanja odgovarjam na podlagi odgovorov začetnega srečanja je vsak udeleženec 
v skupini na prvem srečanju izrazil svoje pričakovanje v supervizijskem procesu in teme, ki so 
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zanj pomembne glede vloge mentorja. Udeleženci so na plakat narisali svojo dlan in vpisali 
pričakovanja in teme. Na drugi del odgovarjam na podlagi analize vseh 19 obravnavanih gradiv, 
razporedila sem jih v tabelo in razporedila po tematikah. 
 
Slika 4: Plakat za izražanje pričakovanj in aktualnih tem v supervizijskem procesu  

 
 
V poglavju o mentorskih kompetencah sem predstavila mentorske kompetence za uspešno 
vodenje študenta zdravstvene nege, ki sem jih priredila po opredelitvi mentorskih kompetenc 
Puklek Levpušček (2007, str. 53). Avtorica predstavlja mentorske kompetence na strokovnem, 
odnosno-komunikacijskem in organizacijsko-administrativnem področju. Potrebe, ki so jih 
mentorji navajali v začetni fazi supervizijskega procesa, sem razporedila v zgoraj omenjene 
kategorije kompetenc in jih predstavila v preglednici. 
 
Preglednica 12: Potrebe mentorjev v supervizijskem procesu na področju strokovnih 
kompetenc  

Potrebe udeležencev supervizije Strokovne kompetence 
 Pomen podajanja razumljivih navodil in  

razumevanje prejetih sporočil. 
 Soočenje z različnimi pogledi in stališči 

pri delu z dijaki, »resnica« dijaka in 
mentorja pri izvajanju nalog. 

Učinkovita pomoč pri načrtovanju, 
izpeljavi in ovrednotenju dela. 
 

 Znanje dijakov: učni načrt, doseganje 
standardov znanja. 

Upoštevanje izobraževalnih potreb 
študenta/dijaka. 

 Razvijanje odgovornosti pri dijakih (2 
udeleženca). 

 Razvijanje zaupanja dijakov do lastnega 
dela. 

 Motivacija dijakov. 

Dajanje praktičnih napotkov, 
spodbujanje h kritični refleksiji in 
učenju iz lastnih izkušenj. 

 Ocenjevanje dela dijakov, študentov. 
 Dajanje kritične povratne informacije. 
 Dajanje pohvale, nagrade (3 udeleženci). 
 Razviti kritičnost ocenjevanja dijakov. 
 Ocenjevanje praktičnega pouka. 

Ocenjevanje študentovih/dijakovih 
dosežkov in dajanje povratne 
informacije. 

 
 

 Pridobiti nova znanja pri reševanju 
konfliktnih situacij (3 udeleženci). 

 Spoštovanje navodil. 

Obvladovanje neželenih, konfliktnih 
situacij. 
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 Soočenje s konflikti pri dijakih in 
reševanje le-teh. 

 Odzivi na agresivne reakcije. 
 Problem uporabe sodobnih 

komunikacijskih sredstev in zlorabe pri 
praktičnem pouku (posnetki na spletu iz 
delovnega okolja). 

 Odnos dijak – osebje – mentor in 
komunikacija. 

 Odnos nadrejeni in podrejeni ter 
komunikacija. 

 Odnos dijak – pacient. 

Sodelovanje s sodelavci, šolo, 
vodstvom. 

 

 
Preglednica 13: Potrebe mentorjev v supervizijskem procesu na področju odnosno-
komunikacijskih kompetenc  

Potrebe udeležencev supervizije Odnosno-komunikacijske kompetence 
 Naučiti se lažje komunicirati (3 

udeleženci). 
 Komunikacija dijak – mentor (2 

udeleženca). 

Izkazovanje komunikacijskih 
spretnosti, empatičnost. 

 

 Medsebojni odnosi. 
 Komunikacija v timu (3 udeleženci). 
 Medsebojna komunikacija (4 

udeleženci). 
 Odnos dijakov na praksi. 

Vzpostavljanje dobrih osebnih in 
delovnih odnosov. 

 
 

 Podpora dijakom pri soočanju z 
dejanskimi situacijami pri delu. 

Podpora študentu/dijaku pri 
njegovem delu. 

 Reakcija mentorja na problematično 
situacijo. 

 Kako dijaki doživljajo mentorje. 
 Pridobiti uvid v svoje delo.  
 Izboljšanje mentorskih sposobnosti. 
 Razviti nov pogled na problem, nova 

spoznanja; 
 Lažje razumevanje dijakov.  

Refleksija lastnega dela. 
 
 

 
Preglednica 14: Potrebe mentorjev v supervizijskem procesu na področju organizacijsko-
administrativnih kompetenc  

Potrebe udeležencev supervizije Organizacijsko-administrativne 
kompetence 

 Problematika pomanjkanja časa za delo z 
dijaki (2 udeleženca). 

 Izpolnjevanje dokumentacije. 

Ustrezno organiziranje študentovega 
dela. 
 

 
Mentorji so poleg zgoraj opredeljenih tem največkrat navajali potrebo po pridobivanju izkušenj 
in izmenjavi izkušenj z drugimi. Izrazili so potrebo po konkretnem reševanju problemov ter 
odkrivanju poti za uspešno izvajanje mentorstva. V supervizijski proces so se po njihovih 
izjavah vključili tudi z namenom narediti nekaj zase.  
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Največ potreb (24) je bilo izraženih na področju strokovnih kompetenc. Iz odgovorov v 
preglednici lahko ugotovimo, da je v ospredju potreba po pridobivanju znanja s področja 
ocenjevanja dijakovih dosežkov in dajanja povratnih informacij (7 potreb). 
Enako mesto zavzema tudi področje obvladovanja neželenih, konfliktnih situacij.   
Na področju strokovnih kompetenc so izražene tudi potrebe po pridobivanju znanja s področja 
dajanja praktičnih napotkov, spodbujanje h kritični refleksiji in učenju iz lastnih izkušenj 
(4 potrebe).  
Glede sodelovanja s sodelavci, šolo, vodstvom so bile izražene 3 potrebe, za mentorje je 
pomembna tema odnos dijak – mentor ter ostalo osebje v učni bazi.  
Na področju učinkovite pomoči pri načrtovanju, izpeljavi in ovrednotenju dela sta bili 
izraženi 2 potrebi ter 1 potreba s področja upoštevanje izobraževalnih potreb 
študenta/dijaka. 
Na področju odnosno-komunikacijskih kompetenc je bilo izraženih 21 potreb. Mentorji so 
izražali potrebo po pridobivanju znanja s področja vzpostavljanja dobrih osebnih in delovnih 
odnosov (9 potreb), ter refleksija lastnega dela (6 potreb). Izrazili so tudi potrebe (5) glede 
izkazovanja komunikacijskih spretnosti in empatije. Ena potreba je bila izražena s področja 
nudenja podpore dijaku.  
Najmanj potreb (2) je bilo izraženih s področja organizacijsko-administrativnih kompetenc. 
Izražena je bila potreba s področja ustrezno organiziranje študentovega dela, to je obravnava 
problematike pomanjkanja časa za delo z dijaki in navodila v zvezi z izpolnjevanjem 
dokumentacije.  

Pridobljeni podatki so lahko podlaga in usmeritev za pripravo izobraževalnih programov za 
mentorje. Teme, ki so bile izpostavljene, bi bilo treba vključiti v izobraževanja v obliki 
predavanj ali delavnic.  
 
Katere so aktualne teme v supervizijskih gradivih?  

Obravnavanih je bilo 19 gradiv, nanašala so se na mentorski odnos in naloge mentorja. V 
gradivih smo se dotikali tudi dela s študenti in odraslimi udeleženci izobraževanja, saj mentorji, 
ki so bili vključeni v supervizijsko skupino ne izvajajo mentorstva samo dijakom srednje 
zdravstvene šole, ampak tudi drugim. Nekaj gradiv se je nanašalo tudi na delo s pacienti, svojci 
in medsebojne odnose v delovnem timu. Posamezna gradiva je povezovalo doživljanje občutka 
nemoči v različnih situacijah in občutki krivde. V gradivih je bilo mnogokrat prisotno 
prevzemanje odgovornosti za tisto, na kar ne moremo vplivati, prevzemanje prevelike 
odgovornosti pri izvajanju mentorstva, pa tudi pretirana vključenost v probleme, prevzemanje 
problema in nadzor. Navajam izjavo supervizantke: »Naučila sem se, da ni potrebno prevzemati 
vso odgovornost nase. Da ni potrebno, da imam slabo vest, če naredim vse.« 
Na srečanjih, kjer smo obravnavali gradiva, ki niso bila s področja mentorstva, sem v refleksiji 
udeležence usmerila v razmislek, kaj lahko mentorji iz obravnave gradiva prenesejo na delo z 
dijaki.   
Teme, ki smo jih obravnavali v supervizijskem procesu, sem prikazala v preglednici, ki 
prikazuje gradivo s kratkim opisom in področje, na katero se gradivo nanaša. 
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Preglednica 15: Tematika obravnavanih gradiv  

Gradivo – kratek opis Področje/tema 
1. Neprimerno vedenje dijakov na praktičnem pouku, 

nespoštljiv odnos do mentorja v delovni organizaciji. 
 

Upoštevanje 
pravil/konfliktne situacije  
 

2. Konfliktna situacija z dijakom in starši. Konfliktne situacije 
3. Vmešavanje staršev v mentorski proces. Konfliktne situacije 
4. Spoštovanje standardov v kliničnem okolju in 

možnost, da dijaki izvajajo naloge po standardih, 
povezovanje teorije in prakse. 

Organizacija in 
načrtovanje prakse 

5. Kdo je lahko mentor? Kako se mentor izobražuje? Organizacija in 
načrtovanje prakse 

6. Nesporazum in nekompatibilen odnos med mentorjem 
in dijakom, podpora dijaku. 

Konfliktne situacije/ 
reagiranje v odnosih med 
sodelavci 

7. Ravnanje in ukrepanje, kadar je mentoriranec 
neuspešen, kadar ni napredka pri njegovem delu. 

Kritična povratna 
informacija 

8. Neupoštevanje pravil pri praktičnem pouku. Kako 
postaviti mejo in kdaj? Kako podati kritično povratno 
informacijo? 

 

Upoštevanje pravil/ 
kritična povratna 
informacija 

9. Reagiranje in odziv na neustrezno čustveno 
doživljanje mentoriranca. 

Spraševanje »ali sem 
ravnala prav?«/ potrditev 
lastnega ravnanja 

10. Reagiranje v primeru agresivnih reakcij svojcev 
pacientov.  

 

Odnos osebje/pacient 
 

11. Komunikacija bolnik – svojec – zaposleni po 
konfliktnem dogodku. 

Odnos/konflikt 

12. Podpora s strani vodij pri reševanju problemov in 
težav pri delu.  

Odnos nadrejeni 

13. Delo z dijaki, ki kršijo pravila, vedenje dijakov, ki ni 
zaželeno. 

Upoštevanje pravil 

14. Reagiranje v odnosih med sodelavci, nezaupanje. Odnosi med zaposlenimi 
15. Nerealna pričakovanja bolnikov, nerazumevanje 

sodelavcev. 
Odnos pacient - sodelavec 

16. Uporaba telefona pri praktičnem pouku, 
vzpostavljanje pravil. 

Upoštevanje pravil 

17. Neupoštevanje pravil pri praktičnem pouku in 
oblikovanje avtoritete. 

Upoštevanje pravil 

18. Nemoč pri delu z dijaki, ki izražajo vedenjsko 
problematiko, pritiski staršev, nezanimanje 
nadrejenih. 

Upoštevanje pravil/ 
sprejemanje odgovornosti 
za rešitve 

19. Občutki krivde pri delu, dvom v svoje delo. Zaupanje in podpora s 
strani vodstva in dvom 
vase. 

 
Pri obravnavi petih gradiv je bila v ospredju konfliktna situacija in reševanje le-te. Povezano 
s konfliktnimi situacijami smo obravnavali tudi temo upoštevanja pravil (6) in dajanje 
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kritične povratne informacije (2). Dve srečanji smo namenili organizaciji in načrtovanju 
praktičnega pouka.  
Iz rezultatov sklepam, da konfliktne situacije in upoštevanje pravil mentorje močno 
obremenjujejo pri izvajanju mentorske vloge. Mentorji se večkrat srečajo z dilemo, kako 
ukrepati, kadar mentoriranec ne upošteva navodil in ne dosega standardov znanja. Supervizanti 
so pogosto izrazili vprašanje: »Kje je meja dovoljenega vedenja?« 
 
Velik poudarek je bil na temah, ki obravnavajo odnose (6); odnose med zaposlenimi in 
pacienti, odnose med zaposlenim in nadrejenimi, odnose med sodelavci. Obravnavali smo 
tudi gradivo s temo potrditve lastnega ravnanja in dvoma v svoje delo (občutka krivde pri 
delu).  
Mentorji imajo pri svojem delu največ teža s konflikti in upoštevanjem pravil dijakov. Precej 
jih obremenjujejo situacije, kjer se pojavljajo težave z odnosi. Mentorji so izražali potrebe po 
pridobivanju novega znanja v veliki meri prav na prej omenjenih področjih.  
 
V supervizijskem procesu so bile prisotne vse tri funkcije supervizije; edukativna, podporna in 
usmerjevalna. Pomembno vlogo je imela edukativna funkcija, ki se je odražala v razvijanju 
kompetenc in sposobnosti mentorja za razumevanje njegovega dela z dijaki. Mentorji so 
ozaveščali osebne karakteristike svojega delovanja in značilnosti svojih reakcij v mentorskem 
odnosu. Podporno funkcijo sem največkrat prepoznala v ugotovitvah mentorjev, da se tudi drugi 
srečujejo s podobnimi problemi, in v izražanju čustvene razbremenitve, ko so udeleženci 
predstavili svoje gradivo, bili slišani in podprti.  
Pogosto se funkcije supervizije prepletajo, naslednja izjava iz refleksije udeleženke kaže na 
povezanost podporne in edukativne funkcije. Varnost in podpora omogočata razvoj in učenje: 
»Pridobila sem nova znanja o poklicnih spretnostih na osnovi reševanja konkretnih primerov. 
Podpora, sproščenost in mirnost skupine so mi dajale velik zagon.«  
Vodstvena funkcija in usmerjevalni vidik sta se izražala v gradivih, ki so se nanašala na 
konkretne pristope pri mentorskem delu.  
Didaktični vidik supervizije lahko najdemo v obravnavi teoretičnih tem s področja mentorstva.  
 

4.2.2 RV 2 Kakšne učinke in kompetenčne pridobitve navajajo v 
supervizijski proces vključeni mentorji in katere izkušnje iz supervizije so 
prenesli v svojo mentorsko prakso? 
 
Odgovore na raziskovalno vprašanje glede učinkov in kompetenčnih pridobitev v supervizijski 
proces vključenih mentorjev sem črpala iz odgovorov delno strukturiranega intervjuja (1., 3. in 
5. vprašanje) ter zaključne evalvacije (grb mentorstva, 1. in 2. vprašanje). 
 
Iz odgovorov na vprašanje »Ali ste dosegli in katere cilje ste dosegli glede pridobivanja novega 
znanja za kakovostno izvajanje mentorstva in spodbujanje refleksivnega učenja pri 
dijakih/študentih?« sem neposredno izpisala učinke in pridobitve, ki jih navajajo mentorji. 
 
Navedli so, da so se naučili reflektirati svoje izkušnje in samostojno iskati rešitve. S tem so 
pridobili tudi spretnosti za spodbujanje refleksije pri dijakih. 
Za ilustracijo izpostavljam naslednji odgovor: 
»Od dijakov/študentov se pričakuje, da si zapomnijo velike količine podatkov, kar pomeni veliko 
dela. To lahko vpliva na manjšo motiviranost, zato jih na podlagi dobljenega znanja skušam 
spodbujati in usmerjati k razmišljanju, logičnemu povezovanju teorije in prakse.« 
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Dodatno so navedli, da jim je supervizija omogočila osebnostni razvoj, s tem so izboljšali in 
nadgradili kompetence mentorja. Pridobili so znanja s področja komunikacije, se naučili 
poslušati in dajati povratno informacijo in sprejemati drugačna mnenja. Navajajo pridobitve na 
področju organiziranja mentorskega dela, sposobnost opazovanja potreb dijakov sprejemanja 
dogovorov (pravil). V odgovorih pogosto navajajo podporno vlogo supervizije pri 
obvladovanju stresa, prednosti izmenjave izkušenj z drugimi, povezovanje z ostalimi mentorji 
in sodelovanje.  
 
Odgovore na vprašanje »Katere kompetence, ki so pomembne za delo mentorja, ste po vašem 
mnenju razvili v supervizijskem procesu?« sem razvrstila na karierne in psihosocialne 
kompetence, tako kot jih navaja Kram (1985, Allen idr., 2004, v Kranjčec, 2009, str. 143 in 
144). Odgovore udeležencev predstavljam v preglednici. 
 
Preglednica 16: Kompetence s področja kariernih in psihosocialnih funkcij, ki so jih v 
supervizijskem procesu po njihovi oceni razvili mentorji  

Odgovori udeležencev Kompetence na področju 
kariernih funkcij 

Kompetence na področju 
psihosocialnih funkcij 

»Strokovnost, samozavest, 
komunikacijske veščine, 
usmerjenost k ciljem, 
tolerantnost, potrpežljivost in 
empatija, zavzetost za 
vseživljenjsko učenje, 
organizacija dela in časa, 
prožnost in odprtost za 
inovacije.« 

Strokovnost/inštruiranje, 
Usmerjenost k ciljem/ 
inštruiranje; 
boljša organizacija dela in 
časa/ inštruiranje. 
 

Samozavest, 
komunikacijske 
veščine/svetovanje; 
tolerantnost in 
potrpežljivost/sprejemanje;  
empatija/svetovanje; 
prožnost in odprtost za 
inovacije/sprejemanje. 

»Lažje mi gre spodbujanje, 
podajanje različnih stališč, 
argumentov zanje, ne sodi in 
ne obsoja.« 

 Spodbujanje/ svetovanje; 
podajanje različnih 
stališč/sprejemanje. 

»Sem bolj aktivna, močna, 
zanesljiva. Bolj sem trdna pri 
ukrepanjih, ko so odkloni (v 
konfliktnih situacijah) lažje 
rešujem konflikte pri dijakih, 
študentih, znam podati 
kritiko.« 

Znati podati 
kritiko/inštruiranje; 
reševanje 
konfliktov/zaščita. 

Zanesljivost in 
odločnost/sprejemanje. 

»Znanje, strokovnost, 
sposobnost motivacije dijaka 
in spodbujanje. Skrbim za to, 
da ni čutiti avtoritativnosti. 
Zato poskušam delati 
strokovno, delim svoje znanje 
in jih skušam motivirati. 
Dobro delo dobiš na osnovi 
zaupanja in spoštovanja.« 

Znanje/ inštruiranje; 
strokovnost/inštruiranje. 
 

Spodbujanje, 
motivacija/svetovanje; 
zaupanje in 
spoštovanje/potrjevanje. 

»Vodenje, probleme lažje 
triažiram.« 
 

Vodenje/inštruiranje; 
lažje triažiranje problemov/ 
inštruiranje. 

 



 

49 

 

»Zavedam se posebnosti 
mentoriranca, jasno 
opredeljene vloge in 
pričakovanja v odnosu, odprta 
komunikacija.« 

Zavedanje posebnosti 
mentoriranca/inštruiranje. 

Jasno opredeljena 
pričakovanja in vloga v 
odnosu/sprejemanje; 
odprta 
komunikacija/potrjevanje. 

»Mi, ki delamo na šoli, že 
imamo kar nekaj razvitih, 
okrepila sem sodelovanje, 
povezovanje, poslušanje.« 

Sodelovanje in 
povezovanje/podporništvo.  
 

Poslušanje/svetovanje. 
 

»Znam poslušati, drugim dati 
besedo, ne segati v besedo in 
znati opazovati svojega dijaka. 
Kot mentor sem bolj 
umirjena.« 

Znati opazovati 
dijaka/inštruiranje. 
 

Poslušanje/svetovanje; 
drugim dati 
besedo/sprejemanje; 
umirjenost/sprejemanje. 

»Potrpežljivost, sprejemanje 
drugačnosti (»če si drugačen 
nisi napačen«).« 

 Potrpežljivost, sprejemanje 
drugačnosti/sprejemanje. 

»Glede na to, da šele kratek 
čas delam z dijaki, sem dobila 
nekaj dodatnega znanja s 
področja komunikacije. 
Znam poslušati.« 

 Komunikacija/svetovanje; 
poslušanje/svetovanje. 

»V prvi vrsti sem se naučila 
profesionalnega odnosa, 
spoznavala sebe. Naučila sem 
se najprej razmisliti o 
problemu, pridobila sem 
strpnost, sistematičnost. Zato 
znam poslušati.«   

 Poslušanje, 
strpnost/svetovanje. 

»Ugotovila sem, da se učimo 
drug od drugega, v vsaki 
situaciji skušam pokazati, kaj 
bi bilo najbolje. Tudi dijaki 
naučeno primerjajo s 
prejšnjimi dejanji ter 
napakami, ki jih naredijo oz. 
mislijo, da so napake.« 

Učenje z 
zgledom/oblikovanje 
vloge. 

 

»Potrpežljivost, sposobnost 
vživljanja v drugo osebo, 
poslušanje.« 
 

 Potrpežljivost/ 
sprejemanje; 
sposobnost vživljanja v 
drugo osebo/svetovanje; 
poslušanje/ svetovanje. 

»Omenila bi področje 
svetovanja, odločanja pri delu 
z dijakom, sprejemanja dijaka. 
Pomembna se mi zdi tudi 
sproščenosti in odprtost, 
dijaka tudi drugače usmerjam 
pri delu.« 

Odločanje/ inštruiranje; 
usmerjanje/inštruiranje.  

Svetovanje 
dijaku/svetovanje; 
sprejemanje 
dijaka/sprejemanje; 
sproščenost in 
odprtost/potrjevanje. 



 

50 

 

Mentorji so na področju kariernih funkcij po njihovi oceni v največji meri razvijali kompetenco 
inštruiranja (prisotna v 12 odgovorih), kompetenco podpore in zaščite lahko prepoznamo v 
dveh primerih in v enem oblikovanje vloge (učenje z zgledom). V smislu inštruiranja so razvili 
sposobnosti opazovanja dijaka, prepoznavanja njegovih potreb, reševanja problemov in 
podajanja povratnih informacij. 
Na področju psihosocialnih funkcij je v ospredju sposobnost sprejemanja (10 odgovorov) in 
svetovanja (9 odgovorov), ki se kaže v zvečanju kompetenc na komunikacijskem področju, 
sposobnosti poslušanja in spodbujanja, empatiji in v večji potrpežljivosti in sprejemanju 
drugačnosti. Dva odgovora kažeta na razvoj kompetence na področju potrjevanja (razvijanje 
sproščenosti v komunikaciji). Mentorji so pridobili samozavest, postali bolj potrpežljivi, bolj 
odprti za novosti, razvili odločnost in zaupanje. Naučili so se opredeliti pričakovanja v 
mentorskem odnosu in se zavedati svoje vloge. Mentorji so v odgovorih navajali več kompetenc 
na psihosocialnem področju. 
 
V odgovorih na vprašanje »Ali opažate kakšne spremembe pri svojem delovanju na področju 
mentorstva po supervizijskem procesu? Katere?« so mentorji ugotavljali, da se bolj zavedajo, 
na kaj morajo biti pozorni pri svojem delu z dijaki in bolje prepoznajo potrebe dijakov. Za 
mentorje je postala pomembnejša povratna informacija s strani dijakov ob zaključku izvajanja 
praktičnega pouka. Za ilustracijo navajam nekaj izjav: 
»Menim, da mi je supervizija omogočila, da sem se izboljšala v mnogih nalogah oz., da se 

zavedam, na kaj vse moram biti pozorna kot mentor. Iz dneva v dan se trudim za lastno 

osebnostno rast in strokovno izpopolnjevanje na področju mentorstva.« 
»V vsak takšen proces vstopiš drugačen, kot boš iz njega prišel. Gotovo bom bolj pozorna na 
povratne informacije dijakov o izpolnitvi njihovih pričakovanj. Predvsem bo dobrodošel 
program, ki ga naj dijak na PUD-u nadgradi. Menim, da sem pridobila na občutljivosti glede 

doživljanja dijakov in da bom lažje prepoznala potrebe dijakov, ker bom pozornejša.« 

»Skupina mi je pomagala odpreti oči. Izboljšala sem se v tem, da vem, na kaj vse moram biti 

pozorna kot mentor, da je mentorstvo in delo z dijakom proces. Znam videti in spremeniti.« 
 
Konkretne spremembe se nanašajo na vodenje praktičnega pouka, spoznali, so pomen 
opredelitve začetnih pričakovanj in potreb dijaka, prav tako obveznosti. Usmerjeni so v 
postavljanje skupnih ciljev z dijakom. Spremembe so navedli tudi na področju komunikacije, 
prisotno je poslušanje in pogostejša pohvala. 
Za ponazoritev navajam izjavo: 
»Spremembe so prisotne. Sedaj dijakom/študentom še jasneje posredujem svoja pričakovanja 
in jih seznanim z njihovimi obveznostmi in odgovornostmi že na samem začetku. Skušam jim 

dati možnost izraziti svoje želje, interese pa tudi zadržke. Menim, da s takšnim načinom lahko 
povečam učinkovitost kliničnega usposabljanja.« 

 
V zaključni evalvaciji so mentorji izdelali svoj grb mentorstva, vse odgovore sem predstavila 
na 41. strani. Odgovore, ki so jih udeleženci podali na vprašanje »Kaj sem skozi proces 
supervizije spoznal/a, se naučil/a?« sem razvrstila po vsebini. Na prvem mestu so odgovori, ki 
poudarjajo pomen sodelovanja. Ostali odgovori kažejo na pomen poslušanja, ozaveščanje 
vloge mentorja, pomen stalnega izobraževanja, učenje drugega pogleda in sposobnost 
komunikacije. 
 
Drugo evalvacijsko vprašanje na zaključnem srečanju se je nanašalo na lastnosti, ki so 
pomembne za vlogo mentorja in so jih udeleženci okrepili oz. razvili v supervizijskem procesu. 
Najpogostejši odgovori, ki jih navajam za obe skupini, so pravočasno ukrepanje; odločnost; 
pogum; opazovanje; pozornost; več načinov izražanja; postavljanje vprašanj; zaupanje; 
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odkritost; sodelovanje; potrpežljivost; lažje razumevanje drugačnosti; empatičnost. Sposobnost 
poslušanja so udeleženci navajali v treh primerih. 
 
Mentorji so v superviziji spoznavali, da je za mentorja pomembno učinkovito komuniciranje, 
reševanje problemov in konfliktov, znati upravljati s samim seboj in učinkovito prenašati znanje 
na druge. 
  
Večina mentorjev je menila, da lahko izkušnje iz supervizije prenesejo na svoje delo z dijaki.  
Navajam odgovore na vprašanje »Ali lahko in katere izkušnje iz lastnega procesa učenja v 
superviziji prenesete na področje dela z dijaki/študenti?«  
»Za učenje je potrebno imeti voljo in interes«, udeleženka je v svoje delo z dijaki prenesla 
sposobnost poslušanja in zavedanje, da imajo tudi dijaki lahko težave in probleme: »Vsako 
izkušnjo in vsako novo znanje lahko posameznik (oz. mentor) prenese na svoje delovno 
področje, če le to želi in ima voljo oz. interes. Zanimivo je bilo slišati kolegice in kolege na 
superviziji o tem, koliko imajo strokovnega znanja ter koliko praktičnih izkušenj z mentorstvom, 
ki so si jih pridobili v svoji bogati karieri. Še posebej pomembno se mi je zdelo to, kako dobro 
znajo prisluhniti dijakom in študentom (še zlasti, kadar so le-ti v težavah), prisluhnili smo si 
tudi v superviziji, to bi rada prenesla na svoje vsakdanje delo« 
 
V superviziji so se udeleženci naučili tega, da je na vsako situacijo mogoče pogledati iz več 
perspektiv, pri tem je treba spoštovati perspektivo drugega: »Izkušnje lahko iz lastnega 
procesa učenja v superviziji gotovo prenašam na področja svojega mentorskega dela. 
Izpostavila bi predvsem spoštovanje različnosti videnj in mnenj. Resnica je vedno dogovor.« 
 
Supervizija je udeležencem omogočala tudi uvid v ozadje izraženih problemov in vzroke za 
nastanek le-teh. Spoznali so, da je potreben razmislek, preden je mogoče najti rešitev: »Tudi 

drugi imajo težave, obrnem se lahko na kolegice, znam razmisliti, iskati vzroke.« 
  
Po izkušnjah udeleženih mentorjev je v superviziji imel vsak udeleženec občutek pripadnosti, 
povezanosti in sodelovanja. Ko se dijaki srečajo z novimi izzivi na praktičnem pouku, prav tako 
potrebujejo občutek pripadnosti, občutek, da so del tima: »Supervizija mi je prinesla ogromno 
novega znanja. S primeri dobre prakse sem lahko povzela znanje, ki sem ga in ga bom v bodoče 
uporabila pri svojih primerih, situacijah. Dijak/študent v kliničnem okolju ob pomoči mentorja 
povezuje teorijo in prakso. Tu v ospredje vstopa na nek način vzgojna komponenta, saj le-ta 
stremi k novemu znanju in obvladovanju delovnih postopkov. Zaradi tega moramo na tem mestu 
mentorji prav pristopiti. Dijaki/študentje ne smejo občutiti odvečnosti ali nezaželenosti.«  
 
Mentorji so skozi proces spoznali, da je potrebno dijaku nameniti potreben čas: »Vzeti si čas za 

dijaka/študenta, dobro poslušanje sogovornika in vživljanje v njegov problem.« 
V supervizijskem procesu so udeleženke spoznale, da je pomembna fleksibilnost in 
inovativnost pri iskanju rešitev. Te sposobnosti je treba vnesti tudi pri delu z dijaki: »Seveda, 
saj to je bil namen udeležbe v supervizjskem procesu.  Pomemben korak  je, da znam reflektirati 
lastne izkušnje pri delu, lažje obvladujem stres na delovnem mestu bodisi v kliničnem okolju ali 
v učnem procesu z dijaki, spodbuda za osebni razvoj ter velika fleksibilnost in inovativnost v 

vsaki situaciji.« 

  
V superviziji je pomembna komunikacija, udeleženke so navedle nekatere komunikacijske 
spretnosti, ki jih bodo prenesle na delo z dijaki. »Uporaba jaz sporočil, sposobnost poslušanja 

in vživljanja v drugo osebo. Pogled na problem od zunaj. Pozitiven vpliv pohvale.« 
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»Pogled, na težavo in problem iz več perspektiv (kako bi se jaz počutila v tej situaciji), 
razmislek in drugačno ravnanje.« 

»Pomen dobre komunikacije, pohvale in konstruktivne kritike.« 
»Način komuniciranja, profesionalno urejanje odnosov.« 
Ugotavljala sem, da so mentorji kot pozitiven element, ki so ga bili sami deležni v 
supervizijskem procesu, v veliki meri omenjali poslušanje, kar so prenesli tudi na delo z dijaki. 
Navajam izjavo iz refleksije: »Ja, jaz se tudi danes tako kot vedno zelo fajn počutim, no,  
predvsem to mi je fajn, da res poveš tisto, kar misliš, nihče ti ne sega v besedo, da lahko poveš 
do konca in izraziš svoje misli. Vedno smo slišani,  ne nazadnje tako moramo delati.« 
 
V zaključni evalvaciji so na vprašanje »Katere izkušnje iz supervizije bi lahko prenesel/a na 
področje svojega delovanja v mentorskem odnosu?« mentorji so navedli naslednje odgovore: 
konstruktivno in kritično razmišljanje, empatija, sodelovanje, odločno ravnanje in sposobnosti 
komunikacije.  

Spoznanje, da mentorji vplivajo na kasnejše profesionalno delo dijaka z bolnikom, predstavlja 
pomemben vidik učenja v superviziji, saj bodo dijaki kompetenco poslušanja kasneje prenašali 
naprej pri svojem delu z bolniki. Poudarili so obravnavo konkretnih situacij, izmenjavo 
izkušenj, vpliv na samozavest mentorja in zmanjšanje njegovih strahov, ki bi jih lahko prenesel 
na dijaka. 
 
Zanimalo me je tudi, kako mentorji ocenjujejo pomen supervizije v primerjavi z drugimi 
oblikami usposabljanj. Na to vprašanje sem odgovorila na podlagi rezultatov delno 
strukturiranega intervjuja (2. in 4. vprašanje) in odgovorov zaključne evalvacije (grb 
mentorstva, 4. vprašanje). 
 

Mentorji, ki so bili vključeni v supervizijski proces, so bili enotnega mnenja, da je supervizija 
koristna za izvajanje mentorske vloge. »Supervizijo doživljam vsekakor koristno za razvijanje 
mentorske vloge. Gre za proces, ki ne glede na temo, gradi na področjih, ki so bistvena za delo 

z ljudmi.« 
»Vsak program izobraževanja in usposabljanja ima tako pozitivne kot negativne lastnosti. Vse 
pa je odvisno od nas, kako to vidimo in čutimo, oziroma kako jih vrednotimo. Menim, da lahko 
s supervizijo močno vplivamo na razvoj in izobraževanje dijakov/študentov.« 
 
Predstavljam odgovore na vprašanje iz delno strukturiranega intervjuja: »Ali menite, da je 
supervizija koristna za razvijanje mentorske vloge in profesionalni razvoj mentorja? Kako 
ocenjujete učinkovitost in pomembnost supervizije v primerjavi z drugimi oblikami in programi 
izobraževanj in usposabljanj?« 
 
Udeleženci so prepoznali izmenjavo izkušenj in konkretno obravnavo primerov kot prednost v 
superviziji. Supervizija omogoča učenje drug od drugega, kot prednost je izraženo konkretno 
obravnavanje situacij iz delovnega okolja in uporaba različnih tehnik pri obravnavi posameznih 
gradiv. »Ugotovila sem, da je supervizija zelo pomembna. Res bi bilo priporočljivo še 
nadaljevati s tem. Se učimo eden od drugega. Da so te poslušali, res.« 
»Izkušnje drugih in pravočasno ukrepanje, metoda oziroma test sistemov zaznavanja pri 
dijakih.« 
»Pridobila sem nova znanja o poklicnih spretnostih, na osnovi reševanja konkretnih primerov. 
Podpora, sproščenost in mirnost skupine so mi dajale velik zagon.« 
»Izobraževanje oz. učenje v supervizijskem procesu prinaša več prednosti kot formalno 

izobraževanje, ki ga izvajajo institucije, odgovorne za izobraževanje. Izobraževanje in učenje 
v supervizijskem procesu izhaja iz neposredne delovne situacije; zahtevata neposreden prenos 
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in uporabo teoretičnih znanj. Obravnava probleme, s katerimi se zaposleni srečujejo vsak dan 

v svojem delovnem okolju.« 
»Z drugimi oblikami in programi ravno nisem imela veliko izkušenj, edino z mediacijo. Če 
primerjam mediacijo in supervizijo, se mi zdi supervizija boljša. Uporabljajo se različne 

tehnike izražanja in razmišljanja o določenem problemu.« 
 
Mentorji pozitivno ocenjujejo supervizijo kot obliko izobraževanja in usposabljanja za 
mentorsko vlogo. Omenjeno je, da ima supervizija prednost pred drugimi oblikami, ker 
omogoča varno okolje, v zaključeni skupini vlada zaupanje, vsak udeleženec lahko v varnem 
in zaupnem okolju izrazi svoje potrebe in razmišljanje. Prednost je majhna skupina in podobni 
interesi. 
Za ponazoritev uporabim naslednje izjave: 
»Všeč mi je to, da so majhne skupine, udeleženci prihajamo iz istega okolja, istega profila. 
Skupne teme smo imeli – to mi je bilo zelo pomembna zadeva.«  
»Glede primerjave z drugimi oblikami in programi izobraževanj in usposabljanj je po mojem 
mnenju v prednosti, saj lahko vsak udeleženec izrazi svoje mnenje, kar drugod ni vedno 
možno. Da pa lahko izraziš svoje mnenje, morajo biti prisotni med drugim tudi zaupanje, 
sproščenost, skupni interes, in še kaj bi se našlo, med udeleženci.« 
»Pomembno pri superviziji je to, da je skupina zaključena; se ne spreminja; da se srečuje v 
več zaporednih terminih, ki so časovno vnaprej določeni; da je skupina raznolika (da v njej 
niso podrejeni ali nadrejeni sodelavci); da sprejmemo dogovor, da vse, kar se pove v skupini, 
ostane v skupini (zagotovljena varnost povedanih podatkov); da imamo dobrega supervizorja, 
ki vodi potek supervizije (včasih lahko v debati zaidemo); da imamo prostor, kjer nas ne 

motijo; da lahko vsak brez strahu izrazi svoje mnenje oz. stališče; da ima vsak priložnost priti 
do besede; da lahko vsakemu gradivu namenimo dovolj časa … Vse to so prednosti pred 
klasičnimi izobraževanji na seminarjih ali delavnicah.« 
»Supervizijo razumem kot nekaj, kar lahko dnevno olajša delo mentorja. Tudi druge oblike 

dela so o. k., vendar so boljše v kombinaciji s supervizijo.« 
 
Namen supervizijskega procesa, v katerega so bili vključeni mentorji iz srednje zdravstvene 
šole in kliničnega okolja, je bil zmanjšati razkorak med teoretičnimi in praktičnimi znanji, 
predvsem pa razvoj sodelovanja med učitelji praktičnega pouka na šoli in mentorji iz kliničnega 
okolja.  
Kako mentorji ocenjujejo razvoj sodelovanja med mentorji izobraževalnih in delovnih ustanov 
sem ugotavljala s pomočjo vprašanja iz delno strukturiranega intervjuja: »Ali ima supervizija 
učinek na razvoj sodelovanja med mentorji, ki so zaposleni na šoli in mentorji v kliničnem 
okolju? Kateri so ti učinki?« 
V odgovorih so mentorji  enotnega mnenja o pozitivnem vplivu supervizije na sodelovanje med 
mentorji iz različnih ustanov. Odgovori kažejo, da si mentorji želijo predvsem partnerskega 
odnosa, v odgovorih omenjajo »prijateljski odnos«, ki pa ostaja profesionalen, saj je usmerjen 
na strokovno delo z dijakom. Mentorji ob tem ugotavljajo, da lažje komunicirajo, odnos je bolj 
odprt in povezan. Medsebojno sodelovanje je boljše, v superviziji so zbližali stališča in poglede, 
pravijo, da bolje razumejo delo drug drugega, poznavanje različnih pogledov omogoča tudi 
lažje usklajevanje in izmenjavo izkušenj. V potrditev navajam naslednje izjave: 
 
»Absolutno ima učinek na razvoj sodelovanja, zelo dobrodošlo je, da izmenjamo izkušnje. Se 
učimo. Spoznala sem jih v drugi luči.« 
»Pomen sodelovanja − seveda ga ima. Moram reči, da osebe iz kliničnega okolja vidim v 

drugačni luči. Moram reči, da smo spletli prijateljske vezi, ki pa ne vplivajo na delo. Rekla bi, 
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da smo sedaj bolj »domači«, ampak kljub temu profesionalno delamo. Naš odnos pa je res 

odprt, drugačen, povezan.«  
»Supervizija ima prav gotovo pozitiven učinek na razvoj sodelovanja med mentorji, 
zaposlenimi na šoli, in mentorji v kliničnem okolju. V času medsebojnega druženja in 
sodelovanja na superviziji se bolje spoznamo, slišimo in razumemo drug drugega. Spoznamo 
se s težavami v različnih okoljih, kjer delujemo mentorji, postanemo prijatelji, si več zaupamo 

– vse to pa posledično prinese boljše sodelovanje.« 
»Supervizija ima pozitiven učinek na sodelovanje med mentorji; gre za spoznavanje različnih 

pogledov in pričakovanj, lažje usklajevanje in lažje reševanje problemov. Osebni stik je zelo 
pomemben.« 

»Seveda ima. Potreba po sodelovanju med mentorji, ki so zaposleni na šoli in mentorji 
kliničnega okolja, je velika. Zagotovo informiranost o predhodnem znanju dijaka/študenta 
vpliva na delovanje v kliničnem okolju. Z opazovanjem in prepoznavanjem učne potrebe pri 
usposabljanju vplivamo na razvoj dijaka/študenta.« 

»Manjkalo mi je sodelovanje s šolo, potrebujemo več informacij o ciljih programa pa tudi o 
dijakih in njihovih posebnostih. Sedaj lažje komuniciramo.« 
 
Po mnenju mentorjev supervizija vpliva tudi na kontinuiteto dela z dijakom, omogoča reševanje 
organizacijskih vprašanj mentorstva in informacij glede dijakov. Za mentorje iz kliničnega 
okolja je pomembno, da se počutijo enakopravnejši v odnosu do mentorjev iz šole. 
»Boljša je kontinuiteta dela z dijakom, počutim se enakopravnejšo, tudi sama lahko svoje 
praktično znanje podajam mentorici iz šole.« 
 
Izraženo je bilo tudi pričakovanje po širšem povezovanju zaposlenih med srednjimi šolami s 
pomočjo supervizije: »Pričakovanje v prihodnosti: povezovanje zaposlenih med srednjimi 
šolami, ki izvajajo ZN.« 

Mentorji ugotavljajo, da bolje sodelujejo v kliničnem okolju, so bolj strpni, okrepili so odnose. 
Boljše medsebojno poznavanje in boljše sodelovanje vpliva na uspešnejše skupno delo z dijaki, 
na zavedanje in pomen skupnega iskanja rešitev. 
Za ponazoritev predstavljam naslednje izjave: 
»Med seboj smo bolj povezani, se bolj razumemo. Smo bolj strpni drug do drugega. V skupini 
smo postali prijatelji, četudi smo iz različnih okolij, kar vpliva tudi na boljše sodelovanje na 
delovnem področju, med tistimi, ki se srečujejo na oddelkih.« 

»Glede na to, da smo imeli v supervizijski skupini 3 članice, ki so mentorice na šoli, sem bolj 

spoznala njihovo delo in probleme, ki so v večini primerov podobni kot v kliničnem okolju. 
Zelo pozitivno je bilo izmenjati svoje izkušnje, probleme in predstaviti gradivo članicam 
supervizijske skupine. Moje mnenje je, da smo se med samo še bolj povezale in še bolje 

sodelujemo v kliničnem okolju.« 
»Zdi se mi, da ima supervizija učinek na razvoj sodelovanja med mentorji v šoli in v kliničnem 
okolju v tem smislu, da spoznamo obe plati, tako mislim, da lažje sodelujemo, ker spoznamo, 

s čim se soočajo mentorji v šoli in obratno.« 
 
»Na praktičnem pouku se moramo veliko prilagajati, spremembe so stalne, rešitve lažje 

najdemo. Drugače se počutim, ko pridem v ustanovo, lažje komuniciram. Dobro druženje, 
krepitev odnosov med različnimi ustanovami, mentorji iz bolnice, doma in šole. Ko imamo 
kakšen problem, ga hitreje rešimo, se lažje pokličemo.« 
 
Menim, da bi supervizija lahko bila zelo uspešna pri zmanjševanju razkoraka med teoretičnimi 
in praktičnimi znanji, tudi pri spodbujanju izmenjave izkušenj med mentorji iz kliničnega 
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okolja in šole. Mentorji so s pomočjo supervizije odkrivali in razvijali izboljšave in smernice 
za praktični pouk. 
Supervizija odpira več možnosti za dialog, usklajevanje in približevanje stališč mentorjev v 
različnih okoljih ter prispeva k povezovanju teorije s prakso in obratno. Pomembno je 
vzpostavljanje stikov, dogovori in medsebojno zaupanje, poslušanje, zavedanje glede lastne 
udeleženosti in preverjanje razumevanja drugega. Rezultat teh elementov, ki so prisotni v 
superviziji, je zbližanje in izboljšanje sodelovanja med mentorji iz različnih organizacij. 
Menim, da supervizija spodbuja konstruktivistični pogled, mentorji so izrazili mnenje, da se 
»vidijo v drugačni luči.« H. Jeriček Klanšček (2004) piše, da drugega lahko vidimo brez svojih 
vnaprejšnjih predstav, interpretacij in konceptov, ki se jih moramo zavedati, jih prepoznati in 
postaviti v ozadje. Pri tem moramo poznati svoje vedenjske, komunikacijske vzorce, do česar 
pa pridemo s trdim delom na sebi, ki vključuje tudi supervizijo in refleksijo.  
 

4.2.3 RV 3 Ali in kako se med supervizijskim procesom spreminja 
samoocenitev lastne mentorske vloge?  
 
Na zadnje raziskovalno vprašanje sem odgovarjala s pomočjo odgovorov na vprašanja, na 
katera so mentorji odgovorili na začetku supervizijskega procesa z uporabo kartic »Moja vloga 
mentorja« (1., 4. in 6. vprašanje), odgovorov zaključne evalvacije (grb mentorstva, 3. 
vprašanje), delno strukturiranega intervjuja (6. in 7. vprašanje) in na podlagi rezultatov 
vprašalnika o kariernih in psihosocialnih funkcijah mentorstva. Najprej predstavljam oceno 
mentorjev pred supervizijskim procesom. 
 
Z namenom pridobitve podatka katerim kompetencam in funkcijam pri svojem delu mentorji 
namenjajo največ pozornosti, sem kot vstopno evalvacijo pripravila kratek vprašalnik glede 
mentorskih funkcij. Funkcije mentorstva, ki sem jih navedla v vprašalniku, sem povzela po 
razdelitvi funkcij mentorstva po K. Kram (Allen idr., 2004, v Kranjčec, 2009, str. 143), dodala 
sem tudi kompetence, ki jih navaja Puklek Levpušček (2007, str. 53). 
Rezultate vprašalnika o funkcijah mentorstva predstavljam v spodnji tabeli.  
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Tabela 2: Odgovori udeležencev na vprašalnik o funkcijah mentorstva  
 

Funkcija mentorstva zelo 
pogosto 

pogosto občasno redko nikoli 

Spodbujanje dijaka 10 4    
Dajanje povratne informacije 4 10    
Svetovanje dijaku glede 
njegovih skrbi, dilem pri delu 

5 9    

Podpora dijaku 8 5 1   
Načrtovanje nalog, 
pomembnih izzivov 

8 5 1   

Motivacija dijaka  7 6 1   
Vodenje, organiziranje 10 2 2   
Fleksibilno iskanje rešitev 5 7 2   
Inštruiranje, učenje postopkov 10 1 3   
Opredelitev ciljev, določanje 
obveznosti  

4 7 3   

Zaščita pred konflikti 3 8 3   

Pojasnjevanje svojih odločitev 3 5 5 1  
Druženje, prijateljstvo 3 2 4 5  
Izvajanje pokroviteljstva 1 3 7 1 2 

 
Legenda: z modro barvo vpisane številke pomenijo število odgovorov v posamezni kategoriji 
 
Iz tabele je razvidno, da mentorji zelo pogosto dajejo poudarek naslednjim funkcijam: podpora 
dijaku, inštruiranje in učenje postopkov, načrtovanje nalog in pomembnih izzivov, spodbujanje 
dijakov, vodenje in organiziranje. Polovica mentorjev zelo pogosto izvaja tudi funkcijo 
motiviranje dijaka.  
Pogosto mentorji dajejo poudarek naslednjim funkcijam: zaščita pred konflikti, svetovanje 
dijaku, glede njegovih skrbi in dilem ter dajanje povratne informacije. Polovica mentorjev 
pogosto izvaja opredelitev ciljev in določanje obveznosti ter fleksibilno iskanje rešitev. 
Polovica mentorjev je odgovorila, da občasno izvaja pokroviteljstvo, odgovori ostalih so 
razpršeni med zelo pogosto in nikoli. Svoje odločitve pogosto in zelo pogosto pojasnjuje osem 
mentorjev, ostali občasno ali redko. Funkcijo druženje ter prijateljstvo izvaja več kot polovica 
mentorjev občasno ali redko, pet mentorjev pa zelo pogosto in pogosto.  
Če združimo odgovore, ki predstavljajo kategorijo zelo pogosto in pogosto, lahko ugotovimo, 
da mentorji dajejo velik poudarek spodbujanju dijaka, dajanju povratne informacije in 
svetovanje dijaku glede dilem. Ravno tako podpori dijaku, načrtovanju nalog, ki predstavljajo 
izziv ter motivaciji dijakov.  
 
Izpolnjevanju vprašalnika je sledila razprava in razgovor o rezultatih vprašalnika, udeleženci 
so bili mnenja, da se funkcije izvajanja pokroviteljstva ter druženje in prijateljstvo pojmujejo 
kot manj ustrezno ravnanje mentorja, mentorji omenjeni funkciji pogosto razumejo v 
negativnem smislu. 
Vendar mentorji z zagotavljanjem psihosocialnih funkcij, kamor sodi tudi prijateljstvo, 
spodbujajo kandidatovo identiteto, občutek lastne vrednosti in učinkovitosti. V kliničnem 
okolju na dijaka pomembno vplivajo okolje, sodelavci, prihaja tudi do konfliktnih situacij, zato 
je zaščita s strani mentorja za dijaka ena izmed pomembnejših funkcij. 
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Odgovori na vprašanje: Kaj je za vas kot mentorja posebej pomembno? 
 
Posamezne odgovore sem razporedila v preglednice in jim pripisala ustrezne pojme, ki 
opredeljujejo mentorjevo vlogo glede njihovega dojemanja dela z dijaki. 

 Poslanstvo: Mentorji svoje delo z dijaki doživljajo kot poslanstvo, s svojim zgledom 
oblikujejo bodočega zdravstvenega delavca, mentorstvo jim predstavlja izziv. 

 Obremenitev: Mentorji so obremenjeni zaradi razpetosti med delom medicinske sestre 
in vlogo mentorja, obremenjuje jih pomanjkanje jasnih navodil in velike skupine. 

 Zadovoljstvo: Pozitiven občutek pri uspešnem delu z dijaki mentorjem prinaša 
zadovoljstvo, je nagrada za njihov trud. 

 Vir znanja: Pomembna mentorjeva naloga je prenašati svoje strokovno znanje na dijaka, 
povezati teorijo in prakso in skrbeti, da bo delo dijaka skladno s strokovnimi standardi. 

 Lasten razvoj: Mentorstvo ponuja tudi možnost za lastno rast in razvoj. 
 Podpora: Dijaki pri svojem delu potrebujejo tudi pomoč, oporo, spodbudo in zaščito 

pred vplivi dejavnikov v delovnem okolju, mentor ima pri tem pomembno vlogo.  
 

Preglednica 17: Odgovori udeležencev na vprašanje: Kaj je za vas kot mentorja posebej 
pomembno? (ocena mentorjev pred supervizijskim procesom) 

Vprašanje: Kaj je za vas kot mentorja posebej 
pomembno? 

Pripisan pojem 

»Lep odnos …, se pozabi, da smo bili začetniki.« Podpora  
»Včasih previsoka pričakovanja.« Obremenitev  
»Da smo za svoje delo odgovorni.« Poslanstvo 
»Preveč pooblastil, odgovornost …, velikokrat se dogaja 
izkoriščanje dijakov.« 

Obremenitev  

»Zgled mlajšim, skupaj z dijakom delati.« Poslanstvo  
»Dijak je v pomoč, mu dati podporo.« Podpora 
»Znati navezati stike s skupino, medsebojno spoštovanje, 
spoštovanje postavljenih pravil, zaupanje v skupini.« 

Podpora  

»Znanje.« Vir znanja 
»Diskretnost.« Podpora  
»Strokovnost.« Vir znanja 
»Komunikacija.« Podpora  
»Zgled (lik medicinske sestre – kako mi delujemo do 
bolnika).« 

Poslanstvo  

»Sodelovanje.« Podpora  
»Sproščenost.« Podpora  

 
Odgovori na vprašanje: Vlogo mentorja doživljate kot …  
 
Preglednica 18: Odgovori udeležencev na vprašanje: Vlogo mentorja doživljate kot … 
(ocena mentorjev pred supervizijskim procesom) 
 
Vprašanje: Vlogo mentorja doživljate kot …  Pripisan pojem 
»Obremenitev zaradi dodatnih obveznosti.« Obremenitev 
»Zelo prijetno.« Zadovoljstvo  
»Vzor.«  Poslanstvo  
»Poslanstvo.« Poslanstvo 
»Odvisno od dijakov, večinoma uživam.« Zadovoljstvo  
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»Vzgoja.« Poslanstvo 
»Kot skrb za svoje otroke.« Podpora 
»Pravila postaviti na začetku, potrebno je veliko znanja in 
truda.« 

Vir znanja 

»Zadovoljstvo.« Zadovoljstvo  
»Izobraževanje … moja zgodba 15 let nazaj.« Vir znanja 
»Priložnost – možnost lastnega učenja.« Lasten razvoj  
»Odsotnost pravil v organizaciji glede nagrade mentorju.« Obremenitev  
»Upoštevanje standardov mi je zelo pomembno.« Vir znanja 
»Pogrešam jasna navodila, večkrat mislim, da imam 
previsoka pričakovanja.« 

Obremenitev  

 
Odgovori na vprašanje: Prednosti mentorstva za vas so … 
 
Preglednica 19: Odgovori udeležencev na vprašanje: Prednosti mentorstva za vas so … 
(ocena mentorjev pred supervizijskim procesom) 

Vprašanje: Prednosti mentorstva za vas so … Pripisan pojem 
»Učenje, znati predati znanje, ohranjanje potrpežljivosti.« Poslanstvo  
»Razvoj, neprestano učenje, ni pavšalnosti in rutine pri 
delu.« 

Lasten razvoj 

»Stik z modernim, usmerjanje na pravo pot.« Poslanstvo  
»Strokovnost, integracija dolgoletnih izkušenj in znanja.« Vir znanja 
»Dober pristop je ključ do uspeha, zato mentorji razvijamo 
z mentorskim delom spretnost komunikacije.« 

Podpora  

»Preverjamo lastne vrednote in čustveno stabilnost.« Lasten razvoj  
»Učenje, seznanjenost s strokovnimi standardi pri delu.« Vir znanja 
»Aktivnost, lastno zadovoljstvo – dajati znanje, izkušnje.« Zadovoljstvo 
»Naložba za prihodnost.« Poslanstvo  
»Sreča, veselje, da preneseš sposobnosti.« Zadovoljstvo  
»Prevelike skupine otežujejo delo.« Obremenitev   
»Mentor je zgled za komunikacijo.« Poslanstvo  

 
Rezultati kažejo, da so mentorji v veliki meri svoje delo z dijaki doživljali kot poslanstvo (10 
odgovorov), kar pomeni, da s svojim zgledom vplivajo na oblikovanje dijaka kot bodočega 
strokovnjaka. V veliki meri svojo vlogo razumejo v smislu dajanja podpore dijaku (9 
odgovorov), poudarek je na odnosu in komunikaciji. Na področju prenosa znanja in strokovnih 
veščin mentorji poudarjajo svoje izkušnje in pomen prenosa znanja, svojo vlogo kot vir znanja 
so mentorji opredelili v sedmih odgovorih. Mentorstvo kot obremenitev je omenjeno v šestih 
izjavah. Obremenjujoče so velike skupine, nezadovoljstvo je posledica organizacijskih 
problemov, pomanjkanja časa in odsotnost meril nagrajevanja mentorja. Zadovoljstvo so 
mentorji izrazili v petih izjavah, priložnost za lasten razvoj pa podpirajo tri izražena mnenja 
mentorjev. 
 
V preglednico sem uvrstila tudi izjave mentorjev, ki so jih podali v okviru odgovorov delno 
strukturiranega intervjuja na vprašanje: Vlogo mentorja doživljam kot …  
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Preglednica 20: Odgovori udeležencev na vprašanje: Vlogo mentorja doživljam kot … 
(ocena mentorjev po supervizijskem procesu) 

Vprašanje: Vlogo mentorja doživljam kot … Pripisan pojem 
»Vlogo mentorja doživljam kot izziv v svojem profesionalnem 
življenju in osebnostno rast.« 

Lasten razvoj 

»Kot bogatenje ves čas se v procesu učim in uživam ob 
predajanju znanja in sodelovanju pri vzgoji in oblikovanju naših 
bodočih sodelavcev.« 

Lasten razvoj 
Zadovoljstvo  
Poslanstvo  

»Včasih je res breme, se pa vedno dobro počutim, ko dijak 
napreduje.« 

Obremenitev 
Zadovoljstvo 

»To vlogo doživljam kot neke vrste poslanstvo, ki mi je dano, da 
lahko širim svoje znanje med tiste, ki nas bodo nadomestili. 
Mentorstvo je v bistvu skrb za prihodnost. Kot mentor se 
zavedam, da moram biti v kliničnem okolju pripravljena, da me 
dijaki/študentje izkoristijo na primeren način in si s tem 
pridobijo znanje. Prenos znanja in proces učenja sta po mojem 
mnenju najpomembnejši vlogi mentorja. Prav zaradi tega 
skušam delovati kot učitelj, voditelj, svetovalec, podpornik, 
poslušalec, motivator in seveda kot dober lik medicinske sestre.« 

Poslanstvo  
Vir znanja 
Podpora 

»Pozitivno, za osebnostno rast.« Lasten razvoj 
Zadovoljstvo 

»Kot pozitivno.« Zadovoljstvo  
»Kako doživljam vlogo mentorja? Kot neko zahtevno nalogo,  
seveda jo opravljam z vsemi svojimi izkušnjami, z vsem znanjem 
in čutim se odgovorna. Ne samo na papirju, ampak tudi 
dejansko. Pomembne so tudi moje izkušnje, moje besede, moji 
pogovori z dijaki, ki sem jim  mentor, da jim bo vse to zelo 
koristilo in da se bodo kdaj spomnili tudi na moje besede.« 

Poslanstvo  
Vir znanja 

»Nagrada za moje dobro delo, kot naložbo za prihodnost, saj 
nikoli ne veš, kje v praksi lahko srečaš kakšnega dijaka/študenta, 
ki bo skrbel zate oz. se prav tako lahko zgodi, da ti je nadrejen.« 

Poslanstvo  
Zadovoljstvo 

»Odgovorno za prihodnost, želim jih čim več naučiti.« Vir znanja 
Poslanstvo 

»Mentorstvo doživljam kot proces prenašanja znanja in veščin 
na dijake, ki še nimajo poklicnih izkušenj, uvajanje v delo na 
različnih oddelkih, razvijanje lastne odgovornosti ter pomoč pri 
usposabljanju in doseganju zastavljenih ciljev.« 

Poslanstvo  
Vir znanja 

»Hiter razvoj stroke in dejavnosti zahtevajo vključevanje ter 
aktivnejšo vlogo mentorja. Spreminjam se tudi sama.« 

Lasten razvoj  

»Vlogo mentorja doživljam zelo pozitivno. Mentor uvaja dijake, 
jih vodi, jim pomaga, z njimi razrešuje probleme, se z njimi 
pogovarja. Predvsem pa jim je vzor in zgled. Ugotavljam pa, da 
vloga mentorja postaja vse težja, ker so dijaki, s katerimi delam, 
vedno manj zainteresirani za nasvete, delo, upoštevanje 
navodil.« 

Zadovoljstvo 
Obremenitev 
Podpora 
Vir znanja  

»Jemljem jo zelo odgovorno, sem pa tudi zahtevna do dijakov. 
Ne popuščam, saj vem, da bodo morda nekoč del mojega tima.« 

Poslanstvo  

»Spodbujanje razvoja, strokovnega, komunikacijskega, vklopa v 
negovalni tim, spodbujanje, učenje in dajanje opore.« 

Podpora  
Vir znanja 
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Dodajam še odgovore na vprašanje zaključne evalvacije »Kako se vidim v mentorski vlogi?« 
(grb mentorstva, 3. vprašanje). 
Odgovore sem v preglednici predstavila na strani 41. Največ odgovorov je bilo uvrščenih v 
kategorijo podpore (7), vir znanja 6 odgovorov, poslanstvo so izražali trije odgovori in 
zadovoljstvo dva odgovora. 
 
Po supervizijskem procesu največji delež predstavlja vloga vir znanja (12 odgovorov), sledita 
vlogi poslanstvo in podpora (10 odgovorov). Sedem odgovorov je izražalo zadovoljstvo, 
lasten razvoj štirje odgovori in dva obremenitev. 
 
V spodnji preglednici so prikazani deleži posameznih odgovorov glede na vse odgovore. 
 
Preglednica 21: Doživljanje vloge mentorja pred in po supervizijskem procesu 

Pred supervizijskim procesom Po supervizijskem procesu 

Vloga mentorja/število 
odgovorov 

Delež v 
odstotkih 

Vloga mentorja/ število 
odgovorov 

Delež v 
odstotkih 

Poslanstvo (10)                      25 % Vir znanja (12)  27 % 
Podpora (9)   22,5 % Poslanstvo (10)  22 % 
Vir znanja (7) 17,5 % Podpora (10)  22 % 
Obremenitev (6) 15 % Zadovoljstvo (7) 15 %  
Zadovoljstvo (5)  12,5 % Lasten razvoj (4) 9 % 
Lasten razvoj (3)  7,5 % Obremenitev (2) 4,4 % 

 
Primerjava rezultatov pred supervizijskim procesom pokaže, da sta vlogi doživljanja podpore 
in poslanstva ostali približno enako zastopani. Vloga prenašanja znanja in veščin, ki sem jo 
poimenovala vir znanja, je pridobila pomen. Mentorji so prepoznali pomen pridobivanja 
strokovnega znanja in veščin v okviru praktičnega pouka in svojo vlogo pri tem. Število izjav, 
ki kažejo na doživljanje mentorstva kot obremenitev, se je precej zmanjšalo. Doživljanje 
mentorstva kot zadovoljstvo in lasten razvoj sta glede na število izjav ostali približno enako 
zastopani. 
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4.3 Povzemalne ugotovitve  
 
V preglednici predstavljam strnjen povzetek temeljnih ugotovitev oziroma odgovorov na vsa 
raziskovalna vprašanja. 
 
Preglednica 22: Strnjen povzetek temeljnih ugotovitev  
 

Teme raziskovalnih 
vprašanj 

Ugotovitve 

Področja, na katerih v 
supervizijski proces 
vključeni mentorji želijo 
več znanja  
 

 Ocenjevanje dijakov in oblikovanje povratnih 
informacij, 

 obvladovanje konfliktnih situacij, 
 medsebojni odnosi, komunikacijske spretnosti, 
 nudenja podpore dijaku in upoštevanje njegovih potreb, 
 učenje iz lastnih izkušenj. 

Teme v supervizijskih 
gradivih udeležencev 
 
 
 

 Konfliktne situacije, 
 upoštevanje pravil pri praktičnem pouku, 
 dajanje kritične povratne informacije, 
 organizacija in načrtovanje praktičnega pouka, 
 odnosi med zaposlenimi in pacienti, uporabniki, 
 odnosi med zaposlenimi in nadrejenimi, med sodelavci, 
 potrditev lastnega ravnanja in dvom v svoje delo. 

Učinki supervizijskega 
procesa in kompetenčne 
pridobitve udeležencev 

 Refleksija lastnih izkušenj in samostojno iskanje rešitev, 
 osebnostni razvoj, 
 izboljšanje komunikacije, poslušanja in oblikovanja 

povratnih informacij, 
 ugotavljanje potreb dijakov, 
 samozavest, potrpežljivost, odprtost za novosti, 

odločnost in zaupanje, sprejemanje drugačnega mnenja, 
 ozaveščanje vloge mentorja. 

Prenos izkušenj iz 
supervizijskega procesa  
v mentorsko prakso 

 Sposobnost poslušanja, 
 fleksibilnost in inovativnost pri iskanju rešitev, 
 spoštovanje drugačnega mnenja, 
 tudi drugi imajo probleme. 

Primerjava supervizije  z 
drugimi oblikami 
usposabljanj za mentorje 
 

 Izmenjava izkušenj, povezovanje in sodelovanje, 
 konkretna obravnava problemov, 
 učenje drug od drugega, 
 varno okolje, zaključena in majhna skupina, 
 zaupanje, 
 podobni interesi. 

Vpliv supervizije na 
sodelovanje med 
mentorji izobraževalnih 
in delovnih ustanov 
 
 

 Lažja komunikacija, odprt odnos, 
 zbližanje stališč in pogledov, 
 razumevanje dela drug drugega, 
 uspešnejše skupno delo z dijaki in iskanje rešitev, 
 pozitiven vpliv supervizije na sodelovanje med mentorji 

iz različnih ustanov. 
Sprememba 
samoocenitve mentorske 
vloge udeležencev 

 Zmanjšanje doživljanja mentorstva kot obremenitve, 
 povečanje vloge vir znanja. 
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ZAKLJUČEK 
 
Osnovni cilj supervizijskega procesa mentorjev je bil krepitev kompetenc, ki so potrebne za 
delo z dijaki, ter nudenje podpore pri izvajanju vloge mentorja. Mentorji imajo v kliničnem 
okolju veliko praktičnih izkušenj, zaradi pomanjkanja pedagoško-andragoških znanj pa se 
srečujejo s težavami pri posredovanju svojih izkušenj (Lorber in Donik, 2009). Ob vključitvi v 
supervizijski proces so mentorji izražali, da želijo pridobiti več znanja predvsem s področja 
ocenjevanja dijakovih dosežkov, oblikovanja povratnih informacij in obvladovanja konfliktnih 
situacij. Tudi J. Ramšak Pajk (2016) omenja mentorjevo vlogo ocenjevalca in kritičnega 
presojevalca, ki študentu natančno in odgovorno posreduje povratne informacije.  
Mentorji so izrazili tudi potrebo po pridobivanju znanja na področju odnosno-komunikacijskih 
kompetenc, po pridobivanju komunikacijskih spretnosti ter nudenje podpore dijaku in 
spodbujanje učenja iz lastnih izkušenj.  
Na podlagi ugotovitev bi predlagala, da se v predavanja in izobraževanja za mentorje poleg 
informacij glede načrtovanja, izpeljave in organiziranja dela vključijo tudi teme s področja 
ocenjevanja dijakovih dosežkov, dajanja povratnih informacij in obvladovanja konfliktnih 
situacij. Praktične delavnice s prikazi izvajanja postopkov po strokovnih standardih imajo tudi 
pomembno vlogo za prenos znanja med mentorji iz različnih institucij in izmenjavo novosti.  
Mentorji z upoštevanjem standardov zdravstvene nege prenašajo svoje strokovno znanje, s 
svojim delovanjem in zgledom opravljajo pomembno nalogo spremljanja in razvijanja 
sposobnosti dijakov, ki šele vstopajo v delovno okolje. M. Ahačič (2016) navaja, da mentorji 
ob delu s študenti strokovno in profesionalno rastejo, saj stalno preverjajo in utrjujejo svoje 
poznavanje standardov zdravstvene oskrbe.  
V supervizijski proces sem povabila mentorje praktičnega pouka, ki so zaposleni na šoli, in 
mentorje iz kliničnega delovnega okolja. Na šoli zaposleni mentorji se stalno izobražujejo in 
pridobivajo znanja s področja poučevanja praktičnega pouka, mentorstvo predstavlja osrednjo 
nalogo njihovega poklicnega delovanja. Mentorji iz kliničnega okolja so razpeti med več vlog. 
Ob rednem delu z bolniki jim mentorstvo dijakom na praksi lahko predstavlja le eno od 
dodatnih, manj pomembnih obremenitev. Zato sem pred začetkom procesa pričakovala, da bom 
pri mentorjih iz kliničnega okolja srečala manj zanimanja za teme s področja mentorstva. Skozi 
supervizijski proces se je izkazalo, da je mentorstvo zanje zelo pomembna tema. Izražali so 
veliko potrebo po pogovorih in obravnavi gradiv s področja mentorstva. Izkazalo se je, da se 
jih zelo pomembno dotikajo težave, ki se pojavljajo v mentorskem odnosu. Gradiva, ki so jih 
mentorji prinašali na supervizijo, so bila največkrat povezana s konfliktnimi situacijami in 
upoštevanjem pravil v okviru praktičnega pouka ter odnosi. 
 
Pomembno vlogo je imela podporna funkcija supervizije, mentorji so v superviziji prepoznali 
priložnost za izražanje svojih problemov v varnem okolju, bili so slišani in sprejeti. Občutek 
varnosti je prispeval tudi k izražanju edukativne funkcije, ki se je odražala v razvijanju 
kompetenc in sposobnosti mentorja za razumevanje njegovega dela z dijaki.  
Mentorji so potrdili pozitivne koristi supervizije za izvajanje mentorske vloge. Supervizija jim 
lahko nudi podporo pri prevzemanju njihove kompleksne vloge.  
Želela bi, da bi podporni vidik, ki so ga mentorji prepoznali v superviziji kot pogoj za uspešno 
učenje, imel vidno mesto tudi v poučevanju dijakov. Dijaki za uspešno učenje, strokovni 
napredek in razvoj potrebujejo prav tako tudi varno okolje. V. Čuk (2014) pravi, da pogosto 
študenti zdravstvene nege od mentorjev v kliničnem okolju dobijo premalo podpore in 
povratnih informacij o uspešnosti učenja. 
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V raziskavi o zadovoljstvu kliničnih mentorjev s kliničnim usposabljanjem sta F. Kulaš in B. 
Skela Savič (2013) ugotavljali, da si klinični mentorji želijo več izobraževanja, slediti želijo 
novostim na strokovnem področju, vlogo mentorja doživljajo kot pomembno, želijo pa si tudi 
več sodelovanja z izobraževalnimi zavodi.  
Pogosta slabost, ki jo navajajo mentorji, je pomanjkanje podpore šole, osebja zdravstvene 
ustanove in sodelavcev. Zaradi pomanjkanja podpore se medicinske sestre v vlogi mentorja 
počutijo podcenjeno (Waldock, 2010, v Kulaš in Skela Savič, 2013). 
Mentorji, vključeni v supervizijski proces, so v zaključni evalvaciji ugotavljali, da je supervizija 
vplivala na sodelovanje med mentorji iz različnih organizacij, tako so razvijali medsebojno 
zaupanje. Želeli bi, da supervizija postane stalnica v mentorski praksi, saj mentorju omogoča 
profesionalni razvoj, vpliva na boljše razumevanje problemov in reflektiranje lastnega 
delovanja.  
B. Rupar (2014) piše, da je za učitelja začetnika pomembno, da ima ob vstopu v poklicno delo 
mentorja, ki je dober praktik, zna vzpostaviti odnos zaupanja in spoštovanja ter ima razvite 
veščine reflektiranja svojega dela. Pomembno je, da se zaveda vrednosti raziskovanja za razvoj 
in izboljšanje lastne pedagoške prakse. Tudi dijaki srednje zdravstvene šole pri vstopu v 
delovno okolje potrebujejo mentorja z omenjenimi veščinami in lastnostmi. Rezultati raziskave 
so pokazali, da supervizija mentorjem lahko nudi podporo, omogoča jim tudi reflektiranje 
mentorske vloge in osebnostno rast.  
Mentorji so razvijali karierne in psihosocialne kompetence. Na področju kariernih funkcij so 
po njihovi oceni izboljšali sposobnosti opazovanja dijaka, prepoznavanja njegovih potreb, 
lažjega reševanja problemov in podajanja povratne informacije. 
Na področju psihosocialnih funkcij so po njihovi oceni razvijali kompetence na 
komunikacijskem področju, sposobnost poslušanja, spodbujanja. Mentorji so mnenja, da so 
pridobili samozavest, postali bolj potrpežljivi, bolj odprti za novosti, razvili so odločnost in 
zaupanje.  
Zadovoljstvo mentorjev z mentorskim odnosom je povezano z dejavniki, ki podpirajo tako 
karierno kot psihosocialno mentorstvo. R. Kranjčec (2009) zato meni, da bi bilo smiselno 
organizirati usposabljanje za mentorje, kako učinkovito upravljati tako karierne kot tudi 
psihosocialne funkcije v odnosu z različnimi študenti. Mentorji za profesionalno delovanje 
potrebujejo strokovno znanje o spretnostih pri medsebojnem komuniciranju. 
 
Mentorji obeh skupin so supervizijo pozitivno ocenili kot obliko izobraževanja in usposabljanja 
za mentorsko vlogo. Menili so, da ima supervizija prednost pred drugimi oblikami, ker 
omogoča varno okolje, v skupini vlada zaupanje, vsak udeleženec lahko v varnem in zaupnem 
okolju izrazi svoje potrebe, razmišljanje in učenje drug od drugega. Konkretno obravnavanje 
situacij iz delovnega okolja in uporaba različnih tehnik pri obravnavi posameznih gradiv 
predstavlja prednost pred drugimi oblikami izobraževanj. 
Supervizijski proces je vplival na doživljanje vloge mentorja, bistveno se je zmanjšalo 
doživljanje mentorstva kot obremenitve, vidnejšo vlogo so mentorji prepoznali v izobraževalni 
funkciji.  
 
Supervizija je po mnenju mentorjev pomembno vplivala na sodelovanje med mentorji iz 
različnih ustanov, v procesu so spoznavali delo drug drugega, razvijali zaupanje. Supervizija je 
omogočila strukturiran dialog in odprla možnosti za uspešnejše vzpostavljanje stika med 
mentorji, ko je treba iskati rešitve za težave, ki se pojavljajo v procesu praktičnega pouka. 
Menim, da mentorji potrebujejo različne oblike izobraževanj in usposabljanj, nova znanja in 
spretnosti lahko pridobivajo v obliki predavanj in delavnic. Prepričana pa sem, da lahko 
mentorstvo mnogo pridobi z uvedbo supervizije kot ene izmed oblik izobraževanja, saj 
mentorjem nudi podporo, jim omogoča refleksijo in osebnostno rast, razvijanje strokovnih in 
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odnosno-komunikacijskih kompetenc. Vpliva na večje zadovoljstvo mentorjev pri delu in jih 
podpira pri njihovem poslanstvu. V procesu sem ugotovila, da so tematike s področja 
mentorstva za mentorje zelo pomembne, srečujejo se z mnogimi dilemami, s supervizijo bi tudi 
mentorstvo dobilo vidnejšo vlogo in priznanje. 
 
V raziskovalni dnevnik sem beležila opažanja glede vodenja procesa, analizirala sem svoje delo 
supervizorja. Ugotavljala sem razlike med skupinama; skupina 1 je bila bolj usmerjena v iskanje 
konkretnih rešitev, v skupini 2 je bila pomembnejša podporna vloga. Smer procesa je bila v 
obeh skupinah podobno začrtana, na poti skozi proces pa je prihajalo do razlik. To različnost 
skupin sem doživljala kot posebno bogastvo. V procesu sem se naučila, da je vse, kar se dogaja, 
treba vzeti kot priložnost za učenje. 
Dobljeni rezultati predstavljajo subjektivno mnenje udeleženih v supervizijski proces, ki je bil 
tematsko usmerjen in je povezoval posameznike iz različnih delovnih okolij. 
 
Ves čas procesa sem tudi sama reflektirala delo supervizorja, ob tem pa tudi nisem mogla 
izključiti svoje vloge mentorja. Tudi sama ugotavljam, da sem se kot mentorica spreminjala, s 
prebiranjem literature in pisanjem teoretičnega dela sem poglobila in ponotranjila teoretična 
znanja, s katerimi lažje argumentiram praktične dileme. V vlogi mentorja se čutim 
opolnomočena v smislu večjega nadzora nad vsemi dejavniki, ki vplivajo na proces praktičnega 
pouka. Zadovoljstvo pri delu je s tem še večje. Skozi supervizijski proces sem profesionalno 
rasla v vlogi supervizorja kakor tudi v vlogi mentorja. 
Glede na to, da so mentorji iz šolskega in kliničnega okolja pokazali zanimanje, da se v 
prihodnosti nadaljuje s supervizijo, imam veliko motivacijo in hkrati odgovornost, da 
nadaljujem delo na tem področju in tako prispevam k večjemu zadovoljstvu mentorjev. Tako 
pa posredno vplivam na kakovost dela v zdravstveni negi. V prihodnosti bi želela pripraviti tudi 
smernice za sodobno poučevanje praktičnega pouka.  
 
A. Brockbank in I. McGill (2006) pišeta, da supervizija mentorjem omogoča razmislek o 
profesionalnih temah z namenom ohranjanja profesionalne prakse. Mentorju omogoča lastno 
raziskovanje s pomočjo reflektiranja svojih izkušenj, razvijata se samozavest in 
samovrednotenje. V kliničnem delovnem okolju postajajo situacije tudi vse bolj kompleksne, 
vse bolj je pomembno, da so posamezniki vsak po svojih zmožnostih sposobni sodelovati pri 
oblikovanju podpornega in spodbudnega okolja, ki omogoča razvoj tudi dijaku, ki je začetnik 
na svoji poklicni poti. Z refleksijo in spoznavanjem svojega delovanja lahko mentor zgradi 
najprej most do samega sebe, potem je mogoče zgraditi most do drugih; mentor do dijakov, 
sodelavcev, mentorji iz različnih delovnih okolij med sabo in seveda dijaki v odnosu do 
pacienta in drugih. 
Mentorji pri poučevanju zdravstvene nege učimo dijaka empatičnega delovanja, pri tem pa ne 
smemo spregledati potrebe mentorja po empatičnem odnosu do dijaka. Zavedati se moramo 
svoje soudeleženosti pri ustvarjanju okolja, ki dijaku daje podporo, varnost, spodbudo in 
zahteve.  
Nalogo zaključujem z mislijo Antona Trstenjaka, ki so mi jo prav na začetku mentorske poti 
podarili dijaki po zaključenem praktičnem pouku: 
 

Če drugemu vlivaš pogum, tudi sam postajaš pogumnejši. 
 
 
K 
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PRILOGE 
Priloga 1: Vabilo udeležencem v supervizijski proces 

                                             
Potovanje, dolgo tisoče kilometrov, se začne z enim samim 

korakom. (Kitajski pregovor) 

 

 

 
Vabimo Vas v supervizijsko skupino, ki je 

namenjena razvoju mentorjevih kompetenc in spodbujanju profesionalne 
rasti mentorja 

 

Na srednji zdravstveni šoli želimo razvijati sodobne oblike mentorstva, zato Vas vabimo 
k vključitvi v supervizijski proces v katerega bodo vključeni mentorji praktičnega 
usposabljanja iz kliničnega okolja in mentorji praktičnega pouka iz srednje zdravstvene 
šole.  
 
Skupino bomo oblikovali v mesecu septembru 2016, srečanja bodo potekala kontinuirano, 
načrtovanih je 12 srečanj na 14 dni, predvidoma od septembra do marca 2017. Dogovor o 
urniku bomo naredili na prvem srečanju, ki bo predvidoma v drugi polovici meseca septembra, 
posamezno srečanje traja 3 šolske ure. 
 
Supervizijski proces bo temeljil na razvojno edukativnem modelu, srečanja pa bodo tudi 
obogatena z obravnavo tem, ki prispevajo k spoznavanju in prepoznavanju lastnega delovanja 
in boljšega razumevanja odzivanja drugih. Izbor tem bo oblikovan na osnovi potreb 
udeležencev. 
 

PRIČAKOVANI CILJI SUPERVIZIJSKEGA PROCESA SO: 
 podpora mentorjem pri izvajanju vloge mentorstva, omogočanje refleksije in 

krepitev vloge mentorja; 
 prepoznavanje lastnih občutkov, misli in vzorcev ravnanja, ter s tem izboljšanje 

sposobnosti prepoznavanja potreb in doživljanj dijaka na praktičnem pouku; 
 zmanjševanje razkoraka med teoretičnimi in praktičnimi znanji; 
 razvoj sodelovanja med učitelji praktičnega pouka na šoli in mentorji iz 

kliničnega okolja. 
Prijave do 15. 9. 2016 na elektronski naslov:  
 
 

 
 
 

Vljudno vabljeni! 
                                                                                                                             Ravnateljica 
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Priloga 2: Supervizijski dogovor 

 

SUPERVIZIJSKI DOGOVOR 

 
Člani supervizijske skupine (ime in priimek):…………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………….......
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
in supervizorka……………………………………………smo sklenili supervizijski dogovor. 
Dosledno bomo upoštevali vse, o čemer se bomo pred začetkom supervizijskega procesa 
dogovorili in s tem dogovorom tudi podpisali. 
  
 

1. Organizacija supervizije 
 12 srečanj bo potekalo na 14 dni, datumi srečanj bodo dogovorjeni vnaprej; 

možne so spremembe ob strinjanju vseh članov.  
 Srečanja bodo trajala 3 šolske ure.  
 Člani do dogovorjenega roka pripravijo gradiva. 

 

2. Vsebina supervizije 
 Vsebina supervizije se bo praviloma nanašala na konkretne delovne izkušnje 
članov skupine, ki so zanje aktualne in v katerih je nastal predstavljeni problem.  

 Srečanja pa bodo tudi obogatena z obravnavo tem, ki prispevajo k spoznavanju 
in prepoznavanju lastnega delovanja in boljšega razumevanja odzivanja drugih. 
Izbor tem bo oblikovan na osnovi potreb udeležencev. 
 

3. Pravila vedenja in sodelovanja v supervizijski skupini 
 Udeleženci bomo upoštevali načelo molčečnosti in zaupnosti (kar se dogaja na 

supervizijskem srečanju ostane v skupini). 
 Vsak je odgovoren zase in za svoje počutje. 
 Spoštujemo meje drugih članov skupine. 
 O odsotnih članih ne razpravljamo. 
 Dogovorimo in upoštevamo pravila komunikacije – jaz sporočila, 

demokratičnost v odnosu. 
 Dovolim uporabo neosebnih podatkov v študijske namene. 

 

 

Podpisi:  

Supervizorka:                                                                                                       Supervizant/ka: 

 

 

Kraj, dne………………………….. 
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Priloga 3: Primer vprašanj za refleksijo posameznega srečanja 

Refleksija srečanja 

 

Danes sem se naučil/a …                           

 

 

To bom uporabil/a …                                                                                                                              

 

 

Na srečanju sem se počutil/a … 

 

 

Všeč mi je bilo … 

                                                                                   

 

Naša komunikacija je bila … 

 

 

Sodelovanje je bilo … 

 

 

Zanima me še … 

 

 

Pogrešal/a sem … 

 

 

Z eno besedo opišite, kako odhajate s srečanja? 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

Priloga 4: Vstopna evalvacija mentorski funkcij 

 

VPRAŠALNIK O KARIERNIH IN PSIHOSOCIALNIH FUNKCIJAH 
MENTORSTVA 

V tabeli so navedene karierne in psihosocialne funkcije mentorstva. Označite v kolikšni meri 
posvečate čas posameznim kompetencam/funkcijam v procesu mentoriranja dijaku na 
praktičnem pouku/usposabljanju.  

Legenda: 

(1) nikoli, (2) redko, (3) občasno, (4) pogosto, (5) zelo pogosto 

 

 Funkcija mentorstva zelo 
pogosto 

pogosto občasno redko nikoli 

1. Izvajanje pokroviteljstva, 5 4 3 2 1 
2. Podpora dijaku 5 4 3 2 1 

3. Inštruiranje, učenje postopkov 5 4 3 2 1 
4. Zaščita pred konflikti 5 4 3 2 1 

5. Načrtovanje nalog, pomembnih 
izzivov 

5 4 3 2 1 

6. Svetovanje dijaku glede njegovih 
skrbi, dilem pri delu 

5 4 3 2 1 

7. Spodbujanje dijaka 5 4 3 2 1 
8. Vodenje, organiziranje 5 4 3 2 1 
9. Dajanje povratne informacije 5 4 3 2 1 
10. Druženje, prijateljstvo 5 4 3 2 1 

11. Pojasnjevanje svojih odločitev 5 4 3 2 1 
12. Opredelitev ciljev, določanje 

obveznosti,  
5 4 3 2 1 

13. Fleksibilno iskanje rešitev 5 4 3 2 1 

14. Motivacija dijaka  5 4 3 2 1 
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Priloga 5: Moja vloga mentorja 

MOJA VLOGA MENTORJA           

 

 

1. Kaj je za vas kot mentorja posebej pomembno … 
 
 

2. Katerim kompetencam posvečate največ pozornosti, časa? 
 
 

3. Kaj vas največkrat miselno in čustveno okupira v zvezi 
mentorstvom? 
 

 
4. Vlogo mentorja doživljate kot … 

 

5. Kompetence, ki so pomembne za uspešno izvajanje mentorstva …  
 

 
 

6. Vaša močna področja pri izvajanju vloge mentorja so … 
 
 

7. Prednosti mentorstva za vas so … 

 

8. Profesionalnost je …  
 

 

 

 

 

 



 

75 

 

Priloga 6: Moj grb mentorstva 
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Priloga 7: Skupinski intervju 

 
1. Ali ste dosegli in katere cilje ste dosegli glede pridobivanja novega znanja za kakovostno 

izvajanje mentorstva in spodbujanje refleksivnega učenja pri dijakih/študentih? 
 

2. Ali menite, da je supervizija koristna za razvijanje mentorske vloge in profesionalni 
razvoj mentorja? Kako ocenjujete učinkovitost in pomembnost supervizije v primerjavi 
z drugimi oblikami in programi izobraževanj in usposabljanj?  

 
3. Katere kompetence, ki so pomembne za delo mentorja ste po vašem mnenju razvili v 

supervizijskem procesu? 
 

4. Ali lahko izkušnje iz lastnega procesa učenja v superviziji prenesete na področje dela z 
dijaki/študenti? Katere so te izkušnje? 

 

5. Ali opažate kakšne spremembe pri svojem delovanju na področju mentorstva po 
supervizijskem procesu? Katere? 
 

6. Ali ima supervizija učinek na razvoj sodelovanja med mentorji, ki so zaposleni na šoli 
in mentorji v kliničnem okolju? Kateri so ti učinki? 

 
7. Vlogo mentorja doživljam kot … 

 
Prosim vas tudi za naslednje podatke: starost, izobrazba, kako dolgo se že srečujete z vlogo 
mentorja? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


