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POVZETEK 

 

V magistrskem delu teoretsko raziskujem samosupervizijo kot eno izmed vrst supervizije. V 

raziskovalnih vprašanjih me zanima, kaj je samosupervizija in kakšen je njen učni kontekst, kaj 

je refleksija in kdo je reflektirajoči praktik, katere strukturirane intervencije se uporabljajo v 

samosuperviziji in ali je samosupervizija zadostna oblika supervizije. 

Naloga preučuje teoretična izhodišča samosupervizije in praktično prikaže njeno izvajanje na 

podlagi opisa učnega konteksta, modela samosupervizije v akciji in strukturiranih mikro- in 

makrointervencij.  

Samosupervizija je predstavljena kot osnovna filozofija strokovnjakov v profesijah pomoči, ne 

kot skupek različnih intervencij, sestavljenih iz nekaj »pravih« vprašanj, ki vodijo do »pravih« 

lastnih odgovorov. Samosupervizija je vrsta supervizije, ki zahteva poglobljeno in kontinuirano 

raziskovanje profesionalnega delovanja in posega tudi v osebno polje. Osrednji proces 

samosupervizije je refleksija – razmišljanje o lastnem razmišljanju, doživljanju, čustvovanju in 

vedenju. 

Na podlagi teoretskega pristopa in refleksije skuša naloga obogatiti zapise o samosuperviziji v 

slovenskem jeziku, v katerem manjka njenih predstavitev. 

 

KLJUČNE BESEDE 

samosupervizija, supervizija, reflektirajoči praktik, refleksija, strukturirana intervencija 

 

 

ABSTRACT 

 

In this master's thesis, self-supervision is researched theoretically as part of several types of 

supervision. Research questions involve the definition of supervision and the character of its 

study context, the defining of the terms reflection and reflective practitioner, investigation into 

kinds of structured interventions used in supervision, as well as questioning whether self-

supervision is sufficient type of supervision.  

The thesis deals with theoretical origins of self-supervision and exposes in practice its 

implementation on the basis of describing the study context, the enacted supervision model and 

also the structured micro and macro interventions.  

Self-supervision is represented as the essential philosophy in use by experts in support 

professions, and not as a cluster of various interventions formed by a few “proper” questions 

leading to one’s own “correct” answers. Self-supervision is a type of supervision demanding 

deepened and continued investigation into professional action and interferes with the personal 

field, as well. The main process of self-supervision is reflection – reflecting on one’s own 

thoughts, experiences, emotions and behaviours.  

Relying on the theoretical approach and reflection, the thesis attempts to enrich the writings on 

self-supervision in Slovenian language, where its representations still seem to be insufficient. 

 

KEY-WORDS: 

Self-Supervision, Supervision, Reflective Practitioner, Reflection, Structured Intervention 
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1 UVOD 

 

Življenje je sprememba. 

Če se nehaš spreminjati, nehaš živeti. 

Rainer Haak  

(Pregovori in verzi o življenju – Rainer Haak, 2009) 

 

Življenje v neprestani interakciji z drugimi in s tem pod vplivom raznolikih in številnih 

impulzov zunanjega in notranjega sveta ter vpetost v turbulenten in dinamičen vsakdan v 

moderni družbi od nas zahteva neprestano pozornost, prilagajanje, sposobnost reševanja 

vsakdanjih izzivov in predvsem nenehno učenje. Na sebi lasten način se spopadamo z zunanjimi 

in notranjimi silnicami, pri tem nam je v pomoč znanje o svetu in sebi.  

 

Znanje o svetu je postalo vrednota sodobne družbe. Vseživljenjsko učenje nam omogoča lažje 

soočanje z vsakdanjimi izzivi in hitrejše prilagajanje vse bolj zahtevnim izzivom današnjega 

sveta.  

 

Tudi znanje o sebi postaja vse bolj nepogrešljivo v svetu, polnem čustvenih izzivov. Soočamo 

se z lastnimi odzivi na situacije in se v procesu preoblikovanja miselnih, čustvenih in vedenjskih 

vzorcev prilagajamo družbi.  

 

Strokovnjaki v profesijah pomoči (v nalogi pozornost namenjamo strokovnjakom na področju 

psihosocialnega svetovanja, socialnega dela, psihologije in terapije; uporabljeni so izrazi 

strokovnjak, svetovalec, terapevt, strokovni delavec, praktik, reflektirajoči praktik) smo 

vsakodnevno vpeti v intenzivne odnose z uporabniki (uporabljamo tudi izraz klient) z različnimi 

in različno težkimi težavami v duševnem zdravju ali psihosocialnimi stanji in stiskami. 

 

Naša profesionalna vloga zahteva teoretično znanje in sledenje profesionalni etiki. V skrbi za 

kakovostno opravljeno delo moramo z nenehnim izobraževanjem dopolnjevati znanje, slediti 

strokovnim smernicam, predvsem pa se osebnostno in profesionalno razvijati, kar je mogoče le 

ob neprestanem razmišljanju o lastnem delu. Vedno znova in znova se srečujemo z novimi 

delovnimi situacijami in vedno znova so na preizkušnji naše misli, prepričanja, čustva, dejanja 

in znanje. Naša profesionalna pot je prepletena z učenjem in preoblikovanjem predvsem lastnih 

miselnih modelov z namenom strokovnih ravnanj v profesionalnih odnosih, razbremenitve in 

vnašanja sprememb v življenje in delo. 

 

Teoretično znanje nam daje podlago o metodah in tehnikah, z neprestano refleksijo pa se 

dotikamo srži našega delovanja, lastnih vzorcev in modelov. Prepoznavanje in poznavanje 

lastnih shem, zavedanje svojih prepričanj, predpostavk o sebi, drugih in svetu, ki vplivajo na 

naše vedenje, je vodilo našega uspešnega delovanja. 

 

Vpeti smo v odnose s posamezniki, ki jim nudimo pomoč, in hkrati v lasten reflektiven proces. 

 

Pot reflektirajočega praktika do spoznavanja, prepoznavanja, poznavanja in zavedanja o njemu 

lastnih miselnih modelih, doživljanjih in ravnanjih v profesionalnih situacijah je zahtevna in 

dolgotrajna, proces je ponavljajoč, cilj vsevednosti o sebi nikoli dosežen, kar je hkrati razlog in 

potreba za neprestano refleksijo. Razmišljanje o lastnem razmišljanju je osnova 

psihosocialnega, svetovalnega in terapevtskega dela in osrednji proces supervizije in 

samosupervizije. 
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Občasna praktikova potreba samostojnega iskanja strokovnih rešitev kot ene izmed ali edine 

možnosti razreševanja profesionalnih dilem ga zagotovo osebnostno oblikuje, obenem pa raste 

želja in potreba po čim večji učinkovitosti pri iskanju odgovorov in zmanjševanju stresa ter 

obremenitev. Uresničitev teh dveh ciljev pripomore h končnemu cilju njegove profesionalne 

identitete – suverenosti. Samosupervizija ponuja pravo pot.  

Kot analogijo uvodnemu razmišljanju podajam zgodbo Priklenjeni slon, ki 

− daje popotnico za življenje – pri srečevanju z dilemami, težavami, nemočjo, zavorami 

se je smiselno ozreti najprej vase in preiskati lastne meje, lastne količke nesvobode;  

− ponazarja bistvo svetovalnega, terapevtskega in supervizijskega dela – preoblikovanje 

miselnih, čustvenih in vedenjskih vzorcev 

− in vsebuje sporočilno vrednost samosupervizije – ne le, da se odgovori skrivajo v nas, 

ampak obstaja možnost, da jih tudi sami poiščemo in razrešimo. 

 

»Ko sem bil majhen, sem rad hodil v cirkus. V njem so mi bile najbolj všeč živali, še posebej 

slon, ki je bil, kot sem izvedel pozneje, ljubljenec vseh otrok. Med predstavo je velika žival 

razkazovala svojo spretnost in neverjetno moč … a po predstavi in vse do trenutka, ko je 

ponovno stopil v areno, je imel slon eno nogo z verigo priklenjeno na količek, zabit v tla. 

Količek je bil majhen kos lesa, zapičen le nekaj centimetrov globoko v tla. Čeprav je bil slon 

nanj privezan z debelo verigo, je bilo očitno, da bi žival, ki bi z lahkoto izdrla drevo s 

koreninami vred, zlahka izpulila tudi količek in pobegnila. 

Ni mi bilo jasno, kaj ga je zadrževalo. Zakaj ni zbežal? 

Star sem bil pet ali šest let in sem še verjel, da so odrasli pametnejši. Zato sem vprašal učitelja, 

starše in teto, v čem je slonova skrivnost. Eden med njimi mi je pojasnil, da slon ne pobegne, 

ker je udomačen. Naslednje vprašanje se je ponujalo samo: »Zakaj pa je priklenjen, če je 

udomačen?«  

Ne spomnim se, da bi dobil kak uporaben odgovor. Sčasoma sem pozabil na skrivnost slona in 

njegovega količka … in se nanjo spomnil le občasno, kadar sem srečal koga, ki se je spraševal 

isto kot jaz. 

Pred nekaj leti pa sem na srečo naletel na nekoga, ki je bil dovolj moder, da je našel odgovor 

na moje vprašanje: 

Cirkuški slon ni pobegnil, ker je bil na količek priklenjen že vse od najzgodnejše mladosti. 

Zaprl sem oči in si predstavljal nebogljenega slonjega mladička, priklenjenega na količek. 

Prepričan sem, da je tedaj slonček vlekel, potiskal in se trudil, da bi se osvobodil. A kljub vsem 

naporom mu to ni uspelo. Količek je bil takrat zanj res prečvrst. 

Prisegel bi, da je utrujen zaspal in naslednji dan znova poskusil, pa tudi dan potem in še 

naslednji dan … Dokler ni nekega dne, nekega zanj groznega dne, sprejel svojo nemoč in se 

vdal v usodo. 

Veliki in močni cirkuški slon ne pobegne, ker verjame, da tega ne zmore. V spomin se mu je 

vtisnila tista nemoč, ki jo je začutil kmalu po rojstvu. 

In najhuje je, da se nikoli več ni resno vprašal o tem spominu. 

Nikoli … nikoli več … ni ponovno preizkusil svoje moči … 

(…) Vsi smo malo podobni temu cirkuškemu slonu: po svetu hodimo priklenjeni na stotine 

količkov, ki nam omejujejo svobodo. 

Ker smo nekoč, ko smo bili še majhni, poskusili in nam ni uspelo, živimo v prepričanju, da 

številnih stvari 'ne zmoremo': V tem smo podobni cirkuškemu slonu: v spomin smo si vtisnili 'ne 

zmorem … ne zmorem in nikoli mi ne bo uspelo'. 

Zrasli smo s tem sporočilom in ga ponotranjili, zato se nikoli več nismo skušali osvoboditi 

količka. Ko občasno začutimo verigo, z njo zarožljamo, skrivaj pogledamo količek in 

pomislimo:  

Ne zmorem in nikoli mi ne bo uspelo!« (Bucay, 2011, str. 9–12) 
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2 RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Supervizija je strukturiran proces, v katerem supervizant odkriva in spreminja svoje vzorce 

razmišljanja, čustvovanja in vedenja, spoznava in preoblikuje profesionalne in na profesionalno 

vlogo nanašajoče se osebne teme in jih vnaša v delo in posledično v svoj življenjski nazor. 

Individualna, skupinska in vrstniška supervizija supervizantu ponuja možnosti ozaveščanja 

konstruktivnih in nekonstruktivnih pogledov in vzorcev ter spoznavanja ustreznih novih 

prepričanj. 

 

Lahko ta korak, velikokrat skok, naredi strokovnjak v profesiji pomoči sam? Je ta intelektualni, 

čustveni in vedenjski izziv mogoče doseči v samosupervizijskem procesu? V zvezi s tem si 

zastavljamo naslednja raziskovalna vprašanja:  

 

1. Kaj je samosupervizija in kakšen je njen učni kontekst?  
 

Samosupervizija se pogosto enači s pojmom refleksija (v nalogi je uporabljen tudi izraz 

samomonitoring), pogosto se omenja refleksija kot esenca supervizije. 

 

2. Kaj je refleksija in kdo je reflektirajoči praktik? 

 

Samosupervizija ni brezplodno razmišljanje, temveč strukturiran proces. Mnogo supervizijskih 

tehnik je mogoče prevesti v samosupervizijske intervencije iz razvojno edukativnega modela 

supervizije in drugih modelov, največ uporabne teorije pa je črpane iz tuje literature s področja 

klinične supervizije in samosupervizije, kjer se kot izvajalci samosupervizije največkrat 

omenjajo terapevti različnih usmeritev.  

 

3. Katere strukturirane intervencije se uporabljajo v samosuperviziji? 

 

Samosupervizija je ena izmed vrst supervizije, ki strokovnjakom v profesijah pomoči ponuja 

način učenja in možnost preoblikovanja lastnih miselnih, čustvenih in vedenjskih shem. Zato 

nas zanima, katere samosupervizijske intervencije so samosupervizantu v pomoč na poti od 

nezavedne nekompetentnosti do nezavedne kompetentnosti. 

 

4. Ali je samosupervizija zadostna oblika supervizije?  
 

V sklopu tega vprašanja raziskujemo njene prednosti in pomanjkljivosti in odgovarjamo na 

vprašanja, ali so samosupervizijske intervencije dovolj močno orodje za doseganje 

naraščajočega osebnega zavedanja, za ozaveščanje nefunkcionalnih vidikov vedenja in 

raziskovanje konstruktivnih poti? Lahko reflektirajoči praktik sam vpeljuje trajne spremembe 

v svoje učenje?  

 

Učenje in uporaba samosupervizije je potrebno in pomembno za vse profesije pomoči in za vse 

strokovnjake praktike na področju dela z ljudmi. Obenem bi ob upoštevanju ločnice med 

poklicem in profesijo, kot jih navaja V. Miloševič Arnold (1999): »teoretično znanje, 

profesionalna etika, avtoriteta strokovnjakov, družbena priznanost oz. jasno opredeljene 

kompetence in skrb strokovnjakov za kvalitetne storitve uporabnikom, razvitost specifične 

profesionalne kulture« (str. 9) nalogo najbolj upravičeno naslovili Samosupervizija (praktikov 

v profesijah pomoči). Za naslov Samosupervizija reflektirajočega praktika smo se odločili, ker 

refleksija predstavlja esenco praktikovega dela v profesijah pomoči. 
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Raziskovanje magistrske teme me je vodilo od prvotne ideje izdelave učbenika samosupervizije 

do zamisli o reflektivno podprti teoretični predstavitvi. Idealistične in preobsegajoče naravnane 

predstave so me med preučevanjem literature vedno znova vračale k teoretičnemu raziskovanju, 

ki pa z navedbo posamičnih intervencij ponuja praktično izkušnjo in s tem uporabno vrednost. 

 

Namen naloge je teoretična opredelitev samosupervizije in praktični prikaz njenega izvajanja 

na podlagi opisa učnega konteksta in predstavitve strukturiranih intervencij.  

 

Cilj naloge je predstavitev izvajanja modela in njegove uporabne vrednosti v profesijah pomoči 

tudi zato, ker v slovenskem jeziku še ni sistematično raziskan.  

 

3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Naloga je teoretsko zasnovana, analizirani in primerjani bodo teoretični koncepti 

samosupervizije, črpani iz domače in tuje literature. Izpeljane bodo temeljne ugotovitve in 

podani odgovori na raziskovalna vprašanja. 

 

Uporabljene bodo naslednje metode (Mužič, 1986, str. 62–66; Šešić, 1974, str. 69–100; 

Zelenika, 2000, str. 310–408, v Čagran, Pšunder, Fošnarič in Ladič, 2008): 

− deskriptivna:  

samosupervizija bo preučevana na nivoju opisovanja dejstev, odnosov in procesov 

brez vzročnega razlaganja; 

− komparativna:  

samosupervizija bo proučevana na nivoju primerjanja dejstev, odnosov in procesov z 

namenom odkrivanja podobnosti in razlik; 

− metoda klasifikacije:  

samosupervizija bo proučevana na nivoju določanja položaja v sistemu pojmov; 

− metoda abstrakcije in konkretizacije:  

proučevano bo na eni strani z odmišljanjem občih ali posebnih nebistvenih sestavin 

samosupervizije z namenom zajeti njene bistvene lastnosti (abstrakcija) in na drugi 

strani na nivoju približevanja realnemu, konkretnemu z determinacijo občega s 

posebnimi določili (konkretizacija); 

− metoda generalizacije in specializacije:  

proučevano bo na eni strani na nivoju posploševanja, sklepanja od posameznega na 

splošno, dvigovanja pojmov nižjega reda na višji (generalizacija) ter na drugi strani na 

nivoju oblikovanja specifičnih pojmov, sklepanja od občega na posamično 

(specializacija). 

 

Uporaba metod omogoča predstavitev izvajanja samosupervizije na podlagi teorij različnih 

avtorjev in njenih razvojnozgodovinskih predhodnic.  

 

Zainteresiranim bralcem je podana ideja za učenje in/ali možnost integracije teoretične 

predstavitve, podkrepljene z navedbo praktičnih primerov v svoje delo.  
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4 SUPERVIZIJA IN SAMOSUPERVIZIJA 

 

Življenje pomeni nepretrgano vrsto osebnih odkritij. 

Gerhart Hauptmann  

(Pregovori in verzi o življenju – Gerhart Hauptmann, 2009) 

 

4.1 NAČINI REŠEVANJA PROFESIONALNIH DILEM 

 

Življenje v sodobnem svetu ponuja mnogo nasvetov in hitrih rešitev na mnogih področjih: od 

opreme stanovanja, vzgoje otrok, iskanja zaposlitve, alternativnih metod zdravljenja do 

reševanja vsakodnevnih stisk in osebnostnih sprememb.  

 

M. Bajt, H. Jeriček Klanšček in K. Britovšek (2015) menijo, da se pogosto znajdemo v stiski 

zaradi hitrega življenjskega tempa in veliko obveznosti, da včasih ne vemo, kako se lotiti težav, 

ali sploh ne vemo, kaj je naša težava, vemo pa, da se ne počutimo dobro. Nadaljujejo, da nam 

je znanje o strategijah reševanja problemov lahko v pomoč pri učinkovitem ukrepanju.  

 

»V procesu reševanja problemov je ne glede na vrsto problema pomembno, da se postopoma 

in sistematično pomikamo čez vseh sedem stopenj: 

− prepoznamo problem – splošno o problemu, 

− opredelimo problem, 

− postavimo cilje za rešitev problema – kaj bo drugače, 

− nevihta možganov – naštevamo možne rešitve problema, 

− ovrednotimo rešitve in izberemo najoptimalnejšo, 

− izdelamo načrt za izvedbo rešitve in ga izvedemo, 

− ovrednotimo proces reševanja problema.« (Bajt idr., 2015, str. 66–68) 

 

Vsakdo od nas ima možnost izbire med raznolikimi rešitvami pri premagovanju stresa v 

osebnem in poklicnem oz. profesionalnem življenju, strokovnjaki v profesijah pomoči, ki 

moramo za uspešno delo in ohranjanje lastnega psihofizičnega zdravja svojo prakso nujno 

reflektirati, se prav tako poslužujemo različnih načinov soočanja s profesionalnimi dilemami. 

Bolj nas problem obremenjuje, večja je naša motivacija za njegovo razrešitev. 

 

Praktiku v profesijah pomoči je posvetovanje s sodelavcem ali kolegom lahko v veliko podporo, 

a brez ustrezne strukture v obliki supervizije ali drugih modelov zopet vodi le v trenutno 

razbremenitev ali soočenje z novimi vprašanji. M. Vodeb Bonač utemeljuje razliko med 

naravno podporno mrežo in supervizijo: »V naravni podporni mreži je težje uvideti 'slepe pege'. 

Te se lahko pokažejo kot pasti ali zanke, ki onemogočajo premik naprej oz. prehod na drug 

nivo. Iz tega se razvijejo situacije, v katerih člani mreže npr. doživljajo potrebo, da se poenotijo 

v razumevanju problema, ker v tem vidijo možnost podpore, dejansko pa jih preplavijo občutki 

nemoči, npr. 'Saj to je grozno, kako lahko delaš s tem človekom? To je nevzdržno in 

nemogoče.'« (Vodeb Bonač, 1999, str. 54) 

 

Kottler (2003) pravi, da včasih potrebujemo samoto, da se razbremenimo stresa prav zaradi 

tega, ker delamo v okolju, ki je tako poln medosebnih relacij in odnosov, da šele kasneje 

poiščemo konzultacijo. Razreševanje dilem v samoti ima lahko različne oblike, nadalje navaja 

avtor. Nekateri se poslužujejo hobijev, drugi kreativnih dejavnosti, tretji trdijo, da ne gre toliko 

za strukturirane aktivnosti, temveč za notranji proces, ki sledi, pa naj bo to med vožnjo domov, 

sprehodom ...  
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Hobiji ali rekreativne dejavnosti pripomorejo k psihični razbremenitvi, ki jo prinaša in 

nadomesti fizična obremenitev, le redko pa se pojavi nenaden uvid ali preobrat v videnju, ki bi 

dilemo dokončno razrešil. K iskanju rešitev pripomore razmišljanje o dilemi, ki pa brez 

strukture neredko vodi v začaran krog brez rešitve ali poraja še več vprašanj in še večjo čustveno 

obremenjenost.  

 

»Filozofi in mistiki, ljudje, kot so bili Sokrat, Gurdžijev, Krišnamurti, budisti in Lao Ce, so vsi 

poudarjali, da je samoopazovanje ali zavedanje prvi pogoj za razsvetljenje. Samoopazovanje je 

tudi glavna cesta, po kateri pridemo od različnih oblik samomučenja, ki jih imamo tako radi, k 

osebni svobodi. Pomembno je spoznati razliko med prostim samoopazovanjem in vpogledom 

vase ter obsesivnim načinom razmišljanja, ko se nam misli vrtijo v začaranem krogu.« 

(Rainwater, 1996, str. 16) 

 

Trapnell in Campbell (1999, v Žorž, 2014) ugotavljata, da obstaja več različnih razlogov za 

pogosto usmerjenost pozornosti k sebi. Prvi so spoznavni razlogi (refleksija), spodbujeni s 

posameznikovo radovednostjo o samem sebi. Drugi so nevrotični razlogi (ruminacija), 

spodbujeni s strahom in dvomom o samem sebi. Ruminacija ali neprestano razmišljanje o sebi 

je povezana s pogostimi vsiljivimi mislimi in se lahko razvije v depresivnost in anksioznost. 

 

Eden izmed najbolj učinkovitih načinov pomoči pri tovrstni ujetosti praktika je nedvomno 

supervizija, ki v vseh svojih pojavnih oblikah in modelih supervizantu ponuja nove poglede in 

perspektive ter hkrati izhod iz njegove ujetosti.  

 

Hitri načini reševanja problemov so uporabni v vsakdanjem in profesionalnem življenju. Niso 

nujno manj kakovostni, zagotovo pa prinesejo manj dolgoročnih sprememb in velikokrat 

ostajajo zgolj nasveti, ki jih hitro pozabimo, ko naletimo na naslednjo dilemo.  

 

Pomembna ločnica med reševanjem trenutnega problema, rešljivega na podlagi pomikanja 

skozi sedem stopenj, in odločitvijo za profesionalno in osebnostno spreminjanje (ki leži v 

ozadju supervizije) je v tem, da se v poglobljenem procesu samospreminjanja, tudi superviziji, 

problem analizira na treh ravneh – na kognitivni, emocionalni in vedenjski. »Tako ima 

supervizant vedno možnost preverjanja in analize svojega razumevanja konkretnega problema, 

svoje čustvene vpletenosti v odnosu do uporabnika in njegovega problema in hkrati svojega 

vedenja v profesionalni vlogi.« (Miloševič Arnold, 1999, str. 44) 

 

V. Miloševič Arnold (1999) piše o superviziji kot glavni metodi vodenega učenja in pomoči 

strokovnjakom, kot njej sorodne pa navaja konzultacijo, evalvacijo, timsko konferenco, 

kadrovski razvoj, terapijo, svetovanje, pripravništvo in strokovni razvoj. 

 

Supervizija ni hitro reševanje problema s pomočjo tehnike z namenom zgolj trenutne 

razbremenitve, temveč je namen supervizije supervizantu: 

− »omogočati proces poklicne refleksije in učenja, 

− razvijati sposobnost samostojnega razmišljanja (in odločanja) o delu, 

− pomagati na poti do lastnih rešitev, 

− omogočati integracijo teoretičnih spoznanj s praktičnimi izkušnjami in prenos teorije v 

prakso, 

− pomagati pri ozaveščanju, razbremenjevanju in ustrezni predelavi čustvenih vsebin, 

− omogočati učinkovitejše obvladovanje stresa,  

− pomagati pri oblikovanju poklicne identitete itd.« (Žorga, 2002, str. 19) 
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4.2 DEFINICIJA SUPERVIZIJE 
 

Ljudi ne vznemirjajo stvari, 

marveč mnenja, ki si jih o njih ustvarijo. 

Epictetus  

(Epictetus Quotes, 2001) 

 

Strokovni delavci – praktiki v profesijah pomoči opravljamo »tiste vrste delo, pri katerem 

delujemo s svojimi postopki in ravnanji neprestano posredno ali neposredno na ljudi, s katerimi 

smo v delovnem odnosu. Pri svojem delu se moramo nenehno odločati, kako ravnati v 

posameznih konkretnih situacijah, da bi s svojim ravnanjem čim bolj učinkovito, a hkrati 

strokovno in v zadovoljstvo vseh udeleženih strank, sodelovali pri razreševanju posameznih 

delovnih situacij.« (Žorga, 1997, str. 16–17) 

 

S takšnimi situacijami se strokovnjaki srečujemo vsakodnevno, ne glede na našo strokovno 

izkušenost, saj se v strokovni praksi pojavljajo vedno nove spreminjajoče se situacije, ki so 

posledica spreminjajočega se sveta in raznolikosti življenjskega sveta naših uporabnikov oz. 

klientov in raznolikosti njihovih težav ter pogleda na le-te. Naši uporabniki oz. klienti se 

soočajo z različnimi izzivi, mi pa s potrebo po prilagajanju, vedno novim učenjem in sledenjem 

strokovnim smernicam ter predvsem nujnostjo preoblikovanja in prilagajanja naših stališč in 

prepričanj vedno bolj kompleksnim družbenim pojavom in iz njih ter drugih vzrokov 

izhajajočih težav posameznikov.  

 

Potrebo po neprestani prevetritvi našega dela odraža tudi sama narava našega dela. V svojem 

profesionalnem delovanju praktiki v profesijah pomoči namreč vedno znova vstopamo v 

odnose, katerih poglavitna značilnost je spremenljivost: »Bistvena značilnost strokovnjaka, ki 

deluje kot profesionalna osebnost, je zmožnost nenehnega prilagajanja situacijam in skladno 

delovanje njegove kognitivne, čustvene, motivacijske in vedenjske plati.« (Gogala Švarc, 2002, 

str. 52–53) 

 

O tem pišeta A. Kobolt in S. Žorga (2006b): »Za poklice, v katerih je delo z ljudmi bistvena 

prvina, namreč velja, da si skoraj ne moremo pridobiti 'dokončne' poklicne kompetence. 

Poklicne zahteve se nenehno spreminjajo v odvisnosti od vrste prepletajočih se dejavnikov. 

Zato delo z ljudmi zahteva nenehno strokovno spopolnjevanje, pridobivanje novih znanj pa tudi 

takšno poklicno refleksijo, kakršno omogoča supervizija« (str. 13). 

 

Četudi smo v svoji vlogi odlično strokovno podkovani in suvereni, obstaja nevarnost, da ravno 

zaradi te prepričanosti vase in v lastne postopke profesionalnega delovanja spregledamo 

povsem ali manj jasne vzroke težav in poti pomoči. Zato supervizija ni namenjena le praktikom 

na začetku profesionalne poti, temveč tudi delavcem, ki so »visoko strokovno usposobljeni in 

imajo že vrsto let delovnih izkušenj. Tudi oni se pogosto znajdejo v situacijah, ko bi potrebovali 

razmislek o svojih delovnih postopkih in preformulacijo nekaterih svojih strokovnih ali 

delovnih predpostavk«. (Žorga, 1994, str. 157) 

 

Vse naše izkušnje, tako osebne kot profesionalne, so oblikovale naš pogled na svet in način 

našega profesionalnega delovanja, a ravno izkušnje je potrebno in pomembno predelati v 

strokovnem procesu, da ne ostanejo zgolj izkušnje, temveč da na svoji poti rastemo in se 

razvijamo: »Kadar nimamo možnosti sistematične predelave izkušenj, se namreč (…) iz svojih 

preteklih izkušenj ne naučimo dovolj. Posledica tega je, da postopke, ki so se nam pokazali kot 

uspešni, ponavljamo, neuspešnim pa se izogibamo brez ustrezne refleksije. Ob tem si 
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ustvarjamo sistem subjektivnih teorij, ki ni povsem ozaveščen in je lahko celo v nasprotju s 

strokovnimi dognanji, kljub temu pa pomembno vpliva na naše ravnanje.« (Žorga, 1997, str. 

17) 

 

V. Miloševič Arnold (1999) o superviziji piše kot o metodi, ki pomaga vzdrževati ustrezno 

strokovno raven, S. Žorga (1997) je mnenja, da nam supervizija »zagotavlja, da se bomo iz 

izkušenj učili ter ustrezno integrirali spoznanja, do katerih smo prišli v zvezi s svojim 

ravnanjem, s tem pa nam omogoča večanje strokovne in osebne kompetence« (str. 17). 

 

Supervizija ima veliko oblik, modelov in vrst, ki jih različni avtorji različno razvrščajo, z vidika 

osmišljanja izkušenj pa je najbolj ustrezna definicija Hanekampa (1993, v Miloševič Arnold, 

1999): proces supervizije je »usmerjen cirkularni učni proces, v katerem supervizant razvija 

svojo profesionalno identiteto tako, da uporablja in reflektira svoje izkušnje s ciljem, da 

oblikuje osebni odnos do profesije« (str. 5).  

 

Ločimo različne modele supervizije, V. Miloševič Arnold (1999) navaja behavioristični model, 

psihoanalitični (psihodinamski) model, humanistični model in sistemski model, medtem ko 

Hollowayeva (1995, v Žorga, 2002) ločuje razvojne modele od modelov socialnih vlog. 

 

Medtem ko Hanekamp supervizijo opredeljuje kot krožni učni proces, pa S. Žorga (2006a) 

navaja: »Način dela z izkušnjo v superviziji ustreza Kolbovemu modelu učenja kot cikličnega 

procesa, v katerem se prepletajo štiri dejavnosti: konkretna izkušnja, refleksija te izkušnje, 

abstraktna konceptualizacija in eksperimentiranje« (str. 104). 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 1: Proces izkustvenega učenja v superviziji (Žorga, 1994, 1997b, v Žorga, 2006a, str. 

104) 
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Eden izmed široko uporabljenih modelov supervizije v slovenskem prostoru je 

razvojnoedukativni model, ki po S. Žorga (2002) spada med izkustvenoučenjske modele, ki 

temeljijo na Kolbovi teoriji učnih stilov in za izhodišče supervizijskega dela jemljejo 

individualne razlike v učnih stilih supervizantov. Teoretično podlago izkustvenega učenja, ki 

je nenazadnje cilj vsakega modela supervizije, v celovitosti razloži Kolbov model izkustvenega 

učenja. 

 

»V razvojnoedukativnem modelu supervizije s tehniko vprašanj v Sokratovem stilu vodimo 

supervizanta skozi vse štiri dejavnosti Kolbovega modela učenja: 

 

1. Konkretna izkušnja  

Supervizant predstavi svojo izkušnjo v obliki zgodbe, pri tem je čim bolj konkreten in natančen. 

S pomočjo supervizorja identificira in definira problem in ga opiše. Vprašanja v Sokratovem 

stilu so na tej stopnji:  

Kaj se je zgodilo? In kaj si naredil? 

 

2. Refleksija izkušnje 

V procesu refleksije Sut s pomočjo supervizorja opazuje svojo izkušnjo z očmi tretje osebe. S 

pomočjo vprašanj v Sokratovem stilu razmišlja o vzrokih in okoliščinah, ki so v ozadju 

izkušnje. Odkriva, kaj je s svojim ravnanjem skušal doseči, zakaj je ukrepal na določen način, 

kateri dejavniki so vplivali na njegovo odločitev, kaj je ob tem razmišljal, kaj je občutil, kaj je 

bilo zanj pomembno v tisti situaciji, kaj misli, da mislijo in občutijo drugi ljudje v tej situaciji. 

Skuša ovrednotiti, kaj je bilo dobro in kaj slabo v tej izkušnji z vprašanji:  

Kaj to pomeni? In je ta situacija lahka ali težka zate? 

 

3. Osmišljanje izkušnje 

V tej fazi pripeljemo izkušnjo na bolj abstraktno, teoretično raven. Vprašanja v Sokratovem 

stilu so:  

Kakšen pomen ima zate ta situacija? Kaj se je zares dogajalo? Ali lahko vidiš vzroke tega, kar 

se je zgodilo? Na kakšen način je to podobno izkušnjam, ki si jih imel od prej? Kaj lahko 

sklepaš?  

V tej fazi je pomembno iskanje zvez z obstoječim znanjem, teorijami, stališči, vrednotami 

supervizanta. Tu prihaja Sut do novih spoznanj, ki jih mora integrirati v svojo kognitivno 

strukturo in jo rekonstruirati na višji ravni. 

 

4. Praktično eksperimentiranje oz. delovanje na drugačen (nov) način 

Na tej stopnji je Sut sposoben gledati na preteklo izkušnjo z novega zornega kota in ugotavlja, 

kaj bi lahko še naredil, kaj bi naredil drugič. Razmišlja o posledicah drugačnih rešitev in se 

odloča za rešitev, ki jo bo uporabil. Zadnje vprašanje v Sokratovem stilu je vezano na natančen 

opis načrta oz.  

Ali lahko opišeš, kaj natančno nameravaš storiti?« (povzela Golja, 2004, str. 199 po Kobolt in 

Žorga, 1999). 

 

Podobno o izkustvenem učenju razmišlja T. Lamovec (1993), ki za učenje medosebnih 

spretnosti predlaga »strukturirane vaje, ki potekajo v štirih fazah: 

1. Izhajamo iz konkretnih, osebnih izkušenj. 

2. Na te izkušnje smo pozorni, o njih razmišljamo in jih razčlenjujemo. 

3. Analiza izkušenj nas privede do generalizacij oz. t. i. 'osebnih teorij'. 

4. Na osnovi teh teorij si ustvarimo hipoteze, ki jih bomo kasneje preizkušali in po potrebi 

tudi spreminjali« (str. 12). 
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Bistvo supervizije je učenje.  

»Izkustveno učenje temelji na treh predpostavkah:  

1. Najboljše učenje je tisto, v katerega je posameznik osebno vpleten.  

2. Učenje, pri katerem posameznik sam odkriva nova spoznanja, ima največji vpliv na 

njegovo kasnejše vedenje.  

3. Motivacija za učenje je največja, kadar si posameznik sam zastavlja učne cilje in jih 

aktivno zasleduje.« (Lamovec, 1993, str. 12) 

 

Supervizijo težko zaobjame ena sama definicija, navajamo jih več: 

 

− »Supervizija je kontinuiran učni proces, ki se izvaja po določeni strukturi, načrtu in 

dogovoru. V tem procesu supervizant skozi nenehno reflektiranje ozavešča svoja 

doživljanja in ravnanja ter tako dobiva vpogled v svoje strokovno delo in kompetence. 

Supervizija je tako po svoji vsebini ena izmed metod, ki omogoča vseživljenjsko učenje 

za profesionalno vlogo.« (Erzar Metelko, 1999, str. 80) 

 

− »Supervizija kot način učenja iz lastne delovne prakse nudi prostor, kjer se lahko 

strokovni delavec sistematično osredotoča na svoje težave pri delu, na neizkoriščene in 

nepoznane lastne vire, na ustrezne in neustrezne načine obvladovanja delovnih 

obremenitev.« (Vodeb Bonač, 1999, str. 54) 

 

− »Supervizija je dejavnost, ki se kot posebna podporna in edukativna metoda v različnih 

oblikah (individualna, skupinska, mentorska …) pojavlja v različnih profesionalnih 

kontekstih (vzgoja in izobraževanje, socialno varstvo, zdravstvo …) in je utemeljena na 

različnih teoretskih temeljih.« (Rupnik Vec, 2002, str. 154) 

 

− »Supervizija je intenzivno, formalno nudenje izobraževanja in treninga, ki temelji na 

odnosu, nudi pa ga starejši/kvalificiran strokovnjak praktik; usmerjena je v konkreten 

primer in daje oporo, usmeritve ter vodenje dela kolega supervizanta. Funkcije 

supervizije so: kontrola kakovosti, vzdrževanje ter spodbujanje supervizantovih 

kompetenc in zmožnosti ter pomoč supervizantu pri učinkovitem delu.« (Milne, 2007, 

v Rožič, 2016, str. 21) 

 

Zadnja definicija opredeljuje klinično supervizijo, pri kateri gre za individualen ali skupinski 

pristop, med katerim starejši oz. izkušenejši strokovnjak z opazovanjem, intervencijami, 

spremljanjem supervizanta, analizo in dajanjem povratnih informacij in usmerjanjem pomaga 

učečemu se strokovnjaku do strokovne kompetentnosti in do preoblikovanja vzorcev, ki ovirajo 

proces dela s klienti. Munson (1995, v Miloševič Arnold, 1999) klinično supervizijo opisuje 

kot »interakcijski proces, v katerem je bil supervizor določen ali izbran, da bi pomagal in 

usmerjal praktično delo supervizantov na področjih učenja, upravljanja in pomoči« (str. 13). 

 

Večina literature o samosuperviziji izhaja prav iz klinične supervizije, uporabljane v 

izobraževalnem procesu terapevtov različnih smeri, kjer se kot gradivo uporabljajo pregled 

kliničnih zapisov, avdio- in videomaterial, analizira se terapevtsko/svetovalno delo s klienti, ki 

je podlaga za svetovalčevo/terapevtovo delo na sebi.  

 

V. Miloševič Arnold (1999) omenja klinični model supervizije v socialnem delu, ki se je razvil 

za potrebe kliničnega socialnega dela v ZDA in pri katerem se uporablja metoda socialnega 

dela s posameznikom.  
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V procesu klinične supervizije do uvidov supervizantu pomaga supervizor, ki neposredno 

spremlja njegovo delo, medtem ko so mu v skupinski superviziji v pomoč supervizor in 

supervizanti. V procesu samosupervizije je supervizant sam svoj supervizor. Vendar 

samosupervizija zajema mnogo načinov dela na sebi z uporabo raznolikih strukturiranih 

intervencij, ki ne izhajajo zgolj iz klinične supervizije. V drugem delu naloge jih razdelimo na 

mikro- in makrointervencije. 

 

Definicija Društva za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje najbolje zaokroža 

številne definicije in razlage:  

»Supervizija je oblika poklicne refleksije in svetovanja za zagotavljanje kvalitetnejšega 

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

organizacijam za doseganje boljših delovnih učinkov. Supervizorji s poslušanjem, 

zastavljanjem ključnih vprašanj in drugimi tehnikami pomagajo udeležencem pri iskanju 

najboljših rešitev.« (Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje, b. d.) 

 

Razmišljanje o posebnostih psihosocialnega in terapevtskega dela nas privede do 

najpomembnejše značilnosti supervizije, tj. ponujanje možnosti ozaveščanja konstruktivnih in 

nekonstruktivnih vzorcev in spoznavanja ustreznih novih prepričanj ter iskanja novih 

vpogledov in rešitev delovnih situacij: »gre v procesu supervizije pogosto za razvoj zavesti, bi 

lahko rekli tudi zato, ker se v njem ozaveščamo problemov in negotovosti in iščemo poti za 

njihovo razreševanje.« (Žorga, 2006a, str. 85) 

 

4.3 DEFINICIJA SAMOSUPERVIZIJE 

 

Največja oblast je oblast nad samim seboj. 

Seneka  

(Pregovori in verzi o osebnostni rasti – Seneka, 2009) 

 

In če supervizija ni na voljo v danem trenutku, ko moramo sprejeti strokovno odločitev? »Zelo 

pogosto smo pri tovrstnih odločitvah sami, ukrepati moramo takoj, ne da bi se prej posvetovali 

s kolegi ali preverjali ustreznost svojega postopanja v strokovni literaturi.« (Žorga, 1997, str. 

16–17) Ali če nastopijo druge ovire, zaradi katerih je težko spregovoriti v supervizijski skupini, 

na voljo pa ni niti individualne supervizije? Si lahko pomagamo s samosupervizijskimi 

intervencijami? Nam le-te ponujajo izhod iz samoraziskovanja ali razglabljanja? 

 

Persons (1989, v Shepard in Morrow, 2003) navaja, da svetovalci niso vpleteni v 

samomonitoring, temveč v razglabljanje, kadar postanejo obsedeni s klientom ali osebno temo, 

ki je povezana s svetovanjem, in kadar misli o problemu, povezanim s svetovanjem, postanejo 

vsiljive. Lyubomirsky, Tucker, Caldwell in Berg (1999, v Shepard in Morrow, 2003) so 

empirično dokazali, da premlevanje zmanjšuje možnost rešitve problema. Premlevanje in 

razglabljanje nas čustveno in miselno obremeni, vpliva tudi na naše vedenje in četudi se 

problema zavedamo, ga ne zmoremo sami razrešiti, kot to lahko storimo v supervizijskem 

procesu. 

 

Shepard in G. Morrow (2003) navajata številne longitudinalne študije: Nolen-Hoeksema, 2000; 

Nolen-Hoeksema in Davis, 1999; Nolen-Hoeksema, Larson in Grayson, 1999, ki so pokazale, 

da je razglabljanje povezano z anksioznostjo in depresijo. Neprestano razmišljanje, 

razglabljanje, prežvekovanje problemov, povezanih z našim delom, lahko poslabša naše 

duševno zdravje, a včasih procesa enostavno ne zmoremo prekiniti. Razvoj zavesti se na točki, 
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ko začnemo premlevati, ustavi in skrene v nasprotni pol – zaskrbljenost, pogosto anksioznost 

in depresijo. 

 

Shepard in G. Morrow (2003) navajata, da si moramo takrat zastaviti tri vprašanja: 

− Potrebujem zunanjo pomoč pri tem primeru? 

− Ali ta primer v meni budi osebne teme, ki jih moram raziskati v lastni terapiji? 

− Zakaj neprestano razmišljam o tem klientu? 

 

Samosupervizija s svojimi intervencijami kot ena izmed vrst supervizije je učinkovita pomoč 

in podpora pri tovrstnih ujetostih v lastne misli, čustva in vedenja. 

 

Samosupervizijske intervencije dajejo podlago za poglobljeno raziskovanje in razmišljanje, ki 

ni premlevanje, ni razglabljanje, ni ujetost v lastne nekonstruktivne misli, čustva in vedenje, 

niti ni iskanje zgolj zdravorazumskih hitrih rešitev, ki prinašajo trenutno razbremenitev, ampak 

je poglobljeno raziskovanje lastnega razmišljanja, čustvovanja in vedenja, ki prinaša 

dolgoročne spremembe pogleda nase in na svet. 

Avtorji navajajo različne oblike samosupervizije, najlažje pa jo je ponazoriti z besedami, da v 

procesu posameznik igra dve vlogi: supervizorja in supervizanta, je hkrati objekt in subjekt 

(Jones in Harbach, 2003). 

 

Strokovnjaki v profesijah pomoči nimamo vedno možnosti takojšnje supervizije ali 

konzultacije, imamo pa sposobnosti, da se naučimo samosupervizije. Dejstvo je, da »smo vsi 

že vključeni v samosupervizijo. Boljše vprašanje je – ali jo izvajamo dobro«? (Jones in 

Harbach, 2003) Ali uspemo sami predelati izkušnje ali zaradi ostankov nepredelanih vsebin 

izberemo nadaljnje vzorce izogibanja občutljivim vsebinam? 

 

Samosupervizija ni zgolj razmišljanje, temveč »zapleteno prizadevanje, ki sega dlje od 

zdravorazumske presoje in zajema a) vpogled vase b) samozavedanje c) samoevalvacijo, ki 

vodi v povečan svetovalčev uvid, spretnost in delovanje«. (Morrissette, 2002, str. 109) 

 

Samosupervizijo označuje predpona samo-. »Učinkovita samosupervizija je načrtovan, 

organiziran in kontinuiran proces, ki ga izvaja praktik brez neposredne intervencije zunanjega 

supervizorja.« (Jones in Harbach, 2003, str. 52) 

 

Ali kot razloži škrjanec v sledeči zgodbi: čarovnijo doseže želja, vzletimo pa zaradi moči, ki jo 

vložimo v delo. Prevedeno v jezik samosupervizije: spremembo vzorcev razmišljanja, 

čustvovanja in vedenja lahko dosežemo ob neprestanem delu na sebi (moč za spremembe). Delo 

na sebi prinaša spremembe v profesionalnem in osebnem življenju, kar zbuja vedno večjo željo 

po novih spremembah (želja po spremembah). 

 

»Slon in škrjanec sta bila prijatelja. Škrjanec je kazal slonu najbolj senčne kotičke pragozda, 

slon pa je ponoči s telesom varoval škrjančevo gnezdo pred napadom pogoltnih kač in 

roparskih veveric. 

Nekega dne je slon rekel škrjancu, da mu zavida, ker lahko leti. Kako rad bi se tudi sam dvignil 

v zrak, gledal zemljo z višav, kadarkoli odletel kamorkoli! Ampak s takšno težo … Nemogoče! 

Škrjanec mu je rekel, da ni nič lažjega. Zaupal mu je, da je pri škrjancih, recimo, skrivnost 

letenja v pisanem perju njihovega repa; če bi slon imel vsaj eno pristno pero in bi si zares želel 

leteti, bi mu uspelo. To rekoč si je s kljunom izpulil pero iz repa in rekel: »Na, vzemi to pero in 

ga močno stisni v ustih, obenem pa naglo mahaj z ušesi gor in dol.« 
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Slon je ubogal. Močno je stisnil pero v ustih, da mu ne bi ušlo, in začel z vso močjo migati z 

velikimi uhlji gor in dol. 

Polagoma je opazil, da se dviga s tal in lebdi v zraku. Slon je bil presrečen. Zdaj bi zlahka, kar 

po zraku, šel, kamor bi se mu zahotelo. Videl je zemljo z višav, videl je živali in ljudi, preletel 

je globoko reko, ki je bila prej meja njegovega ozemlja, in raziskal nepoznane krajine. Končno 

se je vrnil in z nasmehom pristal na kraju, kjer se je prej poslovil od škrjanca. 

»Ne veš, kako hvaležen sem ti za to čudodelno pero,« je rekel škrjancu in skrbno spravil pero 

za uho, da bi ga lahko spet uporabil, kadar bi se mu zahotelo leteti. Škrjanec pa je odgovoril: 

»Oh, pero … Resnici na ljubo ni prav nič čudodelno. Tako ali tako bi mi vsak čas odpadlo, 

precej razrahljano je že bilo, ampak moral sem ti kaj dati, da bi verjel, da tvoja želja ni 

nemogoča, in sem se pač domislil tega. Zdaj veš. Čarovnijo je dosegla tvoja želja, vzletel pa si 

zaradi moči, ki si jo vložil v mahanje z uhlji.« (Bucay, 2013, str. 301–302) 

 

»Svetovalci, ki vstopajo v proces samosupervizije, so zainteresirani, da raziščejo posamične 

transakcije s klientom, da bi bolje razumeli osebne teme, ki vplivajo na njihove interakcije s 

klienti in na svetovanje na splošno. Konkretno pa naj bi bila samosupervizija razumljena kot 

osnovna filozofija in ne kot tehnika ali strategija.« (Morrissette, 2002, str. 6) 

 

Samosupervizija je notranja filozofija reflektirajočega praktika in ne zgolj tehnika, samopomoč 

in strategija, ki jo lahko uporabi vsak strokovnjak, ko naleti na posamezno dilemo. 

Samosupervizija je proces samospreminjanja, je dolgotrajen, kontinuiran proces, ne skupek 

tehnik, ki jih strokovnjak lahko uporablja glede na lastne potrebe in pojavljanje posamičnih 

dilem. Mogoče pa jo je izvajati na podlagi tehnik ali intervencij, ki ponujajo pravo teoretično 

podlago in lažje samoraziskovanje. Brez uporabe intervencij bi se zapletali v začaran krog 

različnih čustev in vedenj, od moraliziranja, (samo)spraševanja brez rešitev, intelektualiziranja, 

samoobtoževanja, kar lahko vodi v izgorelost in razvoj depresivne simptomatike. 

 

5 UČNI KONTEKST SAMOSUPERVIZIJE 

 

Supervizija ni vedno na voljo niti ni na razpolago vsem strokovnjakom v profesijah pomoči. 

Vključevanje v njen proces je povezano s časom in denarjem. Delo praktikov v profesijah 

pomoči opredeljujejo kompleksnost in spreminjajoči se odnosi, zato se obremenitve pojavljajo 

vsakodnevno, čustveno in miselno obremenjujoče situacije pa pogosto. Posledično praktiki 

potrebujemo delujočo metodo, ki nam je v pomoč pri profesionalnem razvoju in je hkrati 

neodvisna od časa in denarja. Obenem smo strokovnjaki tudi osebnosti s svojim ustrojem, zato 

potrebujemo metodo, ki nam omogoča visoko stopnjo samorazkrivanja. Potrebujemo metodo, 

ki nam omogoča profesionalni razvoj in je uporabna kadarkoli v času in prostoru. 

 

5.1 KDO JO LAHKO IZVAJA? 

 

Jones in Harbach (2003) pišeta, da se v vprašanju kdo skrivata dve vprašanji – kdo naj bi bil 

vključen v samosupervizijo in kdo jo je zmožen izvajati.  

Odgovarjata, da naj bi bili vključeni vsi terapevti praktiki. V nas se porajajo vprašanja in dileme, 

ne glede na to, ali smo praktiki začetniki ali mojstri. Na začetku profesionalne poti se ukvarjamo 

s tehnikami, načinom dela, nato postopoma prehajamo na umeščanje svoje vloge in svoje 

profesionalne osebnosti v proces svetovanja.  

 

Enako trdi Kadushin (1985, v Žorga, 1997), da »želijo supervizantje v začetku svoje poklicne 

kariere razviti predvsem poklicne spretnosti, na naslednji stopnji svojega razvoja pa se 

ukvarjajo bolj s konceptualizacijo svojega dela. Šele izkušeni supervizantje postavljajo v 
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ospredje predvsem razvoj samozavedanja, pri čemer proučujejo svoje osebne značilnosti ter 

njihov vpliv na poklicno ravnanje. Zato potrebujejo na začetku bolj jasna navodila in visoko 

stopnjo strukture in podpore s strani supervizorja. Poudarek je na proučevanju odnosa med 

supervizantom in klientom, supervizant pa še nima jasno oblikovane poklicne identitete in 

teoretičnih konceptov lastne prakse. Na kasnejših stopnjah razvoja se okrepi občutek strokovne 

kompetentnosti in poklicne identitete, zato je supervizant bolj pripravljen kritično pregledovati 

svoje delo in sprejemati povratne informacije v zvezi z njim. Večji je tudi poudarek na osebnem 

in poklicnem razvoju posameznika, njegova pričakovanja pa so bolj realistična. Napredovanje 

poteka torej, po Kadushinu, od didaktično-poučevalnega odnosa s poudarkom na tehničnem 

pridobivanju spretnosti, k bolj neformalnemu odnosu z večjim poudarkom na kritičnih 

pričakovanjih in osebnostno-profesionalnem razvoju supervizanta« (str. 22).  

 

Stoltenberg (1981) je razvil štiristopenjski model razvoja supervizanta, ki opisuje značilnosti 

supervizanta in optimalnega supervizijskega okolja. Med drugim avtor navaja, da prvo stopnjo 

zaznamuje odvisnost od supervizorja, supervizant supervizorja posnema, uporablja teoretsko 

znanje in znanje o spretnostih, supervizor uporablja navodila, interpretacije in podporo, 

potrebna je struktura. Drugo stopnjo zaznamuje konflikt med odvisnostjo in avtonomijo, pri 

supervizantu je prisotno naraščajoče samozavedanje in nihajoča motivacija ter težnja po 

neodvisnosti. Supervizant postaja bolj asertiven in manj posnemajoč. Supervizor uporablja 

podporo, ambivalentna pojasnila, konkretizacijo in manj napotkov, potrebno je manj strukture. 

Tretjo stopnjo zaznamuje pogojna odvisnost. Razvita je supervizantova osebna identiteta s 

povečanim razumevanjem, motivacija je enakomerna. Supervizant je avtonomen, supervizor ga 

obravnava kot kolega z več delitve, medsebojne konkretizacije in konfrontacije. Četrto stopnjo 

zaznamuje supervizant mojster. Supervizant ima zadostno samozavedanje, vpogled v lastne 

moči in pomanjkljivosti, je zavestno soodvisen od drugih in združuje profesionalne standarde 

z osebno identiteto. Supervizant lahko ustrezno deluje v večini okolij.  

 

Stoltenberg in Delworth (1987, v Žorga, 1997) »opozarjata, da imajo zaradi izrazite 

usmerjenosti nase in na svoj način delovanja, začetni supervizantje težave z vživljanjem v svoje 

kliente in razumevanjem njihovega zornega kota. Na drugi stopnji razvoja se položaj obrne v 

pretirano empatijo s klientom, kar lahko vodi k težavam, ki jih ima supervizant z učinkovitim 

konfrontiranjem klienta. Šele na tretji stopnji razvije supervizant potrebno sposobnost 

vzajemnega, izmeničnega delovanja, pri katerem se kaže učinkovito povezovanje njegovega 

znanja in spretnosti. Medtem ko je bil na prvi stopnji popolnoma odvisen od supervizorja, se 

na drugi stopnji že kaže konflikt med odvisnostjo in avtonomijo, ki v tretji stopnji preraste v 

povečano samostojnost in občutek zaupanja vase. Sedaj se supervizant na splošno vedno bolj 

zanaša na lastno presojo, kadar potrebuje supervizijo pa jo uporablja bolj učinkovito in 

nekonfliktno« (str. 22). 

  

Watkins (1995, v Žorga, 2006b) navaja, da izkušnje same po sebi ne zagotavljajo razvoja v 

superviziji in, da je samokritičnost tista značilnost, ki daje podlago za rast in razvoj. 

Samokritičnost razume kot naravnanost posameznika za neprestano strokovno izobraževanje in 

razmišljanje o svojem delu. Meni, da k razvoju pripomorejo izkušnje, združene s 

samokritičnostjo.  

 

Tudi Carroll (1996, v Žorga, 2006b) opozarja, da ne obstaja zveza med stopnjo poklicne 

izkušenosti in razvojno stopnjo supervizanta ter da so razvojne stopnje zelo individualne in 

potekajo pri vsakem posamezniku drugače, potek pa je odvisen od večih dejavnikov, od starosti, 

sposobnosti refleksije lastnih izkušenj, spola, kognitivnega stila, teoretičnega ozadja in 

preteklega učenja superviziranca. 
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Watkins in Carroll pišeta o tem, da ne obstaja povezava med poklicnimi izkušnjami 

supervizanta in njegovo razvojno stopnjo. 

 

Podobno piše Morrissette (2002) o za samosupervizijo pomembni povezavi, da imajo 

svetovalci začetniki sicer lahko večje zmožnosti samosupervizije kot njihovi kolegi z več 

izkušnjami, a nadaljuje, da samosupervizijo cenijo svetovalci, ki svoj razvoj razumejo kot 

proces in se zavedajo kompleksnosti situacij, s katerimi se srečujejo. Z večanjem izkušenj in 

zanimanja se večajo tudi svetovalčeva pričakovanja. Svetovalci z več izkušnjami pa začnejo 

iskati povezave med temami, ki vzniknejo med svetovanjem in osebnimi temami. V 

samosuperviziji pa je pomembno predvsem zaznavanje osebnih reakcij. 

 

Vsi avtorji pišejo o tem, da izkušnje ne zadostujejo za razvoj, temveč je pomembno predvsem 

te izkušnje reflektirati. 

 

Morrissette (2002) navaja, da samosupervizijo lahko uporabljajo različni profili strokovnjakov 

v profesijah pomoči na različnih stopnjah razvoja. Temeljne zahteve so: 

a) osnovno razumevanje medosebne komunikacije, 

b) realen vpogled v proces svetovanja, 

c) samoiniciativnost, 

d) pripravljenost postati ranljiv ob raziskovanju lastnih moči in potreb. 

 

Todd (1992, 1997, v Brew in Altekruse, 2003) trdi, da morajo biti terapevti usposobljeni za 

uporabo in izvajanje samosupervizije. Trije osnovni cilji dobre samosupervizije, ki naj bi bili 

po njegovem mnenju naučeni med klinično supervizijo, so: 

 

− identifikacija terapevtovih moči in pomanjkljivosti 

Samozavedanje praktikovih moči in pomanjkljivosti pomeni zavedanje, do kam seže naše 

znanje, na katerem področju smo dovolj usposobljeni za pomoč posameznikom v stiski in kdaj 

je nujno posameznika napotiti k drugemu strokovnjaku. 

 

− skladnost terapevtovega teoretičnega okvira z njegovim jazom 

Terapevti praktiki, svetovalci in strokovnjaki v profesijah pomoči izhajamo iz različnih 

teoretičnih šol, odločitev za šolanje v določeni smeri je rezultat naše odločitve, zasnovane na 

podlagi naših osebnih značilnosti. Ne glede na smer izobrazbe pa moramo najti svoj stil, 

delovati v skladu z lastnim jazom, da je proces dela učinkovit. 

 

− terapevtovo znanje oblikovanja ciljev in zastavljanja vprašanj. 

Terapevtski oz. izobraževalni program mora praktike pripraviti na zastavljanje pravih vprašanj 

klientom med srečanji, saj dobro zastavljeno vprašanje kar samo ponuja odgovor. V nasprotnem 

primeru proces ne teče v pravo smer, praktik išče konzultacijo ali ne stori ničesar. Prav tako 

posledično ni dovolj pripravljen za izvajanje samosupervizije, pričakovana pa je določena mera 

neodvisnosti. 

 

Iz opredelitev Morrissetta (2002), Todda (1992, 1997, v Brew in Altekruse, 2003) in Carrolla 

(1996, v Žorga, 2006b) lahko izpeljemo sklep, da je za uspešno izvajanje samosupervizije 

potrebno praktikovo: 

 

− znanje o temeljnih aksiomih svetovanja in komunikacije ob predpostavki realnega 

vpogleda v proces svetovanja, 
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− poznavanje lastnega načina dela in pomena vpliva mentalnih modelov na proces 

svetovanja ob predpostavki zavedanja le-teh ali zgolj  

− pripravljenost raziskovanja lastnega doživljanja, čustvovanja in vedenja ob 

predpostavki pripravljenosti na ranljivost, ne glede na razvojno stopnjo oz. stopnjo 

izkušenosti v profesionalnem delovanju. 

 

5.2 KJE NAJ SE IZVAJA? 

 

Morrissette (2002) piše, da se svetovalci začnejo učiti osnovnih elementov samosupervizije z 

identificiranjem in zapisovanjem osebnih reakcij med svetovanjem. To naj bi jim pomagalo pri 

razvijanju občutljivosti na majhne spremembe v svojem razpoloženju ali vedenju. Naslednja 

stopnja samosupervizije lahko vključuje reflektiranje teh reakcij in sprememb razpoloženja 

med poslušanjem avdioposnetka ali pregledom videoposnetka. Na tej stopnji se pokaže, da 

svetovalci lahko dogajanje med svetovanjem doživijo zelo čustveno, če ni prisotno zavedanje. 

Ta stopnja lahko svetovalce spodbudi k razmišljanju o tem, kako klientove trditve, izjave ali 

vedenje vplivajo ali ponovno aktivirajo svetovalčeve osebne teme.  

 

Jones in Harbach (2003) na vprašanje, kje naj se samosupervizija izvaja, odgovarjata, da je 

potrebno razmisliti vsaj o enem elementu. Je samosupervizija zasnovana kot nekaj, kar praktiki 

delamo avtomatično med svetovanjem ali je bolj formalen proces, ki mu namenjamo svoj čas z 

namenom prevetritve svojega dela? Nadalje razmišljata, da je samomonitoring med 

terapevtskim srečanjem bistven element profesionalne prakse, kar pa ni zagotovilo za neprestan 

razvoj in rast kakovosti dela. Potreben je čas, namenjen neposredni in aktivni refleksiji 

primerov in srečanj. 

Pomembno je predvsem, da je prostor, kjer jo izvajamo, miren in da si zagotovimo ali 

rezerviramo čas brez motenj. 

 

5.3 KDAJ NAJ SE IZVAJA? 

 

Jones in Harbach (2003) pišeta, da je samosupervizija bistvena, kadar naše delo ni spremljano 

s strani zunanjega supervizorja. 

 

Avtorja predlagata model »kot da«, ki predpostavlja eno uro na teden, namenjeno 

reflektiranemu pregledu in analizi v simulirani supervizijski seansi.  

Nadaljujeta, da je smiselno posvetiti prvo seanso v mesecu osnovnim veščinam, kar pomeni, da 

se svetovalec osredotoča nase, npr. z vprašanji: Kaj sem naredil? Zakaj sem izbral ta odziv? 

Kako primerno je bilo moje odzivanje? 

V drugem sklopu naj bi se svetovalec posvetil konceptualizaciji primera, v katerem je 

osredotočen na klienta, vključujoč, kako učinkovit je bil v raziskovanju klientovega problema, 

ciljev in identificiranju metod, ki bi bile najbolj učinkovite za njihovo doseganje.  

Zadnje področje samosupervizije je verjetno najbolj pomembno za zaščito tako klienta kot 

svetovalca in zajema svetovalčevo profesionalno vlogo, vključujoč etične, pravne in 

zakonodajne dejavnike.  

 

O pomenu strukturiranosti in poglobljenosti procesa samosupervizije piše tudi Teyber (1992, v 

Morrissette, 2002): »čeprav je relativno lahko videti zacementiranost klientovega konflikta v 

njegovem ali njenem medosebnem procesu, pa je lahko obupno težko prepoznati lastne 

medosebne procese v intenzivnih, čustveno obremenjujočih odnosih. Zato morajo biti 

svetovalci potrpežljivi in se zavedati, da se sposobnost prepoznavanja in odzivanja v procesu 

razvija počasi« (str. 112). 
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Potrebo po nepretrganosti procesa in zanikanje instant rešitev nakazuje tudi naslednji citat: 

»Samosupervizija je kontinuiran proces, ki zajema tako zmožnosti kot potrebe svetovalca. Ne 

gre za proces, ki se pojavi občasno in je osredotočen bodisi na svetovalčeve potrebe ali šibkosti, 

pač pa za proces, ki zajema holistično perspektivo.« (Morrissette, 2002, str. 5) 

 

Morrissette (2002) navaja, da je strukturo samosupervizije moč razumeti v dveh pogledih – kot 

časovno organiziran proces in kot proces, ki se strukturira, zlaga kot babuške oz. prinaša 

pričakovane rezultate počasi. Le z načrtovanjem in rednim izvajanjem procesa lahko osvojimo 

podvig, ki gre prek običajne razsodnosti in vodi v razširjen uvid svetovalca, njegovo sposobnost 

in funkcioniranje. 

 

Izhajajoč iz koncepta supervizije kot stalne spremljevalke praktikov pri delu z ljudmi in 

samosupervizije kot naslednice ali sopotnice supervizije z namenom kontinuiranega pregleda 

in prevetritve praktikovega dela, je samosupervizija učinkovita le, če poteka kontinuirano in 

neprestano. Predmet opazovanja so čustva, vedenje in razmišljanje. 

 

Še posebej pomembno vlogo samosupervizija igra v čustveno obremenjujočih situacijah. Takrat 

je priporočljivo vzeti si čas takoj, ko je mogoče, saj je to čas, namenjen notranji umiritvi in 

razmisleku. Zakaj?  

Pri svetovalnem in terapevtskem delu z ljudmi se dogajajo in odvijajo nepredvidene situacije, 

nepričakovani zapleti, razvijajo se odnosi, ki imajo lahko čustveno obremenjujočo težo za 

praktika. V tem pomenu je samosupervizija veščina, ki se je je moč naučiti tudi z namenom, da 

se jo uporablja v situacijah, ko jo najbolj potrebujemo, ko smo čustveno najbolj obremenjeni. 

Kot ne moremo predvideti situacij in odnosov, ne moremo predvideti lastne 

(pre)obremenjenosti. Če v vlogi strokovnjaka praktika znamo in zmoremo videti stisko 

drugega, jo moramo ali se je moramo naučiti znati prepoznati tudi pri sebi. In če naše delo 

temelji na učenju skrbi zase in izhajamo iz dejstva, da se naše dobro počutje odseva tudi v 

našem delu, je neizogibno potrebno in pomembno, da si vzamemo čas za lastno razbremenitev, 

tudi v obliki samosupervizije.  

 

Drugi razlog za uporabnost samosupervizije v čustveno obremenilnih situacijah je v tem, da 

»čustev ne povzročajo situacije, ampak misli. Nihče ne sili človeka, da v določenem položaju 

čustvuje na določen način. V vsakem položaju se čustva lahko izboljšajo, če le spremenimo 

misli iz negativnih v nevtralne ali pozitivne. Zato je najlažja pot, da spremenimo svoja čustva 

v določeni situaciji tako, da spremenimo svoje misli o njej.« (Švetak, 2007, str. 5) 

 

»Emocionalne reakcije niso odgovori na kakršnekoli dražljaje iz zunanjega okolja, temveč 

samo na tiste dražljaje, ki jih subjekt čustvovanja oceni za pomembne. Ko torej oseba oceni, da 

se dogaja nekaj pomembnega ali bistvenega, se bo odzvala s čustvom. Predpostavka je, da oseba 

ima določene vrednote oz. merila, na podlagi katerih bo lahko ocenila dražljaje. Zato lahko 

rečemo, da so emocionalne reakcije posledica dejstva, da je vzdražen (izzvan) sistem vrednot.« 

(Milivojević, 2008, str. 19) 

 

»Pri psihoterapevtskem delu se srečamo s posebnim problemom pri ljudeh, ki istovetijo 

čustvovanje in vedenje. Osebe, ki istovetijo čustvovanje in vedenje po formuli: 

čustvo = vedenje, 

so prepričane, da se morajo, kadar začutijo določeno čustvo, vesti na določen način. 

Zanje je občutiti jezo isto kot nekoga fizično napasti, občutiti strah pa isto kot brezglavo 

pobegniti. Takšna prepričanja vodijo do izgube avtonomije subjekta v odnosu do svojih čustev, 
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ker ne izkoristi trenutka za odločitev, ki obstaja med občutenjem čustva in vedenjskim odzivom 

na to čustvo. Tako subjekt zapravi priložnost, da bi izbral reakcijo.« (Milivojević, 2008, str. 19) 

 

Prav ta trenutek izbora reakcije je pomemben v samosuperviziji. Ko je svetovalec čustveno 

vznemirjen, ko se odzove na zanj pomemben dražljaj – besedo, gesto, situacijo, spremembo 

klientovega vedenja – si mora vzeti čas za premislek, ki je več kot premislek; je čas za umiritev 

in notranjo analizo – samosupervizijo – z namenom spremembe doživljanja, čustvovanja in 

vedenja. Brez znanja o refleksiji in znanja, kako izvajati samosupervizijo, ter brez zavedanja 

poiskati pomoč, kadar oceni, da samosupervizijski proces ni zadosten, lahko svetovalec plava 

v svojih čustvih jeze, prezira, nesprejetosti, užaljenosti, strahu, zaskrbljenosti, občutkih krivde, 

žalosti, sramu in ne najde poti iz kroga, kar vpliva tudi na odnos s klienti.  

 

Samosupervizija je prav tako priložnost za raziskovanje dolgotrajnih čustev, npr. zadovoljstva 

(ali je res vse tako, kot mora biti), dolgočasja (kaj lahko spremenim, da me delo ne bo 

dolgočasilo), spoštovanja (izražam dovolj spoštovanja do klientov), samospoštovanja (kaj še 

lahko naredim na tem področju), kljubovanja (kaj moram spremeniti pri sebi ali kaj se mora 

spremeniti, da izstopim iz drže kljubovanja). 

 

5.4 PREDMET ANALIZE TER POVEZANOST PROFESIONALNEGA IN OSEBNEGA 

 

Praktiki na področju dela z ljudmi se pogosto znajdemo v kompleksnih situacijah, v katerih je 

mogočih več rešitev. Odločamo se po lastni strokovni presoji, ki izhaja iz strokovne etike in 

lastnega etičnega oz. vrednostnega sistema.  

Supervizija je metoda učenja, ki ponuja izhod, kadar se znajdemo v na videz nerešljivih 

kompleksnih situacijah. Supervizijske teme so različne, a vedno povezane s praktikovim 

dojemanjem situacije in odnosov.  

 

Profesije ne morejo imeti natančnih navodil dela, imajo pa jasne smernice, a zaradi 

kompleksnosti situacij se rešitve strokovnjakov lahko razlikujejo. Prav pri raziskovanju in 

reševanju kompleksnih situacij sta profesionalni in osebni nivo najbolj povezana:  

»Osebnostna rast je usmerjena tako na povečano razumevanje posameznih vidikov 

udeleženčevega življenja kakor tudi na sposobnosti upravljanja samega sebe. (…) V ospredju 

je njihova osebnost in ne spretnosti. Pri tem se udeležence spodbuja k večji odprtosti za lastne 

življenjske izkušnje, k boljši prilagodljivosti (z odkrivanjem in s preizkušanjem raznih 

alternativ) ter k raziskovanju smisla in smeri svojega življenja. (…) Pri superviziji imamo 

pogosto opraviti s procesom, ki poteka vzporedno s strokovnim razvojem. Lahko bi rekli, da je 

osebnostna rast neke vrste 'stranski proizvod' supervizije.« (Walter in Marks, 1981, v Žorga, 

2006a, str. 100) 

 
Supervizant se srečuje s povezanostjo med profesionalnim in osebnim, a »je izmed vseh 

supervizijskih oblik prav individualna supervizija tista, pri kateri je poklicno in osebno tesno 

povezano«. (Kobolt, 2006, str. 220) 

 

»Vsebine individualne supervizije so lahko: 

− supervizirančev klient, učenec, pacient, uporabnik (in podobna poimenovanja), in sicer 

njegovo vedenje, osebnost, težave in vsi pomembni elementi profesionalnega odnosa 

med njima; 

− osebnost, profesionalni razvoj, trenutna poklicna situacija, osebni in poklicni cilji 

superviziranca; 
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− razvoj profesionalnega odnosa do posameznega 'primera' in analiza dogajanja v procesu 

strokovnega dela; 

− analiza supervizorskega odnosa in s tem analiza prenosa elementov od 'tam in prej' v 

sedanji supervizijski odnos ter tudi analiza prenosa od 'tu in sedaj' na poklicno polje; 

− institucionalne razmere, v katerih supervizirani opravlja svoje delo, omejitve in ovire 

pa tudi iskanje potencialov za spreminjanje, razvoj in spremembo institucionalnih 

razmer; 

− analiza institucionalnih in življenjskih razmer supervizorjevega 'klienta' in iskanje virov 

za spremembo in preseganje okoliščin.« (Kobolt, 2006, str. 221–222) 

 

Iz vsebin individualne supervizije lahko izpeljemo vsebine samosupervizije. Praktik se lahko 

osredotoči na:  

− iskanje novih poti za klienta,  

− iskanje uporabnih intervencij, ki klienta vodijo do novega vpogleda v lastno situacijo, 

− iskanje novih poti v njunem odnosu,  

− iskanje rešitev v svojem profesionalnem delovanju v konkretnem primeru in splošni 

praksi, 

− vpliv življenjskih razmer na klientove težave in  

− vpliv institucionalnih okvirov na praktikovo profesionalno delo. 

 

Nanizane vsebine samosupervizije lahko združimo v tri pomembna področja analize klasične 

supervizije, ki so lahko tudi predmet samosupervizije in jih je zapisal Getz (1999, v Jones in 

Harbach, 2003): 

 

1. svetovalne veščine,  

Jones in Harbach (2003) navajata, da so med našim praktičnim delom osnovne svetovalne 

veščine postale rutina, vendar jih verjetno že dolgo nismo vzeli pod drobnogled. Kot uporaben 

model predlagata model mikrosvetovanja (Ivey, Pederson in Ivey, 2001, prav tam), ki je 

predstavljen kot akronim SOLER in sestavljen iz petih vedenj, ki so se izkazala kot koristna v 

komunikaciji s klienti:  

S: bodi obrnjen proti klientu (ang. »face the client squarely«), 

O: zavzemi odprto držo (ang. »assume an open posture«),  

L: nagni se naprej h klientu (ang. »lean forward toward the client«),  

E: vzdržuj očesni stik s klientom (ang. »maintain eye contact with the client«),  

R: ostani sproščen (ang. »have a relaxed posture«). 

 

Navajata tudi druge veščine svetovanja, npr. terapevtovi odgovori, ki poskušajo reflektirati 

klientova čustva, vsebino in povzetek.  

Avtorja sta mnenja, da nam pregled osnovnih svetovalnih veščin lahko zagotovi pomembno 

varovalo, ki zagotavlja, da ne vodimo klienta v naš »problem izbire«. Vedno namreč obstaja 

tveganje, da klienta vodimo v naše območje udobja, na kar nas lahko opozarja obdobje 

svetovanja, ko se veliko naših klientov predstavlja z zelo podobnimi težavami. 

V monitoringu osnovnih veščin je fokus samosupervizije na praktiku – kaj sem naredil, zakaj 

sem izbral ta odziv. 

 

2. konceptualizacija primera 

Na področju konceptualizacije primera se fokus nanaša na klienta in vključuje analizo, kako 

učinkovit je samosupervizant praktik v raziskovanju klientovega problema, diagnoze, 

dinamike, ciljev in v identifikaciji metod, ki so najprimernejše za njihovo doseganje.  
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Jones in Harbach (2003) navajata primer: 

Praktik dela z odraslo žensko, ki ima shizofrenijo. Vprašati se mora, ali se je osredotočil na 

klientkino raven stresa in njene vire, ali je premislil, kateri viri socialne podpore so ji na voljo. 

Ali je raziskal, do katere mere se simptomi shizofrenije prepletajo z njeno zmožnostjo 

funkcioniranja v domačem in delovnem okolju? Ob pregledu avdioposnetka srečanja lahko 

praktik opazi, da se je klientka, ko je bila soočena s pomenom jemanja zdravil, rahlo 

nasmehnila, kot bi ji ugajalo slišati, da svetovalca skrbi za njeno dobro. Praktik se mora v tem 

primeru vprašati, kaj to pove o njunem delovnem odnosu in ali je možno, da ohranjanje 

simptomov pomeni doseganje neke oblike dodatne koristi? 

 

3. profesionalna vloga 

Tretje področje raziskovanja se nanaša na praktikovo profesionalno vlogo, vključujoč etične, 

zakonske in regulativne okvire. Zahteva premislek o varovanju klientovih podatkov – ali so ti 

dovolj zaščiteni? Ali pri pošiljanju e-pošte klientu uporabljam šifriranje, ali je moj računalnik 

zaščiten z geslom, ali so dokumenti varno spravljeni, ali vedno pripovedujem o klientih tako, 

da je zaščitena njihova identiteta? 

 

Iz spodnje sheme, ki prikazuje odnos supervizor – supervizant in njuno vpetost v institucionalne 

pogoje, je razvidna prepletenost osebnega interaktivnega polja in strokovnega polja. 

 

 

 
 

Slika 2: Sistemsko razumevanje odnosa supervizor – supervizant in njune vpetosti v 

institucionalne pogoje (Kobolt, 2004, str. 25) 

 

Osebnega in profesionalnega polja praktikov ne moremo popolnoma ločiti ne v individualni ne 

v drugih vrstah supervizije: »Veča se zavedanje, da v pedagoško, svetovalno, terapevtsko delo 

ne vnašamo le znanja, temveč tudi vso svojo osebnost – stališča, norme, vrednote, čustva. Ker 

je naš poklicni prostor nepredvidljiv, mnogopomenski in spreminjajoč, zahteva od nas 

pripravljenost zapuščati znane in utečene vzorce vedenja.« (Kobolt in Žorga, 2006c, str. 125) 

V samosuperviziji sta osebno in profesionalno polje najbolj neločljivo povezana. 

 

Samosupervizija ni terapija, a se pogosto dotika osebnih tem ali pa skozi raziskovanje poklicnih 

tem silovito in globoko trči v osebno doživljanje sveta, sebe in drugih. Odkrivamo namreč tudi 

osebne vzorce. Ta vzorec je tema ali problem, ki je značilen tako za naše osebne kot 

profesionalne odnose in situacije. Ali kot pravi Hanekamp, nizozemski učitelj supervizije: 
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»Kdor ima težave, recimo v komunikaciji, jih ima povsod, ne le v službi in ne le v družini.« 

(Vodeb Bonač, 1999, str. 50) Enako trdi V. Miloševič Arnold (1999): »Pri superviziji se 

razkriva notranji del osebnosti, ki je prav tak tudi v zasebnem in profesionalnem življenju, kadar 

odnosi do uporabnikov, študentov, sodelavcev niso površni in formalni« (str. 18). Tudi in 

predvsem zato igra supervizija tako pomembno vlogo v razvoju strokovnjakov v profesijah 

pomoči, kajti trajne spremembe doživljanja, čustvovanja, razmišljanja in vedenja so koristne in 

pomembne tako v profesionalnem razvoju strokovnjaka kot v njegovem osebnem življenju.  

 

»Supervizija se razlikuje (…) od terapije. Ne sme postati terapija, njena vloga je evalvacija 

supervizantovega dela in ne analiza njega samega.« (Rožič, 2015, str. 213) 
 

S. Žorga (1998, v Vec, 2004) navaja temeljne razlike med supervizijo in terapijo: 

» – Supervizija je usmerjena v področje profesionalnega dela in spodbuja refleksijo vedenja, 

občutkov in stališč v povezavi z opravljanjem dela; terapija je usmerjena v obravnavo 

psihodinamike osebnosti v življenjskih situacijah nasploh. 

– Supervizija spodbuja rast in spremembe v poklicni identiteti in uporabi profesionalnega jaza 

s ciljem, da bi supervizant postal boljši delavec; terapija spodbuja spremembe v osebni 

identiteti in zajema celovito funkcioniranje posameznika s ciljem, da bi postal boljša oseba. 

– Pozornost v supervizijski situaciji je usmerjena na to, 'kaj in kako je supervizant nekaj 

naredil', v terapevtski situaciji pa v 'zakaj je nekaj tako naredil' (str. 152)." 

 

Samosupervizija pa je usmerjena v  

− psihodinamiko osebnosti v tistih delih, ki vplivajo na profesionalno delovanje, 

− spodbujanje sprememb tudi v osebni identiteti (spreminjanje mentalnih 

vzorcev) z namenom boljšega profesionalnega delovanja, 

− raziskovanje, kaj in kako smo nekaj naredili, vračamo pa se tudi k izvoru svojih 

reakcij – raziskujemo tudi, zakaj smo nekaj tako naredili. 

 

Povezava med praktikovim profesionalnim in osebnim je neizbežna in nujna. Praktiki v delo s 

klienti vstopajo s svojim znanjem, ki je podlaga in nadgradnja njihovih osebnostnih značilnosti. 

Vse nadaljnje profesionalno delo na sebi vpliva na spremembe v njihovem doživljanju sveta, 

posledično na dojemanje njihove profesionalne vloge in na njihovo izboljšano funkcioniranje 

v vsakdanjem življenju.  

 

O velikem pomenu povezanosti znanja in osebnostnih značilnosti piše S. Žorga (1997), ki pravi, 

da »je za strokovne delavce v poklicih pomoči zelo pomembno tudi, da imajo poklicne 

spretnosti in znanja ustrezno integrirana s svojimi osebnostnimi značilnostmi, zmožnostmi in 

preobčutljivostmi. To jim omogoča, da se v poklicnih položajih odzivajo uglašeno, da torej 

delujejo skladno s svojimi mislimi, občutki in željami, pri tem pa upoštevajo tudi strokovno 

doktrino in zahteve ter dejanske možnosti, ki jih nudi konkretna situacija« (str. 15). 
 
Delovanje osebnega polja na profesionalno vlogo lahko opišemo kot praktikov cilj, »da se 

zaveda svojih zmožnosti in meja, svojih čustev in z njimi ustrezno ravna, vrednot in norm in 

njihovega vpliva na njegovo ravnanje ter je sposoben vse to usklajevati s poklicnimi 

zahtevami.« (Gogala Švarc, 2002, str. 52–53) 

 

O recipročnem razvojnem procesu pišeta tudi Aponte in Winter (1987, v Morrissette, 2002), ki 

trdita, da so praktiki bolje opremljeni za vodenje svetovalnega procesa, ko vedo več o svojih 

osebnih močeh, potrebah in omejitvah. Morrissette (2002) pa trdi, da z nepozornostjo ali 

ignoriranjem osebnih tem, ki imajo vpliv na terapevtski proces, zamujamo priložnost za 
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osebnostno rast. Nadalje piše o tem, da je ne glede na pridobljeno izobrazbo ali diplomo, 

pomembno praktikovo zavedanje o vnašanju njemu lastnih vrednot in predpostavk v 

terapevtski/svetovalni proces. Le-te vplivajo na odnos s klienti in zato je osnova 

samosupervizijskega procesa delo na prepoznavanju in razumevanju pomena praktikovih 

življenjskih izkušenj v klinični praksi.  

 

Zanimiva je Roberova (1999, v Morrissette, 2002) teorija, ki razlikuje terapevtov jaz in 

terapevtovo vlogo. Terapevtov jaz se nanaša na njegovo doživljanje procesa kot osebe in na 

njegovo udeleženost v razgovoru. Vključuje njegova čustva, intuicijo, strahove, slike, ideje 

…Vloga terapevta se nanaša na terapevta kot profesionalca, katerega naloga je vodenje 

razgovora. Rober (prav tam) poudarja, da čeprav ima terapevt kot oseba svoja lastna opazovanja 

in interpretacije, filtrira, kaj in kako se odziva v interakciji s klienti in ohranja notranji dialog, 

ki je izhodiščna točka za njegova terapevtska vprašanja.  

 

Rober (prav tam) notranji dialog razlaga kot dialog med dvema vidikoma terapevta – med 

terapevtovim jazom in terapevtovo vlogo. Notranji dialog je pogajanje med njegovim jazom in 

vlogo. Pogajanje poteka o tem, kateri vidiki jaza so lahko uporabljeni za odpiranje prostora, še 

neizrečenega v konverzaciji s klientom, in v katerih oblikah so ti vidiki lahko uporabljeni. 

 

Rober (1999, v Morrissette, 2002) opisuje notranji proces praktika, ki se lahko odvija ne glede 

na stopnjo njegovega razvoja. Na drugi strani S. Žorga (2006a) piše, da v superviziji »prihaja 

torej do uvidov in kompleksnih integrativnih procesov, v katerih strokovni delavci ponotranjajo 

vrsto načel, stališč in vrednot, ki bodo deloma usmerjali njihovo nadaljnje profesionalno 

vedenje. (…) Delavec se namreč počuti vse bolj osebno odgovornega za to, da bo opravil svoje 

delo dobro, in v procesu supervizije pridobi tudi potrebno kompetentnost in zmožnost, da to 

tudi uresničuje. (…) Pravzaprav je namen supervizije pritegniti delavce v učni proces, v 

katerem se jim pomaga integrirati tisto, kar delajo, mislijo in občutijo, v smiselno celoto. Tako 

povežejo praktične izkušnje s teoretičnim znanjem in delo s študijem. (…) Supervizija na ta 

način pomaga pri profesionalnem in osebnostnem razvoju strokovnih delavcev« (str. 102–103). 

 

V tem procesu se profesionalno in osebno vedno bolj prepletata in zbližujeta in sčasoma vodita 

v praktikovo suverenost. Profesionalno polje in osebno polje postaneta usklajena. 

 

O tem procesu govori Van Kessel (1997), ki je razvil model dvodimenzionalne integracije. 

Prvo dimenzijo – strokovno razsežnost – predstavljajo profesionalne zahteve, ki so potrebne za 

opravljanje določenega poklica.  

Drugo dimenzijo – osebno razsežnost – predstavljajo dispozicije in veščine posameznika.  

Proces dvodimenzionalne integracije je stalen vseživljenjski proces, avtor za predstavitev 

modela uporabi kalejdoskopski model, v katerem so dimenzije kalejdoskopa med seboj 

povezane in prepletene. Osebnostna rast in profesionalni razvoj medsebojno vplivata in 

pogojujeta strokovno kompetentnost. Osebnostna rast ni dovolj za strokovno delovanje in 

strokovno delovanje ni dovolj za osebnostno rast. Pomembna je integracija in usklajenost 

osebnega in poklicnega, saj tako prihaja do usklajenega delovanja mišljenja, čustvovanja, 

vedenja in hotenja.  
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Slika 3: Kalejdoskopski model vidikov integracije (Van Kessel, 1997, str. 32) 

 

Vsebine samosupervizije so prav tako raznolike kot v skupinski ali individualni superviziji ter 

ostalih modelih in izhajajo iz povezanosti osebnega in profesionalnega polja. Predmet analize 

se največkrat nanaša na mikro- in makroraven. 

 

Mikroraven zajema samosupervizorjevo vlogo v odnosu do klienta, njegovo samospraševanje 

o uporabljenih intervencijah, njunem odnosu in pomenu njegove vloge.  

Na mikroravni se neizogibno zrcalijo samosupervizorjevi mentalni modeli, ki so predmet 

preučevanja in analize na makroravni.  

 

Makroraven zajema samosupervizorjeve osebnostne sheme in njihov vpliv na njegov 

profesionalni razvoj. Vključuje samospraševanje o njegovih pogledih, vzorcih vedenja, 

razmišljanja, čustvovanja ter vrednotah in predsodkih. 

 

5.5 SAMOZAVEDANJE IN UVID  

 

V. Miloševič Arnold (1999) piše, da »supervizija deloma posega tudi v notranji del osebnosti, 

kamor sodi tudi zasebni del, temu pa sledi neznani del, ki ga nihče ne pozna. Presenečenja v 

superviziji so ravno v odkrivanju tega neznanega področja« (str. 21). 

 

Navaja tudi, da se po spoznavanju neznanega na nezavedni ravni supervizija najbolj razlikuje 

od drugih sorodnih metod, saj v procesu supervizije spoznavamo slepe pege, to so značilnosti, 

ki se lahko izrazijo v obliki blokad pri delu in jih supervizant sam ne more prepoznati. 

 

Iz dejstva, da nam je dostopen le naš zavestni del, pa tudi v njem velikokrat izhodov ne znamo 

in ne zmoremo poiskati sami, velik del pa leži v nezavednem, lahko sklepamo, da je v procesu 

samosupervizije pogosto potrebna pomoč drugega. 
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Odkrivanje nezavednega dogajanja nam omogoča uvid, to je trenutek, ko se zavemo rešitve, ko 

dojamemo bistvo težave, to je aha trenutek, ko se stvari razjasnijo in zopet spravijo v red, v 

našo strukturo. Z uvidom »uvidimo pomen izkušnje, jo razumemo oz. si jo prevedemo v nam 

razumljiv jezik, v naš referenčni okvir. Pomembno je, da uvid imenujemo, saj vednost 

definiramo kot izkušnjo, ki smo jo zmožni formulirati z besedami. Beseda strukturira misli in 

čustva, ki so povezana z izkušnjo.« (Gogala Švarc, 2002, str. 60) 
 

Do uvida nas lahko vodijo drugi (supervizor, supervizanti, sodelavci …), včasih pa nam uspe 

samim uvideti stvari. Ne glede na to, kako pridemo do uvida in kdaj se zgodi aha trenutek, pa 

je potrebna praktikova »želja po odkrivanju in raziskovanju ter čas za analizo, ko je sam s seboj, 

pa tudi v dialogu z drugim.« (Schein, 1998, v Rupnik Vec, 2006, str, 459) 

 

Uvid lahko razumemo kot trenutek, v katerem se pojavi sprememba v razmišljanju, do tega 

trenutka pa vodi dolga pot dela na sebi, poglobljena analiza in želja po spremembi. O tem 

procesu piše T. Rupnik Vec (2006): »Samouvid oz. vpogled v lastno dinamiko razmišljanja, 

doživljanja in ravnanja, v lastne implicitne teorije, prepričanja, predpostavke oz. mentalne 

modele, akcijske teorije (oz. kakorkoli ideje o nas samih, drugih in svetu sploh poimenujemo) 

ni avtomatizem, ki se posamezniku zgodi« (str. 459).  

 

Samosupervizija vključuje uvide, uvid je osnova za spremembo v razmišljanju, čustvovanju in 

posledično vedenju. Uvid je rezultat učenja, učenje je namen supervizije in samosupervizije.  

 

Posledica uvidov je praktikovo zavedanje, visoka stopnja zavedanja pa vodi v lažje doseganje 

nadaljnjih uvidov v profesionalnem delovanju.  

 

M. Lammert (1986, v Morrissette, 2002) piše, da je zavedanje neprekinjen proces, ki vključuje 

razmišljanje in čustvovanja. Avtorica pravi, da svetovalci, ki cenijo profesionalno zavedanje, 

ohranjajo občutljivost na nianse svetovanja in ne čakajo na trenutke razsvetljenja, ki bi 

spodbudili refleksijo. 

 

V tem pomenu je zavedanje sposobnost neprestanega ponotranjenega razmišljanja, na podlagi 

katerega lažje dosegamo uvide že med delom s klienti. 

 

Feningstein, Scheier in Buss (1975, v Žorž, 2014) navajajo, da je za posameznike z visoko 

stopnjo samozavedanja značilno »sposobnost prepoznavanja lastnih pozitivnih in negativnih 

osebnostnih značilnosti, introspektivno vedenje, nagnjenost k vizualizaciji sebe, občutljivost za 

notranja občutja, zavedanje zunanjega videza in vrste samopredstavitve, preobremenjenost s 

svojim preteklim, sedanjim in prihodnjim vedenjem ter skrb zaradi ocenjevanja drugih« (str. 

5). 

 

Visoka stopnja samozavedanja je dobrodošla za vsakega posameznika, saj mu omogoča lažje 

premagovanje vsakdanjih življenjskih preizkušenj v medosebnih odnosih, nujna pa je za 

posameznike, ki pri svojem delu vstopajo v intenzivne medosebne odnose z namenom pomoči 

drugim. Pomoč je bolj učinkovita, svetovalci oz. praktiki pa bolj razbremenjeni, saj so le-ti, ki 

posedujejo samozavedanje, sposobni  

»1. razumeti situacijo iz različnih perspektiv, 

              2. razmišljati o različnih pristopih ali rešitvah določenega problema, 

              3. bolj natančno ovrednotiti posledice izbir v danih situacijah, 

              4. bolj učinkovito oceniti razplet njihovih akcij.« (Bradley, 1989, v Morrissette, 2002, 

str. 79–80) 
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Morrissette (2002) piše: »končni cilj refleksije je raziskovanje izkušenj, ustvarjanje in 

razjasnjevanje pomena teh izkušenj in povečevanje samozavedanja« (str. 80).  

 

Irving in Williams (1995, v Morrissette, 2002) v zvezi s samozavedanjem navajata, da je skoraj 

nemogoče ocenjevati in ovrednotiti lastne predpostavke iz svojega lastnega okvira znanja. 

Razlagata, da so osebne predpostavke skladne z vsoto posameznikovih čustev in zavzemajo 

položaj očitnih resnic, zato jih je težko identificirati in o njih dvomiti. 

 

Yager in Park (1986, v Morrissette, 2002) trdita, da »je samozavedanje verjetno največja ovira 

učinkoviti samosuperviziji« (str. 79). 

 

Hackney in Cormier (1996, v Morrissette, 2002) predlagata posamična področja praktikovega 

samoraziskovanja z namenom povečevanja samozavedanja: 

 

»1. zavedanje lastnih potreb (npr. potreba po dajanju ali negovanju, potreba biti kritičen, 

potreba biti ljubljen, potreba biti spoštovan, potreba biti všečen, potreba po ugajanju 

drugim, potreba po prejemanju potrditev, potreba imeti prav, potreba po kontroli), 

2. zavedanje lastne motivacije za pomoč drugim (npr. Kaj dobiš ali jemlješ od pomoči 

drugim, Na kakšen način te pomoč drugim osrečuje?), 

3. zavedanje lastnih čustev (npr. sreča, zadovoljstvo, bolečina, jeza, žalost, razočaranje, 

zbeganost, strah), 

4. zavedanje lastnih moči, omejitev in veščin (npr. stvari, ki jih delaš dobro ali jih imaš rad; 

stvari, na katerih moraš še delati, kako se spopadaš s težavami in stresom« (str. 80). 

 

Walter in Marks (1981, v Žorga, 2006a) glede na namen učnih izkušenj ločujeta vključenost, 

zavedanje, vpogled in spremembo in pravita: 

»Zavedanje se nanaša na ponotranjeno zaznavanje različnih značilnosti obravnavane teme in 

povezovanje teh opažanj z znanjem, ki ga imamo. Za razliko od kopičenja informacij gre pri 

zavedanju za prenašanje svojega znanja na ustrezno učno situacijo. O vpogledu lahko govorimo 

šele takrat, kadar je dosežena zadostna stopnja zavedanja. Pri tem združimo posamezne delčke 

informacij v edinstveno celoto ali geštalt. Uvid nam pomaga, da organiziramo in ohranimo 

svoje znanje in okrepimo sodelovanje v učni izkušnji. Zavedanje in vpogled pomembno 

pripomoreta k spremembi« (str. 99). 

 

Zavedanje in vpogled sta predpogoj za odločitev za spremembo, ki je cilj supervizije in 

samosupervizije, vnašanje vpogledov in spremenjenega načina razmišljanja, čustvovanja v 

profesionalno vedenje pa vodi tudi k spremembam v osebnostni strukturi.  

 

5.6 SAMOSUPERVIZIJA V AKCIJI 
 

Stvari se ne spreminjajo, ljudje se. 

Henry David Thoreau  

(Henry David Thoreau Quotes, 2001) 

 

Morrissette (2002) je zapisal model samosupervizije v akciji, ki samosupervizorja vodi skozi 

glavna fokusna področja in navaja njihove cilje, razloge in praktične strategije.  

Prikazuje uporabo samosupervizije v okviru kliničnega dela s klienti, z uporabo video- in 

avdioposnetkov ter analizo čustvovanja, doživljanja in mišljenja terapevta oz. praktika. Spodaj 

opisani model (Morrissette, 2002, str. 117–128) je sestavljen z osebnega vidika svetovanja, 

medosebnega vidika svetovanja in kliničnega vidika. 
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OSEBNI VIDIK SVETOVANJA 

1. Prvi cilj je  

identifikacija in razumevanje lastnih čustev in občutij med svetovanjem. Pogosta čustva 

svetovalca so razočaranje, čustveno olajšanje, strah, zaskrbljenost, jeza. 

 

Razlog identifikacije in razumevanja lastnih čustev in občutij je v velikem pomenu teh čustev, 

ker lahko le-ta sistematično vplivajo na proces svetovanja. Npr. občutki strahu lahko svetovalca 

paralizirajo in zmanjšajo njegovo klinično okretnost. Posledično klienti, ki čutijo svetovalčev 

strah ali neprepričanost vase, ne sledijo terapevtskim predlogom z zaupanjem. 

 

Praktične strategije: 

− Potrebno je zagotoviti mirno okolje pred razgovorom in po njem, v kolikor želimo ostati 

osredotočeni na refleksijo. 

− Energijo moramo usmeriti v svoje samozavedanje, potrebe in rast, reflektivna faza mora 

biti faza samovrednotenja, v kateri se svetovalec posveča svojim potrebam, ne 

klientovim. Svetovalci se morajo osredotočiti na razumevanje sebe, preden poskusijo 

razumeti druge. To je osebni čas, v katerem se svetovalci umaknejo iz profesionalne 

vloge in reflektirajo osebne strahove in bojazni. 

− Pomembno je, da svetovalci razumejo pomen skrbi zase in spoznajo, da je 

samosupervizija čas samorazvoja in priložnost za bolj učinkovito delo. Med 

samosupervizijo je veliko pozornosti namenjeno duševnemu zdravju svetovalcev. 

 

2. Drugi cilj 

Ko svetovalec identificira čustvo ali občutje, mora začeti iskati izvor pozitivnega ali 

negativnega čustva, ki ga je zaznal ali občutil pred svetovalnim razgovorom, med njim ali po 

njem. Namesto, da krivi klienta za svoje občutke, mora svetovalec izslediti podobne reakcije 

na specifičen dogodek v svojem življenju. 

 

Razlog iskanja izvora čustva je v prepoznavanju in priznavanju pomembnih osebnih tem. Najti 

izvor čustev prinaša vredne informacije o svetovalcu samem in drugih. Npr. čustva žalosti, ki 

preplavljajo svetovalca v primerih ločitve zakoncev, so lahko povezana z njegovimi osebnimi 

temami zapustitve ali izgube. Če takšna čustva pripišemo slabemu dnevu, lahko ignoriramo 

nerešene osebne teme, ki vplivajo na terapevtske reakcije. 

 

Praktične strategije: 

− Iz kliničnih zapiskov naj se čim prej naredi natančen pregled sprožilnih dogodkov. 

− Reflektirati je potrebno pretekle ali sedanje teme, ki so se pojavile med svetovanjem in 

vplivajo na svetovalčevo delo. Npr. klienti, ki imajo določene vedenjske navade, lahko 

izzovejo svetovalčeve neprijetne spomine in pospešijo negativen svetovalčev odziv in 

tako ogrozijo odnos. 

− Oblikovati je potrebno osebni genogram, življenjsko črto ali avtobiografijo, kar lahko 

osveži spomin na pomembne dogodke. 

 

3. Tretji cilj je 

razreševanje osebnih tem v okviru klasične supervizije, konzultacije ali svetovanja. 

 

Razlog za tovrstno reševanje osebnih tem je v tem, da nerazrešene osebne teme, ki se ponavljajo 

in nadaljujejo, ovirajo nadaljnje delo s klienti. Individualna supervizija, konzultacija ali 

svetovanje lahko dopolnijo samosupervizijo in zagotovijo svetovalcem različne perspektive. 
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Praktične strategije: 

− Za razreševanje osebnih tem lahko svetovalci poiščejo profesionalno pomoč in na ta 

način lahko nadaljujejo z delom s klienti. 

− Posluževati se je potrebno tudi drugih pomembnih izobraževalnih virov (branje, 

delavnice). 

 

MEDOSEBNI VIDIK SVETOVANJA 

 

1. Prvi cilj je  

identifikacija točk razgovora, kjer so se pozitivna ali negativna čustva pojavila. 

Identifikacija je mogoča na podlagi pregleda kliničnih zapiskov in avdio- ali videozapisov. 

 

Razlog:  

Kritične prehodne točke so lahko razkrivajoče točke. Npr., če svetovalec začuti razdražljivost, 

ko ga klient vpraša, koliko časa je še ostalo do konca srečanja, morebiti to zanj takoj nima 

pomena, a se lahko kaže v nadaljevanju srečanja. Vprašanje je lahko brezpomembno, a za 

svetovalca zelo simbolično – svetovalec predvideva, da je klient izgubil interes, zaradi česar se 

počuti nespoštovanega ali neučinkovitega. 

 

Praktične strategije: 

− Pomembno je identificirati ponavljajoče se medosebne vzorce, ki so moteči ali 

vznemirjajoči (npr. klienti, ki neprestano zamujajo). 

− Pomembno je izslediti vedenjske sekvence, da se lahko naredi povezava (npr. 

svetovalčevo razkritje je pozitivno vplivalo na odnos med svetovalcem in klientom). 

 

2. Drugi cilj je  

razmisliti o odnosu s klienti. 

 

Razlog:  

Malo verjetno je, da bo svetovanje napredovalo, v kolikor ni vzpostavljen pozitiven odnos, ki 

je negovan in vzdrževan. Zato je potrebno posvečati neprestano pozornost osnovnim principom 

– spoštovanju, empatiji, kongruenci. 

 

Praktične strategije: 

− Pregledati je potrebno osebno vedenje in obnašanje med interakcijami s klientom. 

− Pregledati je potrebno faze razgovora – faza dogovora, faza identifikacije problema, 

faza interakcije, faza intervencije, zaključna faza. 

 

KLINIČNI VIDIK 

 

1. Prvi cilj je  

ločiti zapiske ali zapis svetovalnega razgovora na osnovne zaznavne, konceptualne in 

izvedbene veščine. 

 

Razlog: ustvarjanje povezave, ki obstaja med tem, kaj svetovalec opazi, kako razmišlja, in tem, 

kaj je opazil in kako se odzove na to, kar je opazil, zagotovi svetovalcem informacijo o tem, 

kako napreduje v svetovanju. 

 

 

 



32 
 

Praktične strategije: 

− Pomembno je premisliti o logičnem toku – kaj je bilo opazovano, kakšne so bile misli, 

povezane z opazovanim, katere so bile sledeče intervencije. 

− Poiskati je potrebno lastne veščine, moči in vire (katere intervencije so bile koristne). 

 

2. Drugi cilj je 

ostati osredotočen na kratkoročne (v terapiji) in dolgoročne cilje ter na integracijo 

samoreflektiranih podatkov. 

 

Razlog:  

V izogib razočaranju nad kompleksnostjo svetovalnega dela so svetovalci opogumljeni k 

postavljanju realnih ciljev in počasni integraciji informacij, ki so jih pridobili med reflektivnim 

procesom. Svetovalci potrebujejo samodisciplino, predvsem v obdobjih, ki so zanje še posebno 

obremenjujoča, pri tem je potrebno poudariti, da so svetovalčeve frustracije povezane z njegovo 

osebnostjo in ne s klienti. 

 

Praktične strategije: 

− Osredotočiti se je potrebno na pomen majhnih dosežkov kot tudi dolgoročnih ciljev. 

− Med samosupervizijo je pomembno ostati osredotočen, skakanje s teme na temo lahko 

pomeša zadeve in konča v frustraciji. Vztrajnost in potrpežljivost je lahko poplačana z 

novimi uvidi in odkritji. 

− Identificirati je potrebno specifično področje osredotočenosti v izogib dezorientiranosti 

ali preobremenjenosti z več temami. 

− Povezati je potrebno informacije iz avdio- in videoposnetkov, kliničnih zapiskov in 

diskusij s kolegi v aktualno klinično prakso. Uporaba odkritega v reflektivnem procesu 

je bistvena v samosuperviziji. Odkrivanje osebnega vzorca je koristno edinole, če je 

informacijo moč integrirati v delo s klienti. 

 

ANALIZA MODELA 
 

V modelu samosupervizija v akciji se prepletata mikro- in makroraven, ki ju je mogoče ločevati 

le v teoriji. Mikroraven se nanaša na samosupervizorjevo vlogo v odnosu do klienta, na njej se 

zrcalijo samosupervizorjevi mentalni modeli, ki so predmet preučevanja makroravni. 

 

Osebni vidik modela se nanaša na razumevanje praktikovih čustev med svetovanjem in 

raziskovanjem izvora teh čustev, ki so zgolj njegova, so rezultat njegovega doživljanja sveta in 

odnosov ter posledica njegove življenjske zgodbe. Medosebni vidik raziskuje točke razgovora, 

kjer so se čustva pojavila z namenom razreševanja medsebojnega odnosa, ki je vedno 

obojestranski; tudi v odnosu oz. doživljanju odnosa se zrcali zgolj osebno doživljanje in osebne 

teme. Klinični vidik zaobjema analizo zapisa razgovora, fokus je ponovno na svetovalčevem 

dojemanju analize. 

 

Model nazorno ponazarja vsebino samosupervizije – razreševanje praktikovih tem, ki vznikajo 

in se pojavljajo med profesionalnim delom. Nakazuje povezanost osebnega in profesionalnega 

– pokaže izvor praktikovega nelagodja v neposrednem delu s klienti, zavije v smer raziskovanja 

osebnega polja in aplicira spremenjene praktikove poglede nazaj v prakso dela in v življenje 

praktika. 

 

Model izhaja iz klinične prakse in nakazuje potrebo po analizi dela s klienti in možen način 

izvajanja samosupervizije. Podrobno ga opisujemo zaradi njegove velike praktične vrednosti 



33 
 

prikaza poteka samosupervizije. Samosupervizija pa ne poteka nujno po tem modelu, saj lahko 

za njeno izvajanje uporabljamo mnogo različnih intervencij. Le-te nam lahko služijo kot osnova 

za samosupervizijo kot povsem samostojni pripomočki, lahko pa jih vnašamo v omenjeni 

model. 

 

Namen samosupervizije je razvoj in oblikovanje strokovnjaka, ki ima visoko stopnjo 

samozavedanja in je visoko reflektiven. Model samosupervizije v akciji razkriva še en 

pomemben namen samosupervizije, v katerem se skriva njegov velik pomen: razvoj in 

oblikovanje strokovnjaka, ki ve, kdaj poiskati pomoč in podporo drugih oblik samorazvoja. S 

tem podaja odgovor na zadnje raziskovalno vprašanje – je samosupervizija zadostna oblika 

supervizije? Model jasno prikaže, da za razreševanje osebnih tem, ki jih ne zmoremo ali ne 

znamo predelati sami, nujno potrebno sodelovanje oz. pomoč drugega. 
 

6 REFLEKSIJA – OSNOVNA METODA UČENJA IN RAZVOJA 

 

Učenje brez razmišljanja je prazno, 

razmišljanje brez učenja je nevarno. 

Lao Ce  

(Citati – Lao Ce, 2011) 

 

S. Tancig (2006) piše, da ciljno usmerjena refleksija ni slučajen ali avtomatičen proces, temveč 

»aktiven in sistematičen proces eksploaracije in osmišljanja izkušenj, iz katerih se učimo« (str. 

21). 

 

Sistematičnost refleksije nakazuje potrebo in pomen strukture, ki je tudi ena od glavnih 

značilnosti samosupervizije. Zaradi te in drugih podobnosti refleksijo nekateri enačijo s 

samosupervizijo. Kot sopomenke samosupervizije se omenjajo tudi samomonitoring (ang. »self 

– monitoring«, samoocena (ang. »self – assessment«), samoevalvacija (ang. »self – 

evaluation«), samoporočanje (ang. »self – reporting«), samoupravljanje (ang. »self – 

management), najbolj pogost sinonim je refleksija (Neufeldt, Iverson in Juntunen, 1995; 

Neufeldt, Karno in Nelson, 1996, v Morrissette, 2002), ki je bogato teoretično raziskovana in 

praktično široko uporabljana.  

 

6.1 POMEN REFLEKSIJE 

 

Profesije pomoči so nedvomno področja, ki zahtevajo od posameznikov mnogo več kot rutinsko 

opravljanje dela in posledično mnogo iskanja načinov razbremenitve ter učenja, da se na osebne 

zgodbe uporabnikov, klientov, supervizantov odzovemo strokovno in empatično. Neprestana 

refleksija pa je smiselna in nujno potrebna tudi zato, da nas delovne obremenitve ne vodijo v 

pregorelost ali izgorelost. Razumevanje drugega v svetovalnem odnosu je osnova za uspešno 

delo.  

 

A. Kristančič (1995) pravi, da »svetovalec, ki ne more razumeti sveta drugega, njegovih čustev, 

doživljanja, vedenja, njegovega načina sporazumevanja, njega samega kot celovite osebnosti, 

tudi ne more graditi učinkovite strukture svetovalnega procesa« (str. 13). 

 

Pravzaprav ne zmore voditi razgovora v pravo smer, v smer reševanja problema. Predpogoj za 

razumevanje drugega pa ni le strokovno znanje, ni le poznavanje smernic dela, tehnik in 

intervencij, temveč predvsem znanje o sebi, poznavanje samega sebe v tolikšni meri, da zmore 

ločevati in razmejiti lastno vpetost v proces v tolikšni meri, da ta ne vpliva na svetovalni proces. 
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V kolikor supervizor, svetovalec, terapevt ne razume samega sebe, ne zmore razumeti drugih, 

v kolikor ne razume samega sebe, ne zmore tvoriti uspešnega odnosa. Zato je neprestano delo 

na sebi, neprestano samospraševanje o svojem doživljanju, čustvovanju in vedenju, neprestano 

reflektiranje pot do uspešnega strokovnega dela.  

 

Številne razvojnozgodovinske predhodnice samosupervizije, ki odsevajo intenziven razvoj 

področja in hkrati znanstveno-zgodovinsko miselnost določenega obdobja, imajo poleg 

strukturiranosti še eno bistveno skupno točko, to je reflektivnost, ki »naj bi segla v bistvo in naj 

bi zajela tisto, kar naj bi samosupervizija navsezadnje poskušala doseči«. (Morrissette, 1999, 

str. 168) 

 

»Da bi rasli in se razvijali kot praktiki in delali bolje svoje delo, je potrebno zavzeti perspektivo, 

da moramo reflektirati svoje delo s klienti, upoštevajoč naše epistemološke predpostavke.« 

(Sinclair in Monk, 2003, str. 174) 

 

Kljub temu da »različni avtorji nekoliko različno opredeljujejo refleksijo, pa je vsem skupno 

to, da refleksija pomeni razmišljanje, spoznavanje in posledično spreminjanje lastnega 

delovanja pri strokovnem delu«. (Klemenčič, 2006, str. 159) 

 

»Dobro zastavljen refleksivni proces preiskovanja pri supervizantu spodbuja tudi nov uvid v 

njegove notranje procese, ki so lahko še vedno zunaj njegove zavesti, vendar kljub temu 

vplivajo na smer svetovanja, ki jo pelje. Za strokovnjaka je torej pomembna kontinuirana 

profesionalna refleksija, zato se morajo supervizanti naučiti samorefleksije.« (Bernard in 

Goodyear, 2004, v Rožič, 2015, str. 248–249) 

 

Čeprav je refleksija esenca supervizije in samosupervizije, pa bi bilo »nerealno pričakovati, da 

so vsi svetovalci zainteresirani, psihološko pripravljeni in imajo kognitivne zmožnosti za 

abstraktno razmišljanje o njih samih v povezavi z drugimi.« (Morrissette, 2002, str. 89)  

 

Dewey (1993, v Morrissette, 2002) piše, da so za avtentično refleksijo pomembne tri lastnosti: 

odprtost uma, odprtost srca in intelektualna odgovornost. 

Odprtost uma pomeni osvobojenost od predsodkov. Posamezniki odprtega uma so radovedni in 

potrpežljivi. Odprtost srca se nanaša na občutenje globoke povezanosti svetovalca s klientom, 

posamezniki odprtega srca v odnos vložijo srce in dušo in zato manj pogosto potrebujejo 

zunanjo motivacijo. Intelektualna odgovornost pomeni svetovalčevo suverenost v svojem 

kognitivnem procesu in vedenju. Intelektualno odgovorni posamezniki razmišljajo o posledicah 

nadaljnjih korakov in se trudijo iskati pomene izza besed in vedenja. 

 

»Problem refleksije se nam praktično zastavlja v vsakdanjem življenju zato, ker se moramo 

odločati, katere sestavine svoje subjektne strukture bomo vzeli za objekt svoje pozornosti in 

razmisleka, katere pa bomo potisnili bolj v ozadje ali jih celo povsem izključili iz toka zavesti 

(npr. potlačitev konfliktov v nezavedno). Nikoli nam ni prezentna vsa naša duševna struktura, 

vsi motivi, vzroki in razlogi dejanj. Ljudje smo tudi različno sposobni in različno pripravljeni 

za refleksijo samih sebe. Toda kdor to sposobnost bolje razvije, temu lahko priznamo večjo 

stopnjo ozaveščenosti, to pa pomeni tudi večjo sposobnost upiranja tistim pritiskom in vplivom, 

ki delajo iz njega neprostovoljni 'objekt za druge'.« (Nastran Ule, 1993, str. 291) 

 

Refleksija je intenzivno razmišljanje o praktikovem delovanju pred svetovalnim ali 

terapevtskim delom, med njim in po njem in predstavlja esenco samosupervizije, ki lahko 

poteka prav tako pred razgovorom, med njim ali po njem na podlagi uporabe strukturiranih 



35 
 

intervencij ali modelov refleksije in je tudi časovno strukturirana. Refleksija je bistvo 

samosupervizije, saj je samosupervizija »proces, v katerem terapevti uporabljajo samorefleksijo 

za porajanje ustrezno prilagojenih intervencij za kliente«. (Chen in Englar-Carlson, 2003, str. 

181) 

 

Samosupervizija je strukturiran in kontinuiran proces samoraziskovanja lastnega 

profesionalnega dela in lastnih miselnih, vedenjskih in čustvenih shem, refleksija pa je 

razmišljanje o lastnem delovanju, je »osnovna metoda učenja in razvoja v superviziji«. 

(Ajduković, Cajvert, Judy, Knopf, Kuhn, Madai in Voogd, 2016, str. 18) A. Koželj (2015) 

refleksijo opisuje kot osrednje orodje supervizije, T. Rupnik Vec (2005) pa navaja: »Supervizija 

je metoda poklicne refleksije« (str. 75).  

 

6.2 ALI LAHKO LOČIMO REFLEKSIJO V OŽJEM IN ŠIRŠEM POMENU? 

 

S. Žorga (2002) piše, da v razvojnoedukativnem modelu supervizije supervizanti po vsakem 

srečanju zapišejo supervizijsko poročilo, ki zajema refleksijo zadnjega srečanja. »Supervizanti 

v njem osvetlijo zadnje srečanje in opišejo svoje videnje in doživljanje dogajanja na srečanju 

ter kaj so se iz njega naučili.« (Žorga, 2002, str. 30) Nadaljuje, da je refleksija »način učenja, 

saj se supervizanti učijo s pisanjem o tem, kar so doživeli na supervizijskem srečanju. Največ 

se namreč naučijo prav med supervizijskimi srečanji in ne na sami superviziji. Pri pisanju 

refleksije se je strokovni delavec prisiljen vrniti v preteklo supervizijsko situacijo in jo 

pregledati. Če resno piše refleksijo, pri tem pogosto prihaja do novih uvidov v situacijo in novih 

osebnih spoznanj, do katerih med srečanji ni prišel« (prav tam). 

 

V pomoč pri zapisu poročila so vprašanja: »kaj se je zgodilo na tem srečanju; kako sem sam 

doživljal dogajanje in kako so ga doživljali drugi udeleženci; kako sem ravnal na srečanju in 

kako bi lahko ravnal drugače; kaj je bilo zame še posebej zanimivo in pomembno, kateri so bili 

trenutki učenja; kaj sem na srečanju spoznal novega in česa sem se naučil; kako sem se tega 

naučil in kaj je sprožilo proces učenja; česa nisem razumel in o čem bi se še želel pogovoriti 

itd.« (prav tam). 

 

Vključenost v supervizijsko skupino razvojnoedukativnega modela, ki vključuje dogovor 

pisanja supervizijskega poročila, pomeni tudi priložnost učenja refleksije, razmišljanja o 

lastnem razmišljanju. Ne glede na stopnjo razvoja supervizanta in osebne nagnjenosti k 

reflektivnemu razmišljanju je učenje reflektivnosti o svojem delu pomembno. Prvič zaradi 

nujnosti reflektiranja pri delu z ljudmi in drugič zaradi potrebe po ohranjanju kakovosti dela. 

 

Refleksija je dejanje, ki ga lahko izvedemo po skupinskem supervizijskem srečanju ali po 

svetovalnem oz. terapevtskem srečanju s klientom ali kadarkoli v procesu samosupervizije.  

 

S. Allstetter Neufeldt (1999, v Rožič, 2015) je razvila vprašanja, namenjena odgovorom takoj 

po srečanju, kadar se po njem pojavijo dileme; na ta način si lahko supevizant pridobi spretnost 

refleksije:  

»1. Opiši dogodke v terapiji, ki so vir tvoje zbeganosti. 

2. Postavi si čim bolj jasno vprašanje v zvezi s tem dogodkom. 

3. O čem si razmišljal med tem delom srečanja? 

4. Kaj si doživljal, čutil? Kako razumeš te občutke zdaj? 

5. Premisli o svojih dejanjih v tem delu srečanja. Kaj si hotel doseči? 

6. Zdaj poglej na interakcijo med sabo in klientom. Kakšni so bili rezultati tvojih intervencij? 
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7. Kakšen je bil občutek, čustveno vzdušje ali interakcija med vama? Ali je bilo to 

vzdušje/občutje podobno ali drugačno od tvoje običajne izkušnje s tem klientom? 

8. Do katere mere razumeš to interakcijo kot podobo/paralelo klientovih interakcij v odnosih z 

drugimi? Kaj to sporoča o tvoji izkušnji interakcije z njim med srečanjem? 

9. Katere teorije si uporabil za razumevanje tega, kar se je dogajalo na srečanju? 

10. Katere poklicne in osebne izkušnje vplivajo na tvoje razumevanje? 

11. Kako bi si še drugače lahko razložil dogodke in interakcijo s srečanja? 

12. Kako bi lahko na svojem naslednjem terapevtskem srečanju preveril različne alternative, ki 

se ti ponujajo? (Pri tem ne pozabi biti pozoren na to, kaj od tega potrjuje ali ovrže tvoje 

interpretacije). 

13. Kako ti bodo klientovi odzivi dali informacije za nadaljnje delo« (str. 249)? 

 

Refleksija ima po Boudu, Keoghu in Walkerju (1989, v Erzar Metelko, 1999) tri stopnje: 

»1. vračanje k izkušnji, kar pomeni ponovno rekonstrukcijo izkušnje v razmišljanju 

posameznika. Značilno za to stopnjo je, da poteka brez presojanja in vrednotenja; 

2. upoštevanje čustev ob izkušnji in krepitev čustvenih izkušenj. Z drugimi besedami je to 

uporaba čustev za spodbujanje pridobivanja nadaljnjih izkušenj; 

3. ponovno vrednotenje izkušnje – evalviranje izkušnje; pomeni ugotavljanje, koliko 

posamezna izkušnja ustreza supervizantovim ciljem in kako je povezana s prejšnjim znanjem. 

Ponovno vrednotenje izkušnje v življenju običajno sledi neposredni izkušnji sami. Teoretiki 

priporočajo praktikom v procesu supervizije ob refleksiji še fazo miselnega oživljanja izkušnje 

in zaznavanje čustev, ki jih je povzročila« (str. 90). 

 

Razvojnoedukativni model supervizije med drugim omogoča in ponuja te tri stopnje (opis 

izkušnje, krepitev čustvene izkušnje in njeno evalviranje) tako med samim supervizijskim 

srečanjem kot tudi v obliki zapisa supervizijskega poročila. Pisanje namreč zaradi svoje 

reflektivne vrednosti omogoči nova spoznanja. 

 

V ožjem pomenu lahko refleksijo opredelimo kot supervizijsko poročilo na supervizijsko 

srečanje, ki omogoča učenje razmišljanja o lastnem razmišljanju.  

V širšem pomenu lahko refleksijo razširimo na razmišljanje o lastnem delu pred svetovalnim 

ali terapevtskim razgovorom ali supervizijskim srečanjem, med njim ali po njem ter na 

razmišljanje o lastnih vrednotah in prepričanjih, ki vplivajo na delo s klienti kjerkoli in 

kadarkoli.  

 

Reflektivno razmišljanje je osnova samosupervizije, refleksija pa ni in ne sme biti ali postati 

brezplodno razglabljanje o naši temi, zato je potreben okvir, uporaben za pisanje 

supervizijskega poročila in prenosljiv na razmišljanje o lastnem delu med razgovorom in po 

njem. Okvir ponujajo vprašanja kot npr. zgoraj navedena vprašanja za zapis supervizijskega 

poročila in vprašanja za razvijanje spretnosti refleksije po svetovalnem/terapevtskem srečanju. 

 

Okvir ponuja smernice za reflektiranje lastnega delovanja – razmišljanja, čustvovanja in 

vedenja ter načina dela. Vsebina refleksije reflektirajočega praktika je on sam s svojo 

življenjsko zgodbo, ki ga je oblikovala in pripeljala do njegovih trenutnih razmišljanj, 

pogledov, vzorcev, prepričanj in vrednot:  

»Ko postane strokovni delavec reflektirajoči (razmišljujoči) praktik, preseže razmišljanje o 

vsebini, tehnikah in metodah svojega dela, o posameznih intervencijah. Svojo pozornost usmeri 

prvenstveno na dejavnike, ki odločilno vplivajo na njegovo celokupno doživljanje, določanje 

in ravnanje v najrazličnejših profesionalnih situacijah: v lastne sisteme prepričanj, predpostavk 
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in vrednot, v lastno filozofijo svojega profesionalnega delovanja (npr. svetovanja, poučevanja, 

vodenja itd.), v lastne mentalne modele.« (Rupnik Vec, 2006, str. 447) 

 

»Poleg metakognitivne komponente (razmišljanje o lastnem procesu mišljenja) refleksija 

vključuje čustveno komponento: premislek o osebnem čustvenem stanju; vedenjsko 

komponento: analizo vedenja, odločitev in posledic svojih dejanj v določenem kontekstu. To 

vključuje sprejemanje lastnih zaključkov o spremembah, ki so potrebne za doseganje želenih 

izidov v prihodnosti. Zaradi tega refleksija ne vodi do hitrih rešitev. Zahteva sposobnost 

vzdržati napetost brez poskusov, da se jo odstrani s takojšnjo akcijo.« (Ajduković idr., 2016, 

str. 11) 

 

Strokovni delavec v svoje delo vnaša sebe in med refleksijo spreminja svoje modele resničnosti 

z namenom postati boljši strokovnjak. Obenem kot oseba dobiva vedno širši pogled na 

raznolikost izkušenj, misli, čustev, teženj, potreb in pričakovanj, osebnih zgodb, interpretacij 

drugih ljudi in posledično bolje razume raznolikost doživljanj. Neprestana refleksija je 

predpogoj in posledica profesionalne rasti.  

 

Povezanost reflektiranja in profesionalne rasti sta dokazovala Skovholt in Rønnestad (1992, v 

Allstetter Neufeldt in Lee Nelson, 1999) in ugotovila, da je profesionalna rast kot nasprotje 

stagnaciji in izgorelosti pogojena s sposobnostjo reflektiranja osebnih in profesionalnih 

izkušenj.  

 

Vasquez (1992, v Allstetter Neufeldt in Lee Nelson, 1999) je potrdil, da je pomemben cilj 

supervizije pospeševati učenčevo samozavedanje in profesionalni razvoj. Zvišano 

samozavedanje vodi v sposobnost natančnega in dojemljivega reflektiranja medosebnih 

situacij. 

 

Na tem mestu lahko podamo zaključek, da je za uspešno samosupervizijo potrebna in 

pomembna refleksija in strukturiranost procesa oz. uporaba samosupervizijskih intervencij 

(vključujoč tudi vprašanja za refleksijo), ki praktika vodijo in usmerjajo v raziskovanje lastnega 

doživljanja, razmišljanja in čustvovanja in vedenja z namenom razrešitve trenutne stiske ali 

osebne teme, torej teme, ki leži globoko v nas in predstavlja ozadje našega delovanja. Ob 

raziskovanju lastnih modelov reflektirajoči praktik spoznava drugačne poti in posledično 

spreminja svoje vzorce. V tem procesu spoznava raznolikost sveta in doživljanja drugih in 

spreminja sebe z namenom nuditi pomoč drugim pri njihovem spreminjanju.  

 

6.3 REFLEKTIRAJOČI PRAKTIK 

 

T. Rupnik Vec (2006) navaja, da reflektirajoči praktik preiskuje lastno doživljanje, razmišljanje 

in ravnanje, ozavešča manj ali nefunkcionalne vidike odzivanja ter raziskuje bolj konstruktivne 

poti. 

 

»Učiti se samorefleksije omogoča strokovnemu delavcu, da spozna, da njegova zaznava ni 

nikoli objektivna, je le interpretacija, razlaga, ki gre skozi filter obstoječih prepričanj, 

pričakovanj in želja. Spozna, da je interpretacija vedno subjektivna, da je le eden od možnih 

pogledov, hipoteza, ki bi jo moral 'preveriti'. V procesu kritične refleksije spoznava, da je 

pomen, ki ga pripiše določeni situaciji, zgolj razlaga, filtrirana skozi sito naše pretekle izkušnje 

in aktualnih emocionalnih stanj, ki ni nujno točna in popolna, lahko je pomanjkljiva, zmotna 

ali izkrivljena.« (Rupnik Vec, 2006, str. 448) 
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Pogled reflektirajočega praktika na svetovalno situacijo, svetovalni odnos in svetovalni proces 

je rezultat njegove življenjske zgodbe, ki ga je izoblikovala v profesionalno osebnost. Njegovo 

zaznavanje je »vzajemen interaktiven proces med okoljem (potencialno dražljajsko stvarnostjo, 

najprej z biološko strukturo, potem pa še z nadaljnjimi mehanizmi razlikovanja oz. 

interpretiranja selekcionirano) in posameznikovimi stalno korigiranimi razlikovanji, 

interpretacijami, konstrukcijami, opisi, modeli … sveta. (…) Človek torej selekcionira (čutni) 

input, se naravnava na ustrezen (možganski) output, kategorizira in gradi svojo zaznavo na 

podlagi svojih interpretacij – svojih sedanjih in preteklih izkušenj, svojih misli in čustvenih 

stanj, svojih teženj, potreb in pričakovanj, svojega jezika, osebne zgodovine in družbenih in 

kulturnih interpretacij, razlikovanj, določil.« (Ornstein, 1973, v Šugman Bohinc, 1997, str. 297) 

 

 

 

 
 

Slika 4: Osebni filtrirni sistem (Larrivee, 2000, v Rupnik Vec, 2006, str. 438) 

 

Ornstein (1973, v Šugman Bohinc, 1997) razlaga posameznikovo zaznavanje kot vzajemen 

interaktiven proces. Larriveejeva slika osebnega filtrirnega sistema (2000, v Rupnik Vec, 2006) 

prikazuje, da na posameznikov odziv na situacijo vplivajo njegove pretekle izkušnje, 

prepričanja, predpostavke in pričakovanja, čustva in razpoloženja ter osebne teme in aspiracije. 
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M. Nastran Ule (1993) govori o modelu socialnega sveta: »Ljudje za svoj razvoj in obstoj 

bistveno potrebujemo sodelovanje drugih ljudi oz. gradimo svojo zavest in duševno strukturo s 

tem, ko postanejo naši medsebojni odnosi sestavina naše zavesti in duševnih struktur, ki jih 

ponotranjimo. Te procese se da najbolje pojasniti z domnevo, da si posameznik nenehno gradi 

svoj model socialnega sveta (socialnih situacij) in podobo sebe v tem modelu. (…) Model 

socialnega sveta je splet kognitivnih, afektivno-emocionalnih, motivacijskih dejavnikov. 

Bistvena vloga modela socialnega sveta je, da potem, ko se utrdi v posameznikovi duševnosti 

(ne le v zavesti, temveč tudi v nezavednem), predstavlja za posameznika vedno že predhodni 

kontekst vseh izkušenj, doživljajev, misli, hotenj in dejanj« (str. 283). 

 

V tem je razlog, zakaj samosupervizija ne more biti zadostna oblika supervizije, saj naše 

delovanje ni posledica le naših zavestnih hotenj, zavesti dostopnih vzvodov, ki jih lahko 

spreminjamo. Mnogo vsebin, ki nas opredeljujejo kot osebo in kot reflektirajočega praktika, 

namreč leži v nezavednem. Nezavedne vsebine pa v procesu samospreminjanja lažje 

preoblikujemo s pomočjo in vodenjem drugega subjekta, ki lahko uvidi naše slepe pege.  

 

Reflektivni praktik razmišlja o sebi in drugih – klientih oz. svetovancih in drugih pomembnih 

– v svojem profesionalnem okolju z namenom učinkovitega opravljanja svojega dela oz. 

učinkovitega postavljanja v vlogo drugega: »Ko se posameznik nauči razlikovati med svojo 

lastno trenutno perspektivo in perspektivo drugega, potem se lahko 'postavlja v vlogo drugega' 

in virtualno opazuje sebe s stališča drugega.« (Nastran Ule, 1993, str. 289) Na ta način razvija 

notranjega supervizorja. 

 

O refleksiji v širšem pomenu govori Schon (1983, v Klemenčič, 2006), ki pravi, da je 

kompetenten tisti strokovnjak, ki je sposoben refleksije v vsaki situaciji, označuje ga kot 

reflektirajočega praktika. To je praktik, ki je sposoben refleksije med samim delovanjem, ki 

»razmišlja, kaj počne, medtem ko to počne«. (Schon, 1987, v Klemenčič, 2006, str. 160) 

 

To je strokovnjak, ki zmore ustvariti notranji dialog med samim terapevtskim ali svetovalnim 

razgovorom in ga preusmerja na podlagi lastnih preusmeritev.  

 

O tem procesu, ki ga Casement imenuje notranji supervizor, pišeta tudi S. Allstetter Neufeldt 

in M. Lee Nelson (1999). Opisujeta delovanje reflektivnih praktikov med srečanjem.  

 

Reflektivni praktiki »poslušajo kliente in opazujejo njihovo verbalno in neverbalno 

komunikacijo. Dobro razviti reflektivni terapevti niso obremenjeni z vsemi podatki, ki jih 

predstavi klient. Namesto tega se znajo osredotočiti na vsebino komunikacije in si zastavljajo 

vrsto vprašanj: Kaj občutim, medtem ko poslušam? Mi ta občutja povedo kaj o klientu, o meni 

ali o obeh? Kako je to povezano s tem, kar že vem o tem klientu? Ali to potrjuje ali zavrača 

moje prejšnje hipoteze? Je moja intervencija prinesla kaj produktivnega? Kakšna je sedaj moja 

hipoteza in kaj želim narediti vnaprej?« (Allstetter Neufeldt in Lee Nelson, 1999, str. 131) 

 

6.4 STOPNJE REFLEKSIJE 

 

Boyd in Fales (1983, v Johns, 2009) opisujeta refleksijo kot »proces ustvarjanja in 

pojasnjevanja pomena izkušnje (pretekle in sedanje) v smislu jaza (jaz v odnosu do sebe in jaz 

v odnosu do sveta). Izid procesa je spremenjena konceptualna perspektiva. Izkušnja je 

raziskovana in preučevana z namenom ustvarjanja pomena in se osredotoča ali zaobjame skrb, 

ki je osnovnega pomena za jaz« (str. 7). 
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»Identificirala sta šest stopenj refleksije: 

− občutek notranjega nelagodja 

− identifikacija ali razjasnitev skrbi 

− odprtost do novih informacij iz zunanjih in notranjih virov 

− odločitev 

− vzpostavitev stalnosti jaza s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo 

− odločanje o vedenju, skladnem z reflektivnim procesom.« (Boyd in Fales, 1983, v 

Johns, 2009, str. 7) 

 

Delitev na refleksijo v ožjem in širšem pomenu se izkaže kot nepotrebna ob pregledu 

Johnsonovega modela (2009), ki stopnje refleksije razvršča od reflektiranja do refleksije kot 

načina življenja.  

 

Johns (2009) našteva naslednje stopnje refleksije:  

 

− refleksija na izkušnje (ang. »reflection – on – experience«) 

Reflektiranje situacije ali izkušnje po dogodku z namenom doseči uvide, ki lahko vplivajo na 

prihodnje delo v pozitivni smeri. 

 

− refleksija med izkušnjo (ang. »reflection – in – action«) 

Ustavljanje med določeno situacijo ali izkušnjo z namenom osmisliti in preoblikovati situacijo 

z namenom nadaljevati k želenim rezultatom. 

 

− notranji supervizor (ang. »the internal supervisor«) 

Dialog s samim seboj med pogovorom z drugim z namenom osmišljanja. 

 

− refleksija v trenutku izkušnje (ang. »reflection – within – the moment«) 

Zavedanje lastnega načina razmišljanja, čustvovanja in odzivanja znotraj odvijajočega se 

trenutka, medtem ko se zavedamo namena realiziranja svoje vizije. Vključuje dialog s samim 

seboj z namenom zagotovitve, da interpretiram in odgovarjam kongruentno na karkoli se odvija 

in imam miselno ostrino spreminjanja svojih idej, namesto da bi bil pripet na določene ideje. 

Takšna pozornost premika refleksijo od tehnik k praksi, odpira miselni prostor in razvija 

miselno ostrino. Razvija se skozi neprestano reflektiranje na izkušnje: bolj je praktik reflektiven 

na izkušnje, bolj postaja reflektiven v praksi, še posebno glede tistih zadev, ki jih je že reflektiral 

in dobil uvide. Refleksija v danem trenutku je edinstvena sposobnost in opredeljuje 

reflektivnega praktika. 

 

− čuječnost (ang. »mindfulness«) 

Videnje stvari kot v resnici so brez izkrivljanja, medtem ko se zavedam namena realiziranja 

želene prakse. 

 

Vse naštete stopnje lahko uvrstimo tudi v poglavje, kdaj naj se samosupervizija oz. refleksija 

izvaja:  

− izvajamo jo lahko po določenem dogodku ali izkušnji;  

− izvajamo jo lahko med samim srečanjem in tako razvijamo notranjega supervizorja. 

 

Peta stopnja – čuječnost pomeni »zavedanje svojega doživljanja v sedanjem trenutku«. 

(Černetič, 2011, str. 38) 

Goldstein (v Johns, 2009) piše o čuječnosti iz budistične perspektive: »biti čuječen pomeni v 

vsakem trenutku zavedati se: 
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− stvari in sveta okrog nas 

− samega sebe – telesa, čustev in misli 

− sebe v odnosu z drugimi 

− ultimativne resničnosti« (str. 11). 

 

O kvalitetah čuječega terapevta, ki vplivajo na okrepitev terapevtskega odnosa in s tem na 

pozitivne rezultate terapevtskega procesa pišeta Shapiro in Carlson (2009, v Semenič, 2016). 

Avtorja navajata naslednje dobre lastnosti: 

 » – pozornost in prisotnost terapevta, 

– terapevtov odnos, naravnanost, 

– sočutje do samega sebe in uglašenost terapevta, 

– empatija in uglašenost z drugimi ter 

– uravnavanje čustev in soočanje s kontratransferom.« (Shapiro in Carlson, 2009, v Semenič, 

2016, str. 10) 

 

Te kvalitete čuječega terapevta je moč prenesti v samosupervizijski proces.  

V samosupervizijskem procesu je prisotnost tu in sedaj absolutna zahteva – nujen pogoj za 

izvajanje samosupervizije ni le miren prostor in odsotnost zunanjih dejavnikov, temveč tudi 

prisotnost misli, čustev, besed in dejanj. Samosupervizor mora biti nujno naravnan na proces in 

gojiti strokoven odnos v skladu s smernicami refleksije. 

Za uspešno samosupervizijo mora negovati odnos do sebe in biti uglašen sam s seboj ter s 

primerom oz. klientom, s katerim se ukvarja. Samosupervizant se v procesu samosupervizije 

uči tudi ravnanja s čustvi in soočanja s kontratransferjem. 

 

Čuječnost je način življenja, je »način zavedanja svojega doživljanja, ki ga spremlja odnos 

sprejemanja, odprtosti in radovednosti. Ko smo čuječi, je naša pozornost usmerjena na trenutno 

izkušnjo, kot se poraja iz trenutka v trenutek. Zavedamo se svojih misli, čustev, telesnih 

občutkov in namer ter zunanjega dogajanja, brez da bi se poskušali doživljanju izogniti, ga 

zadržati ali ga kako drugače spreminjati.« (Društvo za razvijanje čuječnosti, b. d.) 

  

»Čuječnost lahko opredelimo kot nepresojajoče in sprejemajoče zavedanje dogajanja v 

sedanjem trenutku. Čuječnost je usmerjena pozornost na trenutno izkušnjo, na tukaj in zdaj. 

Zavedamo se svojih misli, čustev, občutkov v telesu ter tudi zunanjega dogajanja, kot so recimo 

oddaljeni zvoki, ne da bi se poskušali doživljanju izogniti, ga zadržati ali ga kako drugače 

spreminjati. Nepresojajoče zavedanje pomeni, da dogajanja ali predmeta opazovanja, tako 

zunaj sebe kot znotraj sebe, ne označujemo kot ustrezno ali neustrezno, dobro ali slabo, pravilno 

ali napačno. Gre le za to, da opazujemo. Ne presojamo, le opazujemo. Vendar ne gre za 

opazovanje samo z očmi. Pri čuječnosti gre za to, da smo pozorni na vse svoje čute. Več ko 

jih bomo uporabili, bolj bomo prisotni. Miselni proces zamenjamo s procesom (ob)čutenja. 

Seveda še vedno potrebujemo um, da predela informacije, ki pridejo kot rezultat čutenja. Na tej 

točki je dovolj le osnovna zaznava KAJ. Ne prepustimo se skušnjavi, da bi zaznavo poskusili 

nekam uvrstiti ali etiketirati in kategorizirati.« (Čuječnost – kaj je to?, b. d.) 

 

Čuječnost lahko prevedemo v stik s seboj in mehko, sprejemajoče samozavedanje svojih 

miselnih in čustvenih vzorcev. Izraža se v mirnosti praktika, ki z odsevom svojega delovanja 

nakazuje pot vsem vpletenim v proces samospreminjanja.  

 

V kolikor svetovalec pozna samega sebe, lahko svetuje drugim, je zapisano v prvem delu 

naloge, in na tem mestu nadaljujemo – svetovalec lahko s svojim zgledom vedenja, razmišljanja 
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in čustvovanja pokaže pot svojim svetovancem in v svetovalnem/terapevtskem odnosu je prav 

ta drža najmočnejše orožje. Takrat se začnejo dogajati spremembe, kajti: 

 

»Osnovni proces, ki se mora zgoditi, ne oziraje se na vsebino v supervizijskem procesu, je 

supervizirančevo učenje, iskanje novih poti in tudi emocionalno prespraševanje o tem, kakšni 

sta njegova osebna vloga in soudeleženost v poklicnem kontekstu.« (Kobolt, 2006, str. 222) 

 

Enako velja za samosupervizijski proces – osnovni namen je učenje samosupervizorja, ki 

poteka na podlagi strukturiranih intervencij. Čuječnostna praksa kot način življenja prinaša 

praktiku boljše zavedanje in razumevanje sveta, sebe, sebe v odnosu z drugimi in resničnosti. 

 

6.5 NOTRANJI SUPERVIZOR 
 

O notranjem supervizorju kot stopnji razvoja refleksije piše Johns (2009), koncept pa je razvil 
Casement (1991, v Rožič, 2015). Avtor koncept razlaga nanašajoč se na terapevte, ki imajo kot 

del svojega treninga tudi lastno analizo.  
 

Casement (1991, v Rožič, 2015) govori o pojmu »otok intelektualne kontemplacije«. Na tem 

mentalnem otoku terapevt razmišlja o terapiji med samim terapevtskim srečanjem, viden je 

razcep med vpletenim in opazujočim egom. Ta otok mu daje večjo svobodo, saj je aktivno 

vpleten v dinamiko srečanja, hkrati pa še vedno ohranja ločenost za opazovanje srečanja znotraj 

opazujočega ega. Terapevt uporablja vpleteni ego in opazujoči ego, obenem razmišlja o 

dogajanju in na ta način odkriva smisel svojih afektivnih odzivov. Zaradi uporabe notranjega 

supervizorja pa ne ostaja onesposobljen, ko ga preplavijo čustva. 

 

Koncept notranjega supervizorja se nanaša na trenuten vpogled v praktikovo delovanje in ga 

lahko primerjamo s trenutnim pogledom na situacijo, na drugem polu časovne lestvice pa se 

nahaja kontinuiran pogled, ki ga lahko primerjamo s helikopterskim pogledom: »Pogled od 

zgoraj oz. z razdalje nam namreč omogoča drugačno, novo zaznavanje in razumevanje 

dogodkov.« (Kobolt in Žorga, 2006a, str. 15–16) V procesu supervizije supervizant »izgrajuje 

(…) širši metapogled oz. pogled z distance (v superviziji mu pravimo tudi helikopterski pogled) 

na lastno vlogo ter vlogo drugih vpletenih v problemski situaciji. Kreira hipoteze, išče 

alternative, jih presoja itd., vse to pa vodi v sprejem odločitve o spremembi. Za rešitev je 

odgovoren sam.« (Rupnik Vec, 2005, str. 79) 

 

Klinična supervizija, ki je lahko individualna ali skupinska, kot način učenja bodočih terapevtov 

praktikov je prva izhodiščna točka za raziskovanje in učenje samosupervizije, ni pa edini način. 

S. Allstetter Neufeldt in M. Lee Nelson (1999) navajata, da je klinična supervizija proces, v 

katerem ena oseba, supervizor, pospešuje profesionalni razvoj druge osebe, svetovalca ali 

terapevta. V tem procesu se bodoči praktiki usposabljajo za samostojno delo in hkrati za 

izvajanje samosupervizije. Prav zato ima klinična supervizija tako veliko praktično vlogo za 

učenje samosupervizije in tako veliko zapisov o samosuperviziji najdemo prav v poglavjih o 

klinični superviziji. 

 

Casement (1991, v Rožič, 2016) govori o treh ločenih fazah razvoja notranjega supervizorja.  

Na začetku učenja, v prvi fazi, je terapevt začetnik pod močnim vplivom pacienta in se zateka 

k starim modelom delovanja, ki se jih je posluževal v podobnih situacijah. Tu vstopi supervizor 

in drži terapevta začetnika, dokler se ta ne nauči držati pacienta in hkrati zagotavlja kontrolo v 

obliki varnosti za terapevta začetnika in pacienta. Osnove za terapevtovo kasnejše delo so 
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položene v tem spremljanju in kontroli in pomoči pri razumevanju in obvladovanju vsebine 

srečanja. Supervizor v tej fazi daje nasvete in komentarje, na katere se supervizant zelo opira. 

V drugi fazi terapevt začetnik z uporabo otoka intelektualne kontemplacije pridobiva 

sposobnost spontane refleksije med srečanjem. 

V zaključni fazi treninga, v tretji fazi, se proces supervizije razvije v dialog med zunanjim in 

notranjim supervizorjem. V tem procesu razvoja notranjega supervizorja terapevt začetnik 

postaja avtonomnejši, vendar mu zgolj uporaba notranjega supervizorja ne zadošča za 

učinkovito delo, zato je modro vračanje v supervizijo ali občasne konzultacije.  

 

»Opora supervizorja ali analitika lahko ponudi pogled nazaj na tisto, kar je bilo spregledano, 

ali pogled naprej v odnos, ki se bo še odvijal. Terapevt mora razviti tudi sposobnost 

neposrednejšega, toda ne instantnega uvida v terapevtski moment. Prav zato notranji supervizor 

ne more zadovoljiti vseh potreb.« (Casement, 1991, v Rožič, 2016, str. 43–44) 

 

Učenje samosupervizije je predvsem razvijanje samozavedanja z namenom bolj učinkovite 

refleksije, ki lahko poteka tako med svetovalnim procesom (razvijanje notranjega supervizorja) 

kot pred procesom ali po njem (razvijanje helikopterskega pogleda). Cilj supervizije je 

samostojen supervizant, ki supervizorja ne potrebuje več, a zgolj notranji supervizor le-tega ne 

zagotavlja. 

 

7 STRUKTURIRANE INTERVENCIJE SAMOSUPERVIZIJE ALI MODELI 
REFLEKSIJE 

 

Le peščica ljudi dojame vso resnico v hipnem razsvetljenju.  

Večina ljudi se do nje dokoplje počasi, s postopnimi koraki,  

kot bi sestavljala zapleten mozaik. 

Anais Nin  

(Levine, 2010, str. 89) 

 

Morrisette (2002) ugotavlja, da samosupervizija ni proces, ki ga svetovalec uporablja občasno, 

da bi se osredotočil na svoje potrebe ali pomanjkljivosti, temveč je holističen proces, je osnovna 

filozofija praktikov in ne tehnika ali strategija.  

Strukturirane intervencije so zato le pripomoček za kontinuirano izvajanje procesa in jih lahko 

uporabljamo glede na lastno presojo teže oz. vsebine supervizijske teme. 

 

Strukturirane intervencije bi lahko poimenovali tudi modeli refleksije, ker izhajamo s stališča, 

da je refleksija proces, ki se v reflektirajočem praktiku odvija neprestano. S tem ne želimo 

enačiti refleksije in samosupervizije, ostajamo na stališču, da je refleksija osrednje orodje oz. 

pripomoček za razvoj in učenje v superviziji in samosuperviziji.  

 

Tako refleksijo (v obliki vprašanj) kot samosupervizijo (v obliki modela samosupervizije v 

akciji in sledečih predstavitev intervencij) zaznamuje strukturiranost. 

 

Sam pojem intervencija nakazuje strukturiranost in ga »lahko razumemo v ožjem ali v širšem 

pomenu, kot kompleksno akcijo, že v smislu metode, vključujoč zaporedje aktivnosti za 

reševanje konkretnega problema, ali pa kot neposreden, momentalen, tu-in-sedaj odziv 

supervizorja na konkretno ravnanje supervizanta.« (Vec, 2004, str. 150) 

 

Intervencija potemtakem lahko v samosuperviziji pomeni na eni strani nekogaršnje (drugega) 

vprašanje, beseda, stavek, neverbalni odziv, ki lahko v trenutku spremeni razmišljanje, 
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čustvovanje in ravnanje samosupervizorja. Na drugi strani so intervencije predstavljene kot 

metode, na podlagi katerih samosupervizant razmišlja o svojem delovanju, čustvovanju in 

razmišljanju (metakognicija) z namenom prevetritve svojih pogledov, čustev in ravnanj. 

 

Ne glede na ožji ali širši pomen pa intervencije prinašajo spremembe, zato »so učinkovite tiste 

intervencije, ki v psihični prostor supervizanta vnašajo (začasni) nemir, ki je prvi korak k 

trajnejši spremembi v njegovem psihofizičnem funkcioniranju, spremembe v smeri večje 

avtonomije, sposobnosti realne presoje situacije, konstruktivnega ravnanja.« (Vec, 2004, str, 

151) 

 

Walkington in sod. (2001, v Rupnik Vec, 2006) navajajo, da je učinkovita pot za začetek 

kritične refleksije razmislek strokovnega delavca o svojem ravnanju na dveh ravneh: 

»1. na ravni akcije (konkreten, viden): Kaj pravzaprav počnem? 

2. na ravni razloga za akcijo (ni viden, impliciten): Kateri so teoretski ali na izkustvu temelječi 

in v vrednotah utemeljeni razlogi za to ravnanje« (str. 457)? 

 

Ta razdelitev je podlaga za razmejitev strukturiranih intervencij na mikro- in makroraven. 

 

− Mikroraven vključuje samosupervizorjevo samospraševanje o konkretnih dogodkih, 

spremembah, besedah, gestah … Mikrointervencije se nanašajo na odnosni nivo – na 

svetovalno delo s klienti, vsebino svetovanja in odnos s svetovancem. Izhajajo iz 

klinične supervizije, ki je namenjena študentom terapevtskih pristopov in/ali učenju 

skupaj z bolj izkušenim praktikom. 

 

− Makroraven pomeni samosupervizorjevo raziskovanje nevidnih, implicitnih razlogov 

za ravnanje, razmišljanje, čustvovanje in vedenje. Makrointervencije se nanašajo na 

osebni nivo – na odnos do dela in so vezane na profesionalno vlogo strokovnjaka. 

 

Mikro- in makrointervencije se med seboj prepletajo, saj se naša prepričanja, vrednote, odnos 

do dela zrcali v neposrednem svetovalnem delu s klienti.  

 

Kot pravi Leary (2003), je samosupervizija natančna vaja poslušanja naših notranjih nihanj, 

vaja poslušanja lastnega hrušča in glasov, ki se odvijajo v nas zaradi dela, ki ga opravljamo. 

Včasih se ti zvoki nanašajo na naše kliente, drugič se nanašajo na nas same, a ta teoretična 

razdelitev ni vedno jasna. 

 

7.1 MIKRORAVEN – ODNOSNA RAVEN 
 

En sam trenutek zadošča, da premagamo neskončno razdaljo. 

Rabindranath Tagore  

(Misli, citati, izreki – Rabindranath Tagore, 2013) 

 

Mikroraven se nanaša na praktikovo samospraševanje in analizo konkretnega svetovalnega 

dela. Samosupervizijsko vprašanje je lahko vezano na tisoče nians svetovalnega razgovora. 

Predstavljamo primere prevelike vpletenosti praktika v svetovalni proces.  

 

Spodaj opisani primeri indikatorjev, ki jih navaja Morrissette (2002), so pokazatelji potrebe po 

analizi na mikroravni na podlagi mikrointervencij. 
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Verbalni indikator 

Med terapijo para, ki je bil supeviziran skozi enostransko ogledalo, je supervizor dal svetovalki 

napotek, da spodbudi par, da se med seboj pogovori o določeni temi. Svetovalka je sledila 

napotku, vendar je postala vznemirjena, ko je par začel goreče razpravljati. Da bi zmanjšala 

svojo negotovost in napetost v sobi, je svetovalka začela uporabljati humor. S tem se je odzvala 

na lastno nelagodje in se neprimerno vmešala v interakcijo para. 

 

Neverbalni indikator 

Socialna delavka na otroškem oddelku bolnišnice je bila naprošena, da se pogovori z mamo 

dečka, obolelega za rakom. Mama samohranilka je sina neredno obiskovala in ni imela interesa 

za vključitev v podporno skupino. Socialna delavka je za prebijanje ledu v pogovoru z mamo 

navedla vrsto dečkovih dobrih lastnosti in povedala, da se veliko staršev med otrokovo 

boleznijo z otrokom globoko poveže. Med pogovorom je socialna delavka občutila tesnobo in 

postajala je vedno bolj napeta. Mama se ni nemudoma odzvala, kot je pričakovala, zato ni 

vedela, kaj naj naredi, in postala je nervozna. 

 

Telesni indikator 

Svetovalka v zavetišču za ženske se je pogovarjala z žensko, ki je razmišljala o vrnitvi v nasilno 

razmerje. Med pogovorom si je ženska pokrila obraz in začela jokati. Svetovalka je nemudoma 

prestavila stol bližje h klientki in jo začela božati po hrbtu. Svetovalka je brez dovoljenja 

klientke vstopila v njen telesni in čustveni prostor, čeprav se je obnašala na način, ki se ji je 

zdel naraven in neškodljiv. 

 

Fiziološki indikator 

Par, ki se je odločil za ločitev, je poiskal svetovanje kot pomoč pri razkritju odločitve svojim 

otrokom. Pred srečanjem, ko je svetovalka razmišljala o morebitnih posledicah, povezanih z 

odločitvijo para, je postajala zelo nemirna. Na podlagi preteklih izkušenj je začela posploševati 

pričakovano razburjenost in zmedenost, ki jo izkušajo otroci ločenih staršev. 

 

Praktikovo nelagodje, nemir, razburjenost, vznemirjenost so čustva in čustvena stanja, ki 

kažejo, da je praktik v proces preveč vpleten in da skuša pomagati na vse načine, ki jih pozna, 

pri tem pa v odnos s klientom vstopajo njegova prepričanja in vrednote. Na podlagi 

mikrointervencij se praktik zave svojega ravnanja in razmišljanja ter vnaša v svoje delo 

preoblikovan način dela, ki je neizogibno povezan z makroravnjo.  

 

7.1.1 METODA ZAPISOVANJA IN REFLEKSIJE KRITIČNIH DOGODKOV 

 

Tripp (Hole in McEntee, 1999, v Rupnik Vec, 2006) je razvil metodo, ki jo lahko uporablja 

tako posameznik kot skupina in je zelo uporabna v samosuperviziji. Smernice so naslednje: 

 

»1. Zbiraj zgodbe. Zapisuj dogodke tako, kot se pojavijo. 

2. Kaj se je zgodilo? Izberi zgodbo (dogodek), ki se ti zdi še posebej zanimiva. Napiši jo v 

zgoščeni, razumljivi obliki. 

3. Zakaj se je to zgodilo? Zapiši vse okoliščine, ki osmišljajo dogodek. Odgovori na vprašanje 

tako, da bo tebi smiselno. 

4. Kaj bi lahko pomenilo? Pomembno je, da prepoznaš, da ni enega samega pravilnega 

odgovora. Razišči možne pomene, ne določi zgolj enega. 

5. Kaj so posledice v praksi? Kako bi se tvoja praksa spremenila pod vplivom novih 

perspektiv, ki si jih razvil v prejšnjih stopnjah« (str. 457)? 
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Samosupervizija je dolgoročen, strukturiran proces, za katerega si je potrebno vzeti čas, npr. 

enkrat tedensko. Metoda zapisovanja in refleksije kritičnih dogodkov je ena izmed intervencij, 

ki je uporabna, kadar je praktik čustveno ali miselno obremenjen z nekim dogodkom iz svoje 

prakse ali kadar želi raziskati svoje delovanje in ga z refleksijo na dogodke spreminjati. V 

intervenciji je moč zaznati povezanost mikro- in makroravni – ob opisovanju posameznega 

dogodka praktik trči ob svoja prepričanja, vrednote, mentalne modele in spreminja svoje 

poglede z namenom vnašanja sprememb v svoje delo in ne nazadnje v življenje. 

  

7.1.2 SOKRATOV DIALOG 

 

Sokrat je »V ponošeni halji (…) hodil po trgih in na javne prireditve, da se je lahko pogovarjal 

z ljudmi. (…) Pogovor mu je bil živa potreba. Toda kako se je pogovarjal? Sprva je pozorno 

poslušal, katera tema zaposluje človeka. Ko se je vključil v pogovor, se je postavil na stališče 

svojega sobesednika in od tam osvetljeval problem z različnih možnih zornih kotov. Pri tem se 

je posluževal induktivne metode, ki je po njem dobila ime 'sokratski dialog'. Izhajal je iz 

znanega in samoumevnega k neznanemu in temu, kar je izziv za vsakdanjo pamet. Pomembno 

mu je bilo, da je privedel sobesednika do etične dileme problema.« (Bohak, 2011, str. 61) 

 

Bohak (2001) opisuje, da se je Sokrat rad primerjal z babico, ki le pomaga pri porodu, on pa le 

pomaga pri rojstvu resnice, a je nikoli ne rodi sam in v tem vidi prispodobo psihoterapevtske 

drže: »In kakor da bi verjel v človekovo nezavedno, ko pravi, da le pomaga človeku dvigniti 

resnico, ki jo od rojstva nosi v sebi.« (Bohak, 2001, str. 62–63) 

 

S. Tancig (1994, v Golja, 2004) navaja vprašanja te tehnike, ki so razvrščena v devet stopenj: 

− »opis izkušnje (Kaj se je zgodilo? Kaj si naredil?) 

− glavni dejavniki izkušnje (Kakšne so bile tvoje reakcije? O čem si razmišljal? Kaj si ob 

tem občutil? Kaj je bilo zate pomembno v tej situaciji? Kaj misliš, da mislijo in občutijo 

drugi ljudje?) 

− presojanje (Kaj to pomeni? Je ta situacija težka/lahka zate?) 

− analiza (Kakšen pomen ima zate ta situacija? Kaj se je v resnici dogajalo? Ali lahko 

vidiš vzroke za to, kar se je zgodilo? Na kakšen način je to podobno tvojim prejšnjim 

izkušnjam? Kaj lahko zaključiš?) 

− alternativne rešitve (Kaj bi še lahko naredil? Kaj bi lahko naredil naslednjič?) 

− tehtanje alternativ in izbira ene od njih (Kakšne bi bile posledice drugih rešitev? Katero 

rešitev želiš uporabiti?) 

− načrt akcije (Ali lahko opišeš, kaj natančno nameravaš storiti?) 

− izvedba akcije 

− evalvacija rezultata« (str. 198). 

 

»Sokrat skuša priti do resnice v dialogu, skupaj s sogovornikom. S spretnim postavljanjem 

vprašanj privede sogovornika do tega, da se zave, da pravzaprav ne ve tistega, kar si je umišljal, 

da ve.« (Furst, 1990, v Golja, 2004, str. 197) 

 

Sokratov dialog je zato uporaben tudi v samosuperviziji, saj praktika vodi od drže vedočega, a 

čustveno obremenjenega, do drže nevedočega in iskanja novih rešitev, drugačnih pogledov in 

čustvene razbremenitve.  

 

Vprašanja vodijo samosupervizanta do uvida in spreminjanja temeljnih prepričanj, v tem 

pomenu so instrument, ki so samosupervizantu v pomoč pri iskanju prave poti.  
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7.1.3 SAMOKRITIKA IN REFLEKSIJA NA VIDEOPOSNETEK LASTNEGA VODENJA 

RAZGOVORA 
 

Bernstein in Lecomte (1979, v Morrisette, 2002) samokritiko opisujeta kot trening, v okviru 

katerega se svetovalec samooceni na podlagi pozornega opazovanja videoposnetka in kasneje 

primerja svojo oceno z evalvacijo kolegov v supervizijski skupini. Tehnika samokritike vsebuje 

tri komponente: 

− praktikovo začetno samooceno, 

− praktikov razlog za izbor odlomka videoposnetka, 

− primerjavo praktikove samoocene z evalvacijo supervizantov. 

 

Zasnovala sta vprašanja za samokritiko: 

»Kaj bi v danem trenutku lahko naredil ali rekel drugače? 

Kaj sem slišal, da je klient govoril in/ali kaj sem opazil? 

Kaj sem mislil o svojih opazovanjih? 

Kako sem izbral med alternativami? 

Kako sem se odločil nadaljevati z izbranimi odzivi? 

Kaj sem dejansko rekel ali naredil? 

Kakšne učinke je imel moj odziv na klienta? 

Kako bi ocenil učinkovitost mojega odziva? 

Kaj bi sedaj naredil drugače?« (Bernstein in Lecomte, 1979, prav tam, str. 10) 

 

Intervencija samokritike vsebuje primerjavo praktikove samoocene z evalvacijo supervizantov. 

V prvi fazi se praktik oceni sam, v drugi fazi poda razlog za izbor odlomka posnetka, v tretji 

fazi oceno podajo ostali supervizanti, nakar sledi primerjava ocen.  

 

V kolikor uporabljamo ogled videoposnetka v okviru samosupervizijskega procesa, zadošča 

samosupervizorjev ogled in lastna ocena z namenom samoanalize, lahko pa samosupervizant 

za oceno povpraša tudi druge osebe in na ta način pridobi zanj pomembne informacije. 

 

Analiza videoposnetka svetovalnega/terapevtskega srečanja je izmed vseh mikrointervencij 

najbolj uporabna učna metoda, saj odslikava realno podobo praktikovega dela. V procesu 

učenja tehnik dela daje kliničnemu supervizorju možnosti za usmerjanje učečega se praktika, 

izkušeni ali manj izkušeni praktik pa z oceno posnetka za nazaj dobi jasen vpogled v svoje delo 

brez prikrajanja na podlagi vnašanja svoje resnice po določenem času.  

 

Koncept svetovalčeve refleksije na ogledan videoposnetek lastnega vodenja svetovalnega ali 

terapevtskega razgovora so raziskovali Robinson, Kurpius in Froehle (1979, v Morrissette, 

2002). 

 

Raziskava je vsebovala odzive svetovalcev na videoposnetek in nato ustno evalvacijo njihovih 

odzivov. Raziskovali so učinek refleksije na ogledan videoposnetek s povratno informacijo 

ekspertov in brez nje. 

Svetovalci, ki so sami podali odziv oz. refleksijo, so poročali o visoki stopnji zadovoljstva s 

tem pristopom na področju učenja osnovnih veščin. Poročali so, da so prejeli želeno povratno 

informacijo brez strahu pred napakami, ker so bili sami svoji kritiki. Udeleženci so cenili 

priložnost ustvarjati in usmerjati lastne akcije brez neprestanega nadzora. Pomen te intervencije 

je v tem, da lahko svetovalci razvijajo svoje veščine brez neposredne supervizije. 
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7.1.4 PRIKLIC MEDOSEBNEGA PROCESA 
 

F. Inskipp (1999) piše, da je priklic medosebnega procesa (ang. »interpersonal process recall«) 

razvil Norman Kagan, ki je snemal srečanja in povabil svetovalce, da jih analizirajo v 

prisotnosti druge osebe. Razvil je vlogo preiskovalca, nevtralne osebe, ki je spraševala koristna 

vprašanja z namenom poglobiti svetovalčevo zavedanje procesa. 

 

 »Osnovni namen PMP je omogočiti strokovnjakom, da postanejo boljši poslušalci in bolj 

učinkoviti v komunikaciji. (…) PMP je usmerjen v razvoj treh splošnih sklopov veščin, 

vključujoč zmožnost: 

a) jasno razumeti, kaj oseba pripoveduje na neposreden in posreden način, 

tako na kognitivnih in emocionalnih ravneh; 

b) prepoznati in označiti, kakšen vpliv ima druga oseba na nas; 

c) podeliti z drugimi, kaj je bilo slišano, in naše notranje reakcije.« 

(Morrissette, 2002, str. 9) 

 

»Zaželen izid PMP je, da se strokovnjaki bolje zavedo svojega in klientovega življenjskega 

stila, vedenja in odnosa. Predpostavljeno je, da v kolikor strokovnjaki pokažejo večje zanimanje 

in izvedo več o klientih, klienti ta interes zaznajo in se bolj odprejo. Splošen cilj je razvoj 

globljega in pomembnega odnosa s klienti.« (Kagan, 1980, v Morrissette, 2002, str. 9) 

 

F. Inskipp in Proctor (1993, v Inskipp, 1999) pišeta, da je ena od najpomembnejših veščin 

samomonitoringa sposobnost razviti nevtralno pričo (ang. »a fair witness«), ki lahko stopi 

vstran in pogleda na svoje delo brez obsojanja ali kritiziranja. Največja ovira dobrega 

samomonitoringa je naš večni kritik, ki sedi na naših ramenih in pogosto s starševskim glasom 

sodi naše misli, čustva, dejanja, pogosto tudi fantazije. Sposobni moramo biti preseči to kritiko 

in raziskovati sebe s pozitivnim odnosom in empatijo. 

 

Pred ogledom posnetka nas lahko preveva veliko misli in čustev. Koristno je, da se jih zavemo. 

Posnetek lahko ustavimo kadarkoli se pojavijo notranji vzgibi – telesni, čustveni, miselni – ali 

slike – izrazimo jih in zaupajmo svojemu preiskovalcu. Preiskovalec sprašuje vprašanja, ki nam 

pomagajo poglobiti raziskovanje procesa, ne vsebine. Uporabimo lahko katerokoli od spodnjih 

vprašanj: 

 

»Kaj si občutil? 

Se spomniš, kje v telesu si to občutil? 

Kaj si razmišljal? 

Kaj misliš/si predstavljaš, da je druga oseba čutila/razmišljala? 

Kaj si si želel, da bi druga oseba občutila do tebe? 

Si se zavedal, da si želel nekaj narediti? 

Si imel v tem trenutku kakšne fantazije/predstave? 

Si imel kakšne načrte, kako naj bi se srečanje odvijalo? 

Si želel karkoli reči, pa nisi našel pravih besed? 

Je bilo prisotno kakšno tveganje? 

Si čutil, da ima on/ona kakšna pričakovanja do tebe v tistem trenutku? 

Ti je on/ona dajala kakšne namige o svojem čustvovanju? 

Si se zavedal, kakšno sliko projiciraš? Si si to želel? 

Si imel v tistem trenutku srečanja kakšne cilje? 

Te je on/ona spominjal na koga iz tvojega življenja? Kakšen vpliv je to imelo nate? 
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Na koncu procesa: 

Si naredil kaj, s čimer si bil zadovoljen? 

Si naredil kaj, kar je bilo težko? 

Kaj ti je preprečilo, da tega nisi naredil? 

Kaj si se naučil iz tega recalla? 

Če bi se srečanje ponovilo, kaj bi naredil drugače, če sploh kaj?« (Inskipp in Proctor, 1993, v 

Inskipp, 1999, str. 204–205) 

 

»[L]ahko ljudje, ki so sicer bili aktivni udeleženci srečanja, ki se ga kasneje posluša, na splošno 

zelo dobro verbalizirajo oz. podajo razlago o globljih motivih, mislih in čustvih, ki so se v njih 

dogajala med interakcijo, vendar pa o njih niso govorili. Tudi terapevti veliko tega, kar mislijo, 

predvidevajo in čutijo med terapijo, avtomatično odrežejo. Prav zato naj bi priklic medosebnega 

procesa ponudil terapevtom supervizantom možnost oz. varen prostor za raziskovanje teh 

notranjih odzivov.« (Kagan in Kagan, 1997, v Rožič, 2016, str. 180) 

 

Kadushin in Harknes (2014) pišeta, da predvajanje avdiovizualnega posnetka omogoča 

samoučenje, spodbuja razvoj samosupervizije in neodvisnost od supervizije. Supervizanti lahko 

predvajajo posnetek, ko so manj čustveno vpleteni in tako raziskujejo svoje vedenje bolj 

objektivno, hkrati pa celostna obnovitev razgovora lahko obudi iste občutke, kot so se pojavili 

na srečanju. Posnetek omogoča manj stresno priložnost odkrivanja izpuščenih intervencij ali 

raziskovanja pravilnejših. »Kaganovo delo je (…) pomembno, ker strokovnjaki bolje razumejo 

elemente interakcije, v katerih so udeleženi.« (Morrissette, 2002, str. 9) 

 

7.1.5 VERBATIM 

 

Kottler (2003) piše o verbatimu – natančnem zapisu svetovalnega ali terapevtskega razgovora 

kot težaškem, časovno zamudnem delu, ki naj bi vseboval tudi komentarje, kaj je bilo dobro in 

kaj slabo izrečeno, kot tudi nove uvide in zavedanja.  

 

Pregled verbatima ponavadi naredi supervizor, če pa ga opravi praktik sam, je potrebna 

samorefleksija in samokritičnost, v središču pa je predvsem proces temeljite samoanalize. 

 

Sledeči natančen zapis terapevtskega razgovora vsebuje komentarje oz. refleksijo terapevta. 

Verbatim je eden od najbolj učinkovitih načinov učenja vodenja svetovalnega oz. terapevtskega 

razgovora, ki se pogosto uporablja v izobraževalnih procesih. V praksi se kot strukturirana 

intervencija redkeje uporablja zaradi zamudnosti zapisovanja in dejstva, da z izkušenostjo 

praktiki komentirajo proces dela že med razgovorom. 

 

»ZAPIS 

Terapevt: »Ok, to je bila izkušnja neuspešnega spopadanja z delovno situacijo, pred to izkušnjo 

ste bili vedno zmožni se spopadati s podobnimi situacijami. Izgleda, da se je stanje premaknilo 

iz slabega na slabše.« 

 

KOMENTAR 

Mislim, da je bil to kar dober povzetek. 

 

ZAPIS 

Klient: »Izgleda, da, veste, sem nekako depresiven. Predvidevam, da je vsak kdaj depresiven. 

A skrbi me ta anksioznost. Ne spomnim se, da bi se kdaj tako počutil.« 
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KOMENTAR 

Na tem mestu dobim pojasnilo, da je bil klient depresiven, preden se je pojavila anksioznost. A 

želim ju razdvojiti, ker se v njegovi zgodbi zdita zlepljeni. 

 

ZAPIS 

Terapevt: »Meni se zdi, da sta anksioznost in depresija zelo različni. Niste prav veliko povedali 

o depresiji. Kako se ta sklada z vašim življenjem v tem trenutku?« 

 

Klient: »Torej, depresija se zdi … Torej, trenutno se počutim dobro. Ne spopadam se ravno 

dobro s situacijo doma, ampak nekako gre. Izgleda, da najprej občutim anksioznost, nato se 

počutim depresivnega zaradi izgube kontrole. 

 

Terapevt: »Torej sta povezani.« 

 

KOMENTAR 

Do tega trenutka se nisem zavedal, da sem rekel depresija, dejansko pa sem mislil anksioznost. 

Opazil sem, da mi je klient odgovoril tako, kot sem mislil, ne tako, kot sem rekel. Bilo je, kot 

da bi bila usklajena drug z drugim. Želel sem izvedeti, kako sta anksioznost in depresija 

povezani. 

 

ZAPIS 

Klient: »Ja, izgleda, da sta. Zdi se, kot bi bil na vrtiljaku, saj veste, kot veliki padci in nato 

dvigi. Ne vem, kako je počutiti se normalno.« 

 

Terapevt: »To občutite že nekaj časa, mislim, da ste prej rekli, odkar se spomnite.« 

 

Klient: »Mislim, da je to res. Vedno sem bolj logično razmišljal o vsej tej zadevi.« 

 

KOMENTAR 

Na tem mestu se opomnim, da je klient ekspert svoje izkušnje, kar včasih pozabim. Zavedam 

se, da nikoli nisem imel podobnih občutkov, kot jih opisuje, zato moram zavzeti vlogo študenta, 

ki se od njega uči. Prav tako bi rad izvedel njegovo mnenje o razlogu njegovega počutja. Ker 

je nagnjen k intelektualiziranju, se zavem, da moram obrniti pogovor na bolj emocionalno 

raven, uporabljati bolj empatične odgovore in manj preiskujočih vprašanj.« (Kottler, 2003, str. 

7) 

 

7.2 MAKRORAVEN – OSEBNA RAVEN 
 

Kdor želi doseči izvir, mora plavati proti toku. 

Herman Hesse  

(Wehrle, 2010, str. 59) 

 

Kottler in Jones (2003) pišeta, da se pomen pomoči svetovancem ne skriva v tem, kako delamo, 

temveč v tem, kakšni smo, ko smo z njimi. Navajata, da se med šolanjem učimo večinoma 

novih tehnik, metod in intervencij, manj pa je poudarka na našem preoblikovanju v osebno bolj 

učinkovite posameznike.  

 

Pomen makrointervencij je prav v tej nadgradnji, saj so podlaga za razmišljanje o lastnem 

profesionalnem delovanju ter raziskovanju in preoblikovanju lastnih shem, vzorcev, prepričanj. 

Le-te so lastne vsakomur od nas in ponotranjene med primarno in sekundarno socializacijo. 
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Naša temeljna prepričanja usmerjajo naše delo in življenje in imajo najpomembnejšo vlogo pri 

delu s klienti ter lastnem doživljanju našega dela. 

 

Kot primer družbeno konstruirane realnosti, ki ji vsakdo od nas daje svoj pomen in svojo 

vrednost na podlagi lastnih želja, strahov, interesa, znanja … in kot prikaz nezmožnosti 

enotnega pogleda na dogodke (kot opisujejo Ornstein, Larrivee in M. Nastran Ule v poglavju o 

reflektirajočem praktiku) podajam opis znamenitega filma Rašomon režiserja Akira Kurosawa. 

 

Film prikazuje svet doživljanja akterjev, njegovo povezavo s samosupervizijskimi 

makrointervencijami lahko uvidimo v slikovitosti prikaza različnih doživljanj. Na filmskem 

platnu in v življenju imamo možnost obdržati svoj pogled na svet in odnose, v profesijah dela 

z ljudmi pa smo primorani v ozaveščanje, raziskovanje in preoblikovanje naših temeljnih 

predpostavk s ciljem večje učinkovitosti pri delu s klienti in hkrati lastne razbremenitve stresa. 

 

 »V tem filmu gre za zgodbo o nasilni smrti plemenitaša (samuraja), ki naj bi ga v nekem gozdu 

napadel in ubil nek razbojnik, pri tem pa še odpeljal njegovo ženo. Več oseb opiše dogajanje: 

razbojnik, samuraj, samurajeva žena in skrita priča dogodka (gozdar). Pri tem podajo vsi po 

vrsti zelo različne podobe in vsebino dogodka, vsak v skladu s svojimi življenjskimi izkušnjami 

in nazori. 

Žena opiše dogodek kot spopad dveh strahopetcev in nizkotnežev, ki se borita za žensko in kjer 

bolj podli premaga nekoliko manj podlega. Razbojnik ga opiše kot junaški dvoboj na življenje 

in smrt, in to dvoboj za čast in ljubezen samurajeve žene. Ubiti samuraj (priča iz onostranstva) 

priča, da je naredil harakiri, ko je videl, da ga je žena prevarala z razbojnikom. Skrita priča 

(gozdar) pa zopet pove svojo zgodbo, po kateri naj bi samuraja ob pomoči razbojnika ubila 

njegova žena, ker je bila nesrečna zaradi njegovega zaničevanja. (…) 

Kurosava je v tem izvrstnem filmu želel poudariti, kako ne more priti do soglasja med 

osebnostno tako različnimi udeleženci o tem, kaj se je sploh zgodilo. Vsak od njih živi v svojem 

svetu in vidi dogajanje v skladu s svojim svetom. Vsi svetovi 'tečejo' drug poleg drugega. 

Združuje jih zgolj čisto zunanja plat dogajanja: pač nasilna smrt samuraja v gozdu. Po 

Kurosavi tudi ni nobene metadimenzije stvarnosti, od koder bi lahko uvideli, 'kaj se je zares 

zgodilo'. Kajti tudi samuraj, ki se oglasi kot duh iz onostranstva in ki naj bi (po predpostavki, 

da vsaj duhovi umrlih govorijo resnico) vendarle govoril resnico, pove le 'svojo zgodbo'. 

Kurosava tudi noče reči, da se vsi udeleženci 'lažejo' in prikrajajo 'resnico' svojim interesom in 

željam. Njegov film sugestivno kaže, da takšne resnice preprosto ni, (…)« (Nastran Ule, 1993, 

str. 47–48) 

 

In če resnice ni, si jo ustvarjamo sami. Ustvarjamo si takšen življenjski svet, v katerem lahko 

delujemo čim bolj brezskrbno, ustvarjamo si takšen profesionalni svet, v katerem se naše 

predpostavke ne zaletavajo neprestano v naše delo. Zato jih moramo neprestano preoblikovati, 

kar je mogoče z uporabo strukturiranih makrointervencij.  

 

7.2.1 REFLEKSIVNI ESEJ IN REFLEKTIVNI DNEVNIK 
 

Strokovni delavec lahko refleksivno prakso začne s pisanjem refleksivnega eseja, ki lahko 

vključuje: 

»1. refleksijo o filozofiji poučevanja/vzgajanja (Kaj je dobro poučevanje/vzgoja? Zakaj menim 

tako? 

2. cilje poučevanja (Kaj bi moral biti rezultat mojega poučevanja/vzgoje?) 

3. metode poučevanja (Kateri so po mojem mnenju najučinkovitejši načini poučevanja/vzgoje, 

ki vodijo do zastavljenih ciljev? Zakaj menim tako? Kako bom vedel, da sem jih dosegel?) 
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4. povezavo med filozofijo in prakso, oblikovano v predhodnih alineah (Ali dejansko počnem 

to, v kar verjamem? Ali se moja deklarirana filozofija morda razlikuje od prakse?)« 

(Walkington in sod., 2001, v Rupnik Vec, 2006, str. 457) 

 

Nanašajoč se na svetovalno/terapevtsko delo s klienti si lahko svetovalec/terapevt v procesu 

pisanja refleksivnega eseja zastavi naslednja vprašanja: 

1. Kaj je dobro svetovanje/terapija? Zakaj menim tako? 

2. Kaj bi moral biti rezultat mojega svetovalnega dela/terapije? 

3. Kateri so po mojem mnenju najučinkovitejši načini svetovanja/terapije, ki 

vodijo do zastavljenih ciljev? Zakaj menim tako? Kako bom vedel, da sem jih 

dosegel? 

4. Ali dejansko počnem to, v kar verjamem? Ali se moja deklarirana filozofija 

morda razlikuje od prakse? 

 

Refleksivno pisanje lahko poteka tudi v obliki odgovorov na vprašanja, ki jih zastavljajo 

mikrointervencije, npr. metoda zapisovanja in refleksije kritičnih dogodkov, Sokratov dialog 

ali pisanje o čustveno obremenjujočem dogodku.  

 

Shepard in Morrow (2003) navajata, da je ekspresivno pisanje samoreflektivna strategija. 

Lepore (1997, v Shepard in Morrow, 2003) navaja, da posameznikovo pisanje brez 

samoomejitev o lastnih čustvih in občutkih zmanjšuje psihološki stres. Smyth (1998, v Shepard 

in Morrow, 2003) navaja, da ekspresivno pisanje izboljšuje telesno zdravje. Pennebaker (1997, 

v Shepard in Morrow, 2003) opisuje, da pisanje lahko pospeši reševanje težav, saj nas prisili, 

da usmerimo svojo pozornost na problem za dlje časa, kot če bi o njem samo razmišljali, prav 

tako upočasni naše razmišljanje, ker proces pisanja od nas zahteva, da o vsaki ideji razmislimo, 

preden zapišemo naslednji stavek. 

 

Arnold in Boggs (1995, v Morrissette, 2002) sta zapisala smernice za reflektivni dnevnik za 

kritično razmišljanje o pomembnih dogodkih v praksi. Ta proces je lahko uporabljen enkratno 

ali skozi določeno obdobje. 

 

 »1. Prvi dnevnikov zapis naj bo kratka pripovedna refleksija o osebah, okoliščinah, situacijah 

in vrednotah, ki so te pripeljale do negovalnega poklica. 

2. V sledečih tednih ali kot enkratna izkušnja učenja naj se tvoj dnevnikov zapis osredotoči na 

izkušnjo učenja in odgovarja na sledeča vprašanja: 

– Katera izkušnja v zadnjem tednu je bila zame najbolj pomembna? Izkušnja je lahko pripetljaj, 

doživetje ali spoznanje o sebi, klientu ali profesionalni vlogi. 

– Katera vprašanja je to vzbudilo v meni kot osebi in katera kot profesionalcu? 

– Kako lahko nauk te izkušnje uporabim v svoji profesionalni praksi?« (povzeto po Arnold in 

Boggs, 1995, prav tam, str. 75) 

 

Morrissette (2002) piše, da je pisanje učinkovit način za odkrivanje ponavljajočih se tem. Med 

srečanjem ali takoj po njem lahko svetovalci zapišejo svoje reakcije na določeno svetovalno 

situacijo. S sledenjem dogodkom in reakcijam začnejo opažati vzorce svojega dela. 

Symth (1989, v Morrissette, 2002) je avtor reflektivnega modela, ki ponazarja reflektivni proces 

pisanja: 

»1. opisovanje: Kaj delam? 

2. informiranje: Kaj to pomeni? 

3. konfrontiranje: Zakaj delam tako? 

4. rekonstruiranje: Kako bi lahko delal drugače« (str. 74)?  



53 
 

7.2.2 NOTRANJA REPREZENTACIJA KLIENTA, TERAPEVTA IN SUPERVIZORJA 
 

M. Lahad (2000) pravi, da vsi posedujemo notranjo reprezentacijo klienta, terapevta in 

supervizorja, ki so prisotne v vsakem trenutku dela s klientom. Reprezentacije se menjajo – 

včasih se na situacijo odzove notranji klient, včasih vodilno vlogo prevzame terapevt, drugič 

supervizor vpliva na razvoj dela s klientom. Ne zavedamo se vedno, katera od notranjih 

reprezentacij je aktivna, kdo sklepa koalicijo s kom, kdo koga manipulira. Lahadina 

intervencija, povzeta v nadaljevanju je sestavljena iz šestih korakov (Lahad, 2000). 

 

Prvi korak 

Na prvi list papirja zapiši klient, na drugi list terapevt, na tretji list supervizor. Nato izberi barvo, 

ki predstavlja vsako od vlog, in nariši obliko ali sliko s to barvo. V kolikor čutiš, da moraš 

izbrati več kot eno barvo, lahko izbereš še eno, a največ dve. 

 

Drugi korak 

Oglej si vsako sliko posebej in zapiši vse asociacije, ki se ti porodijo ob barvi ali sliki, nato 

zapiši vse značilnosti posamezne vloge. Razmisli, ali te barva spominja na katero od imen in 

kakšnega spola je barva. Ozri se na list in pomisli, ali se ti porajajo vprašanja. V kolikor imaš 

vprašanje, ga zapiši s svojo dominantno roko in odgovor z nedominantno roko. 

Npr. če si zapisal ime Richard in spol ženski, z dominantno roko zapiši, kako to, da ti je ime 

Richard in si ženskega spola. Nato z nedominantno roko zapiši odgovor. Priporočljivo je, da 

odgovor zapišeš z isto barvo, kot si narisal sliko ali obliko. 

Včasih je odgovor lahko begajoč. V tem primeru zapiši nadaljnje vprašanje in ga preveri. 

Pisanje odgovorov z nedominantno roko nam lahko omogoči povezavo z nezavednim in na ta 

način dobimo direktne odgovore. 

Nato navedi vse tipične oznake, ki jih nosi posamezna vloga, nadalje lahko vloge označuješ kot 

pameten ali tarnajoč, ali po imenu, npr. Richard in ne več klient, terapevt, supervizor. 

 

Tretji korak 

Vprašaj vsako vlogo, kaj misli ali čuti o drugih dveh; odgovor zapiši s svojo nedominantno 

roko. Če se ti pojavljajo vprašanja, jih ponavljaj. Nekateri odgovori te lahko presenetijo, 

sprašuj, dokler ne dobiš odgovora. 

 

Četrti korak 

Vprašaj vsako od vlog, ali se strinja o diskusiji glede nujne situacije, ki bi jo želel razrešiti. 

Poslušaj njihove odgovore. V kolikor začutiš ovire, vprašaj zakaj. 

 

Peti korak 

Zapiši problem, o katerem želiš govoriti v obliki vprašanja, npr. Sem se temu klientu preveč 

približal? Naj vsaka od vlog odgovori. 

Pozorno poslušaj in preveri, ali se katera od vlog predstavlja kot druga, uporabljajoč besede ali 

stavke druge vloge. 

Nadaljuj dialog med vlogami z zastavljanjem vprašanj in dajanjem odgovorov v imenu 

posameznih vlog in pri tem uporabljaj nedominantno roko. 

 

Šesti korak 

Oceni učinke tega dialoga. Reflektiraj proces. Si zaznal koalicijo? Nasprotovanje? 

Samozavajanje? Mogoče je dialog razjasnil katero od zmed, mogoče te je vodil v novo smer. 
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Ta tehnika je uporabna kadarkoli, le zapomniti si moramo imena vlog. Uporabna je tako na 

mikroravni – pri samosupervizijskih vprašanjih, vezanih na neposredno delo s klienti, kot na 

makroravni – pri samosupervizijskih vprašanjih, vezanih na naše vrednote, prepričanja in odnos 

do sveta. 

 

7.2.3 SAMOSUPERVIZIJSKA VPRAŠANJA  
 

Kottler (2003) navaja serijo logičnih, progresivnih vprašanj. 

»Na kakšen način izkrivljam ali pretiravam v oceni dogajanja? 

Kako je način, na katerega sem se zataknil s tem klientom, podoben mojim odnosom z drugimi? 

Katere moje osebne teme je sprožila ta situacija? 

Kaj pričakujem ali zahtevam od klienta, česar on ali ona ne zmore ali noče? 

Kaj od mojega dela je bilo najbolj in kaj najmanj koristno? 

Katere neučinkovite strategije nerad opuščam namesto nečesa, kar bi delovalo bolje? 

Na kakšne načine moč in kontrola ovirata napredek? 

Na kakšen način moja aroganca in občutek veličastnosti otežujeta zadeve? 

Na kakšen način se trudim preveč ali prevzemam preveč odgovornosti za rezultat? 

Kako kažem nepotrpežljivost do klienta, ker se stvari odvijajo prepočasi, kot bi sam želel? 

Kaj razkrivajo moje fantazije med srečanjem? 

Na kakšen način je ta situacija sprožila moje dvome vase in občutke neuspeha? 

Če sem povsem iskren, katere napake in napačne ocene sem naredil? 

Na kakšne načine krivim kliente za nesodelovanje, namesto da bi pogledal na skupno 

odgovornost za slepo ulico? 

Kaj moram narediti, da znova postanem sočuten? 

Kako moje težave vplivajo na sistemsko disfunkcijo v mojem delovnem okolju ali osebnem 

življenju? 

Na kakšne načine moj nezdrav življenjski stil prispeva k tem težavam? 

Zakaj teh težav ne zaupam supervizorju, ki me lahko sooči ali ponudi alternativne poti? 

Kako mi lahko kolega, supervizor ali terapevt pomaga predelati nakopičene zadeve? 

Kaj v teh vprašanjih mi daje občutek ogroženosti« (str. 6)? 

 

7.2.4 VPRAŠANJA ZA EVALVACIJO EMOCIJ 

 

Pri evalvaciji lastnih emocij v procesu svetovanja strokovnjak svetovalec sam sebi pomaga z 

občasnim zastavljanjem določenih vprašanj.  

 

Predložena vprašanja so prilagojena različica vprašanj Wolberga (1967) ter Brammera in 

Shostroma (1968). 

 

» – Ali moji odgovori v procesu svetovanja zadovoljujejo moje ali klientove potrebe? 

– Kaj je namen in cilj tega pogovora? 

– Ali želim klientu resnično pomagati? 

– Kaj skušam sporočiti klientu? Kako sem reagiral, ko sem to ugotovil? Kaj mi to osebno 

pomeni? 

– Kaj čutim do klienta? 

– Ali v odnos do klienta vključujem svoje podmene? 

– Ali občutim žalost, odpor, ljubosumje, zaspanost ali nezanimanje? 

– Ali želim klienta kaznovati, ga zaščititi, zavreči ali nanj narediti vtis? 

– Ali napravi klient vtis name? 
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– Ali se v meni porajajo obrambni mehanizmi? Ali v odnosu do klienta izražam potrebo po 

argumentaciji? 

– Ali med dvema srečanjema oz. dvema pogovoroma sanjarim in fantaziram o klientu? 

– Zakaj gojim do klienta taka pričakovanja ali emocije? 

– Ali je klient storil kaj, kar je sprožilo določena čustva v meni? 

– Ali me klient spominja na koga, ki sem ga poznal prej ali ga poznam zdaj? 

– Če je odgovor pritrdilen, sledi vprašanje: Ali sem svoja čustva prenesel na klienta in svoje 

vedenje posplošil? 

– Ali so moji odgovori ogledalo, refleksija klientu ali pa izražam odpor? 

– Ali mi je klient pretirano simpatičen? Kakšni so moji nameni in cilji? 

– Ali zato, ker čutim, da klient pričakuje odgovore na vsa vprašanja? 

– Zakaj se tako emocionalno vključujem v klientova čustva? Ali zato, ker čutim potrebo, da bi 

klienta impresioniral s svojim znanjem? 

– Ali v procesu svetovanja nasprotujem in kakšen je namen mojega zoperstavljanja? 

 

To so samo nekatera od vprašanj, ki strokovnjaku svetovalcu pomagajo odkriti, kakšen je delež 

njegove lastne osebnosti pri svetovanju.« (Kristančič, 1995, str. 82–83) 

 

7.2.5 VPRAŠANJA SUPERVIZANTU NA POSAMEZNEM KORAKU PROCESA 

 

D. Hrvatin Kralj (2002) predstavlja Eganov model veščega svetovalca, ki je sestavljen iz treh 

stopenj: stopnja I – obstoječi scenarij, stopnja II – želeni scenarij, stopnja III – strategije 

dejavnosti. Egan (1994, v Hrvatin Kralj, 2002) stopnje in posamezne korake stopenj pojmuje 

kot okvir celote, medtem ko se začetna točka procesa nahaja v potrebah svetovanca. Model 

predstavlja odprt sistem, znotraj katerega lahko supervizor, praktik oz. samosupervizor izbere, 

kar potrebuje, zato lahko odgovarja na tista vprašanja, ki so vezana na stopnjo, na kateri se 

nahaja.  

 

D. Hrvatin Kralj model aplicira v supervizijski proces z namenom prepoznavanja in 

ozaveščanja subjektivnih pojmovanj. Model in iz njega izhajajoča vprašanja so eden od 

zemljevidov, ki vodijo supervizorja v procesu supervizije, supervizor pa z vprašanji vodi 

supervizanta v prepoznavanje subjektivnih pojmovanj.  

 

Vprašanja so zastavljena tako splošno in hkrati tako specifično, da jih je moč uporabljati kot 

intervencijo v samosupervizijskem procesu.  

 

Subjektivna pojmovanja so »delno ali popolnoma implicitna ter trdno zasidrana v celotni 

osebnosti in izjemno odporna proti spreminjanju.« (Hrvatin Kralj, 2002, str. 184) So tudi 

medsebojno povezana in zato njihovo prepoznavanje in ozaveščanje ni preprosto. V procesu 

samosupervizije jih je še težje prepoznavati, zato se mora praktik ob zataknjenosti v osebno 

temo ali problem, ob katerem začne brezplodno razglabljati, obrniti h kritičnemu prijatelju.  

 

»Vprašanja za opredelitev problema: 

Kaj se dogaja? Kaj so/je moj problem? 

S katerimi težavami se moram soočiti? Kaj so moje skrbi? 

Kaj me bega? 

Kaj mi tisti, ki me poznajo, povedo? 

Kaj me zadržuje? 

Kateri problem je treba rešiti? 
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Vprašanja za iskanje priložnosti: 

Katere so moje neuporabljene spretnosti? Katere od teh neuspešno uporabljam? 

Katere priložnosti sem zamudil? 

Katere ambicije sem pustil neuresničene? 

Kaj bi lahko delal, pa ne delam? 

Kaj ne uspem dokončati? 

Kaj bi lahko postal, če bi poskusil? 

Katere možnosti bi lahko razvijal? 

V čem bi lahko bil zgled? 

 

Vprašanja pri odločanju in iskanju vzvodov moči: 

Na katerem problemu ali možnosti želim resnično delati? 

Rešitev katere težave bi prinesla stvarno spremembo v mojem delu? 

Na katerem problemu imam željo in pogum delati? 

S katerim problemom, če ga rešim, bom odpravil tudi druge težave? 

Katere možnosti, če jih razvijem, mi bodo pomagale reševati druge probleme? 

Kje bo najbolje zame, da začnem? 

Če moram pričeti počasi, kje bom pričel? 

Če moram hitro oz. nujno nekaj rešiti, s katerim problemom bom začel? 

 

V prihodnost usmerjena vprašanja: 

Kaj najbolj želim in potrebujem? 

Katere možnosti imam? 

Kako bi bilo, če bi razvil to možnost? 

Katere spremembe v mojem sedanjem načinu dela bi imele smisel? 

Kateri svoj vzorec vedenja bi ovrgel? 

Kaj bi imel, kar nimam sedaj? 

S čim bi se ukvarjal, pa se sedaj ne? 

 

Vprašanja pri oblikovanju ciljev: 

Ali ta cilj predpostavlja izid, rezultat? 

Ali je ta cilj dovolj specifičen? Kdaj bom vedel, da sem ga dosegel? 

Kaj bo drugače, ko bom dosegel ta cilj? Ali bom s tem res rešil problem in razvil svoje 

možnosti? 

Ali je v tem cilju delček preudarnosti? 

Ali je izvršljiv? 

Ali bom lahko delal na tem cilju daljši čas? 

Ali je v tem cilju kaj fleksibilnosti? 

Ali se ta cilj sklada z mojimi vrednotami? 

Ali sem realno opredelil časovni okvir za dosego cilja? 

 

Vprašanja o supervizantovem prevzemanju obveznosti: 

Kakšna je moja pripravljenost za spremembo v tem trenutku? 

Koliko si res želim to, kar sem izrazil kot željo? 

Koliko napora sem pripravljen vložiti? 

Koliko sem svobodno izbral ta cilj? 

Koliko me cilji privlačijo? 

Kako vem, da imam dovolj poguma za delo na teh ciljih? 

Kaj me sili v izbiro teh ciljev? 

Kaj lahko pričakujem v zameno za delo na teh ciljih? 
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Če so ti cilji na nek način postavljeni od drugih, kaj bom naredil, da bodo postali tudi moji? 

Katere težave lahko pričakujem ob prevzemanju obveznosti za cilje? 

Na kakšen način bi lahko bilo moje prevzemanje obveznosti neresnično? 

Kaj lahko naredim, da se znebim nasprotja in odpora ter premagam ovire? 

Kaj lahko storim, da povečam uresničevanje? 

Na kakšen način lahko preoblikujem cilje, da bodo bolj privlačni? 

Kaj lahko storim, da ohranim uresničevanje? 

Kateri viri mi lahko pomagajo? 

 

Vprašanja za razvoj strategij: 

Sedaj, ko vem, kaj hočem, kaj je treba storiti? 

Sedaj, ko poznam svojo smer, katere so poti, ki vodijo tja? 

Katera dejavnost me bo privedla tja, kamor hočem? 

Kako bom premostil prepad med tem, kar je, in tem, kar potrebujem in želim? 

Koliko poti obstaja za dosego mojega cilja? 

Kako naj pričnem? 

Kaj lahko storim že sedaj? 

Kaj moram storiti naslednje? 

 

Vprašanja o najprimernejši strategiji: 

Katera strategija bi me najučinkoviteje pripeljala do tega, kar potrebujem in hočem? 

Katera strategija je najboljša za ta položaj? 

Katera strategija se pokriva z mojimi viri? 

Katera bi bila najbolj ekonomična v izrabi virov? 

Katera strategija bi bila najmočnejša? 

Katera najbolj ustreza mojemu načinu delovanja? 

Katera najbolj ustreza mojim vrednotam? 

Katera strategija bi imela največ neželenih posledic? 

 

Vprašanja ob načrtovanju: 

Kateri koraki me bodo pripeljali do želenega cilja? 

Kateri korak je najbolj kritičen? 

Kako pomemben je vrstni red korakov? 

Kakšni naj bodo časovni okvirji za posamezen korak? 

Kateri korak potrebuje znotraj manjše korake? 

Kako naj vgradim fleksibilnost v svoj načrt? 

Kako bom prišel do virov, potrebnih za uresničitev svojega načrta? 

 

Vprašanja ob uresničevanju načrta: 

Kako bom pričel z dejavnostmi sedaj, ko imam načrt? 

Katere ovire so na tej poti? Katere so kritične? 

Kako lahko ravnam s temi ovirami? 

Kaj naj storim ob občutku, da bom odnehal? 

Kakšen suport mi bo pomagal, da vztrajam?« (Hrvatin Kralj, 2002, str. 205–207) 

 

7.2.6 VPRAŠANJA ZA SAMOEVALVACIJO POČUTJA PRI DELU 
 

V. Milošević Arnold (1999) navaja vprašanja, ki pomagajo odkrivati rizične situacije in 

pomenijo samoevalvacijo glede počutja pri delu. Avtorica pravi, da bi si jih strokovni delavci 

lahko občasno zastavljali in z njihovo pomočjo odkrili znake stresa ali pregorelosti, odgovori 
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pa jim lahko pomagajo pri odločitvi za izboljšanje psihofizičnega ravnovesja, med možnostmi 

je tudi supervizija. 

 

»Vprašanja, ki so primerna za takšen test, so naslednja: 

a) Kako doživljam stiske pri delu z ljudmi in kako nanje reagiram? 

b) Ali sem indiferenten/a do 'težkih' uporabnikov? 

c) Kaj me najbolj utrudi in kaj sproži v meni stresno situacijo? 

d) Kako se počutim med pogovorom z uporabnikom? 

e) Kako ostanem stabilen/a in od kod jemljem moč (viri moči)? 

f) Kaj običajno doživljam kot breme v profesiji? 

g) Katera čustva moram pogosto potlačiti? 

h) Kako se običajno zavarujem pred zahtevami uporabnikov?« (Miloševič Arnold, 1999, 

str. 32) 

 

Vsak posamezen odgovor se lahko zapiše v krajši obliki ali v obliki eseja, vsako od vprašanj 

po ponuja povezavo z mikroravnjo – povezavo s konkretnim primerom iz prakse. Kot pravi 

avtorica, se vprašanja nanašajo na evalvacijo počutja pri delu, hkrati pa pomagajo odkrivati 

rizične situacije, to so situacije, v katerih nas čustveno zamaje in na katere se lahko s 

samosupervizijo vnaprej pripravimo.  

 

7.2.7 SAMOPOGOVOR 

 

Shepard in G. Morrow (2003) pišeta o samopogovoru kot obliki samomonitoringa. Ta notranji 

dialog daje terapevtom možnost vključitve v racionalno razpravo na način, ki izključuje 

izkrivljeno razmišljanje. Samopogovor lahko poteka v obliki notranjega dialoga, imaginarnega 

dialoga z nekdanjim supervizorjem ali v obliki Sokratovega samospraševanja. 

 

Primer uporabe samopogovora je povzet po Shepardu in G. Morrow (2003), Lolita opisuje 

pomen terapevtove sposobnosti, da sliši svoj notranji glas: 

 

Lolita je družinska terapevtka z zasebno prakso. Na terapijo prihaja fantek, pri delu z njim 

uporablja terapijo s peskom. Fantek je na enem izmed srečanj v pladenj s peskom naložil 

ogromno igrač in ustvaril zanimivo sceno. Ko je terapevtka začela zastavljati vprašanja, je 

fantek vzel zebro in razmetal sceno. Terapevtka je postala vznemirjena, ker je klient ustvaril 

pravo zmedo in po gestalt terapiji zastavila vprašanje, ali želi zebra sceno popraviti. Zdelo se 

je, kot da bi klient začutil njeno neodobravanje (ki ga sama pri sebi ni zaznala, a prepoznala 

kasneje v procesu samopogovora) in pospravil igrače v pladnju s peskom. Pomislila je, da otrok 

nima odnosa do stvari drugih ljudi.  

Proti koncu srečanja je začela z notranjim dialogom. Začela je razmišljati o seansi, pomislila 

je, da mu ni pomagala pri iskanju poti nazaj do sebe, potem ko je postal agresiven. Razmišljala 

je, ali je storila prav, da je bila obsojajoča in netolerantna, da je uničila možnost terapevtske 

intervencije; spraševala se je, zakaj je izbrala ta način. Njena reakcija je bila zgrešena priložnost 

za terapevtski preboj, saj netolerantnost lahko vpliva na terapevtski proces. Naučila se je biti 

bolj tolerantna in se bolj zanašati na samomonitoring že med samim procesom terapije. Med 

naslednjim srečanjem je klient rekel, da želi zebra ponovno vse razmetati in tokrat je terapevtka 

odgovorila, da lahko, če želi. Ko je klient slišal njeno odobravanje, je odgovoril, da misli, da 

danes ne želi razmetati stvari. 
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7.2.8 INTERVENCIJA KOVČING  

 

Vse opisane intervencije se nanašajo na odkrivanje vzorcev razmišljanja, čustvovanja in 

vedenja, ki se jih velikokrat ne zavedamo, ampak jih odkrivamo prav na podlagi intervencij ali 

s pomočjo drugega. V tem je tudi čar in pomen supervizije in samosupervizije – izhajamo iz 

konkretne delovne situacije in iščemo vzroke zataknjenosti. 

 

V samosupervizijo lahko prenesemo tudi intervencijo iz kovčinga, ko že poznamo cilj. Npr. 

praktik se vedno počuti nelagodno, ko dela z redkobesednim klientom, trudi se postavljati prava 

vprašanja, da klient lažje oblikuje zgodbo. Z uporabo samosupervizijskih intervencij lahko 

raziskuje vzrok svojega nelagodja, odkriva intervencije, ki bi klientu pomagale pri 

samorazkrivanju … Z intervencijo iz kovčinga pa si lahko določi cilj in strategije za ravnanje z 

redkobesednimi klienti. 

 

Kaj je kovčing? »Je oblika strokovnega svetovanja, ki kliente motivira k maksimizaciji lastnega 

osebnega in strokovnega potenciala. Njegov cilj je spodbuditi procese transformacije. Cilji in 

rešitve se odkrivajo sproti. Kouč in klient sodelujeta v partnerskem odnosu. Klienti so 

strokovnjaki na nivoju vsebine, kouč pa je strokovnjak za profesionalno svetovanje.» 

(Ajduković idr., 2016, str. 6) 

 

Je tudi »oblika strokovnega vodenja s fokusom na strokovni rasti klienta. Je strukturiran in 

namenski proces, v katerem kouč spodbuja učinkovito vedenje klienta. Kouči pogosto 

uporabljajo direktivni pristop, da bi kliente spodbudili k doseganju njihovih ciljev.« (prav tam) 

 

Levine (2010) ponuja intervencijo kovčing, ki omogoča spoznanje, zakaj si želimo doseči 

določen cilj in kako odločno smo ga pripravljeni uresničiti: 

 

− »Določite pomemben cilj. 

− Kaj bom imel od tega, če uresničim cilj? 

− Kako bi se spremenilo moje življenje, če bi dosegel ta cilj? 

− Katere ovire mi onemogočajo, da bi ga dosegel? 

− Katere so tri najtežje stvari, ki sem jih pripravljen storiti za uresničenje tega cilja? 

− Katera stvar se mi v tem trenutku zdi najtežja? 

− Kako moram spremeniti svoje razmišljanje, da bi napredoval? 

− Ugotovite, kaj rečete in kaj storite. Razmislite, kaj ta razlika predstavlja. 

− Skušajte ugotoviti, katere oblike vašega vedenja razkrivajo pomanjkanje predanosti. 

− Opazujte, kakšne odločitve sprejemate. So skladne z vašimi cilji? Na ta način se lahko 

osredotočite na to, kako predani in odločeni ste« (str. 113). 

 

7.2.9 OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE 
 

Morrissette (2002) piše o več modelih svetovalčevega samoraziskovanja, saj je v središču 

samosupervizijskega procesa proces svetovalčevega samoraziskovanja in samoodkrivanja. 

Modeli pomagajo svetovalcem odkrivati pretekle in sedanje vedenjske vzorce in dajejo namige 

o tem, kako družinski interakcijski in odnosni vzorci vplivajo na sedanje odnose s klienti in 

sodelavci. Najbolj pogosta modela, ki ju omenja, sta izdelava družinskega debla (ang. 

»genogram«) in življenjske črte (ang. »personal timeline«). 

 

Kot enega izmed uporabnih modelov v samosuperviziji navajam vajo »ogled gledališke 

predstave«, ki jo predstavlja Taibbi (1995, v Rožič, 2015). Vaja odpira vpogled vase, njen 
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namen je povečanje razumevanja doživljanja in ravnanja v poklicnih in osebnih odnosih. Lahko 

se izvaja v skupini kot vodena fantazija ali pa jo izvaja praktik sam v tišini, ob tem razmišlja 

ali si dela zapiske: 
 

»Usedi se, umiri, globoko vdihni. Osredotoči se na svoje dihanje. Občuti ritem svojega dihanja: 

vdih, izdih. Predstavljaj si, da vstopaš v gledališče – zelo veliko gledališče. Ko vstopiš, v 

preddverju opaziš ogromno ljudi. Vsi ste prišli gledat igro. Greš skozi preddverje, vstopiš v 

dvorano in si izbereš najboljši sedež. Pred teboj je ogromen oder s spuščenimi zavesami. 

Namestiš se na sedež. Počasi prihajajo v dvorano tudi drugi in se posedajo na mesta okrog tebe. 

Občinstvo umolkne, luči v dvorani ugasnejo in prižgejo se odrske luči. 

Zavesa se dvigne in na odru zagledaš sebe kot otroka. Okrog tebe so tvoji starši. Zagledaš prizor, 

ko si naredil nekaj dobrega, nekaj, na kar si ponosen, nekaj, pri čemer si tvegal in ti je uspelo. 

V naslednjem hipu pa narediš nekaj narobe, nekaj, zaradi česar si v stiski. Opazuj dogajanje – 

kakšen je odziv staršev, kako reagirajo, kaj rečejo, kako se počutiš. Postani pozoren na svoj 

stol, kako sediš in celotno sceno. Je še kdo drug na odru? 

Zavesa se spusti in prizor je končan. Zavesa se ponovno dvigne in sledi drugi prizor. Ponovno 

vidiš sebe, vendar si zdaj starejši, najstnik si. Na odru so poleg tebe tudi tvoji starši. Nekaj 

negativnega in neprijetnega se dogaja. Opazuj dogajanje. Kaj ti govorijo starši? Kakšne nasvete 

dobivaš o življenju? Kaj ti pravijo – česa ne smeš narediti, na kaj moraš paziti? Morda ne slišiš 

ničesar, si samo ti in tišina staršev. Je kdo drug na odru? 

Zavesa spet pade in nato se dvigne. Spet si malo starejši. Si v trenutku, ko odhajaš od doma. 

Morda odhajaš v srednjo šolo, morda na fakulteto, morda kot čas odhoda vidiš svoj poročni 

dan. Ne glede na položaj odhajaš od doma in se poslavljaš od staršev. Izgovoriš besedo ali 

stavek, s katerim se poslavljaš. Kaj se zgodi? Kdo je tam? Kje je oče, kje je mama? Kaj počneta, 

kaj rečeta? Je na odru še kdo drug? Kako se vsak od prisotnih počuti in kako ravna? 

Zavesa pade. Nato se spet dvigne. Zagledaš sebe v svoji prvi službi, morda je pri tebi tvoj prvi 

klient, prva družina, s katero si delal. Glej in poslušaj; bodi pozoren na položaj, postavitev. 

Potem pride na oder tvoj mentor, morda jih je več. Kdo je bil tvoj mentor, kako te je oblikoval? 

Kakšna je razlika med tvojimi mentorji in tvojimi starši? 

Ko se zavesa ponovno dvigne, v prizoru zagledaš sebe v sedanjem poklicnem položaju. Pri tebi 

je človek, s katerim trenutno delaš. Kako se počutiš? Potem greš iz službe domov, srečaš se s 

prijatelji. Kako je? Se lahko sprostiš, veseliš? 

V naslednjem prizoru si na odru ponovno ti, v svoji prihodnosti – čez pet let. Morda je tvoj 

trenutni položaj težek in zato nerad gledaš naprej. Vseeno se poskušaj videti na odru s svojimi 

klienti. Kaj se dogaja? O čem teče beseda? 

V zadnjem prizoru pa si čez veliko let, ko si moder in ljudje hodijo k tebi po nasvete. Kaj jim 

rečeš? Kaj jim poveš o tem, kar je v življenju zares pomembno? 

Zavese padejo, igra je končana. V dvorani se prižgejo luči in občinstvo začne odhajati. Slediš 

jim in slišiš, ko se pogovarjajo o igri. Kaj pravijo? Kako se počutiš ob tem, ko slišiš tisto, kar 

govorijo? 

Ko si končal s tem razmišljanjem, se počasi čustveno in miselno vrni nazaj v sedanji položaj. 

Vodena fantazija ni narejena tako, da bi ustrezala kakšnemu standardu; prepuščena je vsakemu 

osebno. Podobe, ki so se vzbudile, niso preroške ali resnične v absolutnem smislu sveta. 

Ponudijo pa različne vire informacij o tvojem življenju in potrebah, ki jih doživljaš. Če bi enako 

vajo delal čez nekaj tednov ali mesecev, bi verjetno videl nekaj zelo drugačnega. Vse to, kar si 

doživel v tej igri, ima zate osebno vrednost in pomen. 

Poglejmo najprej prvi prizor – prizor iz tvojega otroštva. Poglej zlasti sceno, ko si naredil nekaj 

narobe. So starši vpili nate, so te kregali? Si jokal, bil tiho ali prestrašen? Sta bila ob tebi oba 

starša ali samo eden? So bili tam še bratje in sestre? Kaj so delali, o čem so govorili, v čem je 

bila težava? Kaj si delal ti? Kako si se počutil? Vse to je pomembno zaradi tega, ker ti da 
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odgovor na vprašanje, koliko zaupanja si dobil. Koliko zaupanja, da se lahko zaneseš na druge, 

da ti bodo pomagali, ti prišli naproti, te razumeli? Ali je svet krut in nerazumevajoč? Ali lahko 

ljudem zaupaš? Kaj si zaslužiš? Kaj si zaslužijo drugi? Ljudje bodo namreč stalno hodili k tebi 

po pomoč. Kako boš gledal nanje? 

Najstništvo je čas sprememb. Kaj si videl na odru? Kaj si počel, kdo je bil tam? Si slišal kakšen 

argument, posmeh, tišino? Kdo je manjkal? Kaj ni bilo izrečeno? Kako so se vsi počutili in 

kako je ta prizor primerljiv s prvim? Pomembno je tisto, kar si slišal v času svojega odraščanja, 

pomembna je vsebina. Poglej, koliko od tega, kar si slišal, zdaj kroji tvojo usodo. Kakšen je v 

tvojem življenju zdaj razkorak med 'moraš' in 'lahko'? Kaj si se naučil v svoji družini o tem, 

kako se sodeluje, kako vidiš oz. gledaš na svoje sodelavce? Je sodelovanje sploh mogoče in na 

kakšen način? 

Odhod od doma je zelo pomemben del življenja. Kakšna je druga stran navdušenja ob odhodu 

od doma oz. kakšna je negativna stran navdušenja? Občutja, ki si jih doživljal ob odhodu od 

doma, so čustvena podlaga za tvoje doživljanje sloves v življenju. Občutki ob odhodih, 

zaključevanjih, slovesih in ločitvah v naših življenjih so namreč pogosto podobni tistim, ki smo 

jih čutili ob tem, ko smo odhajali od doma. Kaj ti torej videni prizor pove o tebi, o tvoji čustveni 

podlagi za odhode in slovesa? 

Svet dela. Se lahko spomniš, kako si se počutil s svojim prvim klientom? Si presenečen nad 

tem, kako si odigral prizor s tem človekom? Kako se je tvoje delo skozi leta spremenilo? Kaj 

bi zdaj naredil drugače? Kako so se spremenili tvoj slog in tvoje spretnosti? Kako te je oblikoval 

tvoj mentor? In kakšna je povezava med njim in tvojimi starši? Komu bi želel biti podoben in 

v katerih lastnostih? Kaj bi želel dati tem, ki si jim zdaj mentor sam? 

Kaj za tvoje življenje pomeni tvoj trenutni poklicni položaj? Kako oblikuje tvoje življenje, 

vpliva na tvoje odnose? Kakšno teksturo dajeta tvoja služba in delo, ki ga opravljaš, tvojemu 

življenju? 

Ko gledaš v prihodnost – vidiš sebe, svoje kliente, svoje delovne mesto tako oz. tam, kjer si 

zdaj? Če se ti zdaj v službi dogaja kaj hudega, je morda težko videti toliko let naprej. Pa vendar 

… Kako si se ti, tvoje delo, tvoji klienti, tvoje delovno mesto spremenili ali morda ostaja vse 

to nespremenjeno? 

Ti kot moder človek. Kaj se še moraš naučiti, da se bodo ljudje res lahko učili od tebe? 

Zapuščanje gledališča. Smo socialna bitja in zato nas zanima, kaj drugi mislijo o nas. Pogled 

drugega na nas nam pomaga videti nas same iz drugačne perspektive ali povzroči, da 

primerjamo svoja življenja z življenji drugih. Kako si se počutil, ko si poslušal, kako ljudje 

komentirajo igro? Jim je bila igra všeč? So jim bili igralci všeč? 

Pomisli na celotno vzdušje te igre. Kaj ostaja? Osamljenost, konfliktnost, upanje, poštenost, 

neodločnost? Pusti, da se ta vzdušja udomačijo v tebi, in išči odgovore nanje. Ne na silo; pač 

pa skozi svoje delo in odnose. Uporabi toliko podatkov ali čutenj, kot so ti v pomoč v tvojem 

življenju – tvojih odnosih doma in pri delu« (str. 208–212). 

 

8 SAMOSUPERVIZIJA – PROCES ALI CILJ 

 

Tisti, ki ne opazujejo premikov svojega uma, so zagotovo nesrečni. 

Mark Avrelij  

(Rainwater, 1996, str. 19) 

 

»Samosupervizija je opredeljena kot proces, v katerem terapevt samoreflektira uporabo pravih 

intervencij za kliente, medtem ko se zaveda, kdaj poiskati konzultacijo in kako poiskati pomoč« 

(Chen in Englar-Carlson, 2003, str. 181). Todd (1997) razvija nasprotno idejo – idejo 

samosupervizije kot univerzalnega supervizijskega cilja in nakazuje možnost samozadostnosti. 
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Samosupervizija je proces, ki spremlja reflektirajočega praktika na njegovi profesionalni poti 

in ga hkrati spreminja v njegovih temeljnih prepričanjih. Ideal vsevednega strokovnjaka v 

profesijah pomoči ni nikoli dosežen zaradi odnosov, v katere vstopa, saj se le-ti vedno znova 

spreminjajo. Klienti kot tudi praktiki sami nenehno preoblikujejo svoje vzorce in mentalne 

modele. Na tej poti si praktik na podlagi in s pomočjo strukturiranih intervencij zastavlja 

konkretne cilje. O delu praktikov, ciljih in poti piše tudi Š. Razpotnik (2000), in sicer »da je 

delo socialnega delavca, terapevta, socialnega pedagoga zaključeno tedaj, ko ga uporabnik več 

ne potrebuje, ker njegove težave, zaradi česar je strokovnjaka potreboval, ni več. Torej tak stro-

kovnjak, ko pride do vrha, izgubi stranko. Ker pa je tak idealen cilj v realnem življenju 

najpogosteje utopija, za to ni bojazni. Izziv je v sprejetju samega dejstva, da je utopija pač 

utopija in v iz tega izhajajoči pripravljenosti posvečati se poti sami, poti, na kateri se cilji sproti 

določajo. Poti kot resničnemu cilju, poti kot priložnosti za učenje, za vedno uspešnejše ravnanje 

z bremenom in ne nazadnje poti kot priložnosti za srečo, ki lahko izhaja iz zavesti, da smo na 

lastni poti sami tisti, ki odločamo« (str. 362). 

 

Cilj poti potemtakem ni cilj, temveč pot, ki jo zaznamuje učenje in delo na sebi. Cilj 

samosupervizije ni samozadostnost samosupervizorja, ki lahko vodi v njegovo absolutno 

suverenost, temveč je cilj proces učenja, ki ni nikoli dokončan. 

 

Ta pot je polna novih spoznanj in uvidov, nujno izzvana z notranjim nemirom in nemalokrat z 

velikimi preizkušnjami. O tem pišeta Kottler in Jones (2003), da je terapevtov notranji dialog 

pogosto poln obžalovanja, krivde in samokritike. V samosupervizijskem procesu ne gre za 

samoodpuščanje, temveč za samosprejemanje. V procesu dela se namreč neizogibno srečujemo 

z lastnimi omejitvami. Ne gre za to, da bi se zadovoljili s povprečnostjo, temveč da sprejmemo 

lastne omejitve na podoben način kot učimo svoje kliente.  

 

 »Smisel samosupervizije je v tem, da 

d) se zavemo stvari, ki bi jih lahko naredili bolje ali vsaj drugače, 

e) pretehtamo druge možnosti, kaj bi lahko storili v prihodnje, 

f) ocenimo prednosti in pomanjkljivosti izbrane intervencije, 

g) raziščemo vpliv intervencije z namenom načrtovanja naslednje 

terapevtske poteze.« (Kottler in Jones, 2003, str. 21) 

 

Morrissette (1999) kot največji prednosti samosupervizije navaja ekonomičnost (saj ne zahteva 

dodatnega kadra) in zvišano zagotavljanje kakovosti dela, saj so praktiki bolj osredotočeni na 

lastne procese in veščine in zato obstaja verjetnost, da bo delo bolj kakovostno in bolj 

produktivno.  

 

Je lahko samosupervizija tisti način, ki nas osvobaja na stotine količkov, ki nam omejujejo 

svobodo? Lahko presežemo svoja prepričanja, če si spremembe želimo? Se lahko sploh učimo 

o sebi, če se ne slišimo, ne prepoznamo vzroka težave? Se lahko učimo, spreminjamo, če ne 

vidimo ali ne slišimo drugačnih možnosti, priložnosti in pogledov? Lahko sami prepoznamo 

težavo, nanjo poiščemo odgovor in rešitev?  

 

Brew in Altekruse (2003) navajata slepe pege samosupervizije: 

– nezadostno znanje praktikov o izvajanju samosupervizije, 

– izvajanje samosupervizije brez konzultacije (terapevti praktiki imajo omejeno videnje sebe, 

klienta ali terapevtskega odnosa zaradi lastnih fenomenoloških predsodkov), 

– nezavedanje terapevtov, da potrebujejo konzultacijo, 

– izgorelost, 
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– terapevti se ne zavedajo kontratransferja, 

– terapevti se ne zavedajo pomembnih odnosnih vsebin, 

– terapevti nepravilno uporabljajo intervencije ali tehnike, 

– terapevti imajo preveč osebnih tem, povezanih s klientovimi temami, 

– terapevti postanejo preveč vpleteni v vsebino klientove zgodbe in nepozorni na proces.  

 

Slepe pege se večinoma nahajajo v območju nezavednega ali se pojavljajo v obdobju 

preobremenjenosti, zato je pomoč drugega neizogibna. Watkins (1997a, v Leary, 2003) pravi, 

da lahko odsotnost alternativne oblike supervizije zatre tako osebni kot profesionalni razvoj, če 

svetovalci niso dovolj v stiku s svojim notranjim gradivom. Jones in Harbach (2003) sta mnenja, 

da delo praktikov, ki ni spremljano, lahko vodi v padec kakovosti, prav tako v izgorevanje in 

izgorelost.  

Izgorelost je nasprotje profesionalni rasti, le-ta pa je pogojena s sposobnostjo reflektiranja 

izkušenj. 

 

Leary (2003) svetovalčev vstop v čustveni svet drugega opisuje kot dragoceno in privilegirano 

izkušnjo. Iskreno vstopanje v svet lastnih izkušenj je zato bistvena kvaliteta klinične prakse, da 

lahko opravljamo tovrstno delo. Navaja, da biti v stiku z lastno glasno zmedo (v smislu 

negotovosti, dvomov, op. a.) pomeni biti v stiku s sencami in lučmi, ranljivostjo in trdoživostjo, 

z resničnim jazom. Piše o lastnem spoznanju, da je samosupervizija bistvena, a so situacije, v 

katerih mora biti podeljena (v smislu deljenja negotovosti in dvomov, op. a.). Samosupervizijo 

opisuje kot notranjo konverzacijo z namenom spremembe in razvoja, a konverzacija, ki je 

resnično formativna izhaja iz deljenja skupnih izkušenj. Navaja tudi spoznanje, da je bistven 

čas, sprememba ne more biti nagla. Svetovalci potrebujejo čas za raziskovanje individualnih in 

skupnih procesov, začutiti pa morajo tudi odkritost mentorjev, tako se učijo umetnosti 

samosupervizije.  

 

Van Kessel (1997) kot končni cilj supervizije navaja izoblikovan profesionalni jaz oz. 

profesionalno osebnost. To je strokovnjak, ki se »zaveda:  

− svojih zmožnosti in meja tako, da izbira cilje skladno z lastno zmogljivostjo,  

− svojih čustev in želja in z njimi ustrezno ravna,  

− svojih vrednot in norm in njihovega vpliva na svoje ravnanje« (str. 33).  

 

Strokovnjak, ki se zaveda svojih zmožnosti, zna ponuditi svetovancu ali klientu druge možnosti 

pomoči in poiskati druge oblike strokovnega razvoja zase z namenom povečevanja svojih 

zmogljivosti in zmanjševanja meja. V procesu samosupervizije se samosupervizant zave tudi 

svojih čustev in se jih uči ustrezno predelati, v kolikor pa naleti na skrajni domet svojih 

zmožnosti, zna poiskati druge oblike strokovnega razvoja. Samosupervizant v procesu 

samosupervizije prepoznava in spoznava svoje globoko ponotranjene in zakoličene vrednote, 

norme in prepričanja. V kolikor le-te niso dostopne zavednemu ali vplivajo na njegovo delo v 

tolikšni meri, da se svetovalec znajde v začaranem krogu, ima možnost poiskati pomoč drugega. 

 

Sprejemanje svoje edinstvenosti kot nesamozadostnosti ne pomeni nujno iskanje podpore v 

superviziji, omenjeni drugi je poleg supervizorja (»ki s serijo vešče zastavljenih vprašanj 

učečega usmerja v samorefleksiji po njegovem problemskem prostoru, včasih do novih uvidov, 

drugič do novih rešitev, tretjič zgolj do redefinicije problema« (Rupnik Vec, 2006, str. 459) 

lahko: 

 » – kritični prijatelj, ki učečemu nevsiljivo ponuja alternativne interpretacije, svojo izkušnjo, 

polemizira z obstoječim gledanjem, 
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– strokovno besedilo, s katerim bralec vzpostavi notranji dialog in na temelju katerega v procesu 

analize pomaga oblikovati nove interpretacije, 

– podatki, zbrani z anketami in intervjuji, ki odpirajo povsem nove perspektive in sprožajo 

uvide.« (prav tam) 

 

Lowe (2000, v Leary, 2003) piše, da je samosupervizijski proces mešanica razmišljanja v 

naslednjih reflektivnih korakih: samosupervizija  terapevtsko srečanje  samosupervizija  

posvet o primeru  samosupervizija  naslednje terapevtsko srečanje. Avtor navaja, da je 

samosupervizijski proces uporabna oblika priprave na »pravo« supervizijo in ne alternativa, ki 

jo lahko uporabljamo samostojno. 

 

9 ZAKLJUČEK 

 

Predstavitev koncepta samosupervizije me je vodila od uvodnega razmišljanja o pomenu znanja 

o svetu in sebi ter pomenu vseživljenjskega učenja tako v osebnem kot profesionalnem okolju. 

Nadalje sem razmišljala o značilnostih in zahtevah profesij pomoči in načinih razreševanja 

profesionalnih dilem.  

 

Supervizija je predstavljena kot ena izmed najbolj učinkovitih metod podpore strokovnjakom 

v profesijah dela z ljudmi, saj s svojo obliko in načinom učenja ponuja možnosti ozaveščanja 

doživljanja, čustvovanja, ravnanja in vedenja ter raziskovanje rešitev številnih negotovosti in 

obremenitev. Ponuja predvsem iskanje novih, konstruktivnih poti, s tem pa tudi vseživljenjsko 

učenje v profesionalnem okolju, ki ima konstruktiven vpliv tudi v osebnih vlogah praktika. 

 

Občasna primoranost iskanja lastnih odgovorov na profesionalne ovire, zagate, krize, dvome, 

čustveno in miselno obremenjujoče situacije me je v profesionalnem in študijskem okolju 

vodila do odkritja koncepta samosupervizije. Zanimanje je naraščalo, zato sem v magistrskem 

delu zastavila raziskovalna vprašanja, oblikovana z namenom celostne predstavitve 

samosupervizije kot ene izmed vrst supervizije. Odgovori, zasnovani na teoretski podlagi in na 

podlagi primerov iz prakse, navedeni v literaturi, zaokrožajo celoto predstavitve modela, ki 

poskuša obogatiti zapise o samosuperviziji v slovenskem jeziku. 

 

1. raziskovalno vprašanje:  

Kaj je samosupervizija in kakšen je njen učni kontekst?  
 

Supervizija ni vedno na voljo vsem strokovnjakom v profesijah pomoči, praktiki pa zaradi 

kompleksnosti dela in posledično miselnih in čustvenih obremenitev potrebujemo metodo, ki 

nam je vedno na voljo in v pomoč, ta metoda je ena izmed vrst supervizije – samosupervizija. 

 

Samosupervizija je nepretrgan in časovno ter vsebinsko strukturiran proces razreševanja 

profesionalnih dilem, v katerem praktik nastopa hkrati v vlogi supervizorja in supervizanta, 

kadar njegov strokovni razvoj ni spremljan s strani zunanjega supervizorja ali kot dopolnitev 

supervizije z namenom zagotavljanja visoke drže strokovnosti in preprečevanja izgorevanja. 

 

V okviru učnega konteksta smo raziskovali, kdo jo lahko izvaja, kje naj se izvaja in kdaj naj se 

izvaja.  

 

Ugotovili smo, da naj bi jo izvajali vsi strokovnjaki praktiki, medtem ko je za njeno uspešno 

izvajanje po Morrissettu, 2002, Toddu (1992, 1997, v Brew in Altekruse, 2003) in Carrollu 

(1996, v Žorga, 2006b) potrebno in pomembno: 
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− znanje o temeljnih aksiomih svetovanja in komunikacije ob predpostavki realnega 

vpogleda v proces svetovanja, 

− poznavanje lastnega načina dela in pomena vpliva mentalnih modelov na proces 

svetovanja ob predpostavki zavedanja le-teh ali zgolj  

− pripravljenost raziskovanja lastnega doživljanja, čustvovanja in vedenja ob 

predpostavki pripravljenosti na ranljivost ne glede na razvojno stopnjo oz. stopnjo 

izkušenosti v profesionalnem delovanju.  

 

Vprašanje, kje naj se izvaja, ima dva odgovora. Samosupervizija lahko poteka med procesom 

svetovanja in vključuje poznejše reflektiranje izkušnje na svetovalni proces ob gledanju 

videooposnetka, poslušanju avdioposnetka ali zgolj pregledu zapisa osebnih reakcij. Drug način 

je izvajanje v mirnem prostoru na podlagi in s pomočjo strukturiranih intervencij, vezanih na 

raznolike predmete analize. 

 

Odgovor na vprašanje, kdaj naj se samosupervizija izvaja, se ponuja sam. Vedno, kadar naše 

delo ni spremljano s strani zunanjega strokovnjaka, pri čemer je najbolj pomembna 

strukturiranost in nepretrganost procesa, ki omogoča neprestano delo na sebi in lahko zaobjame 

različna področja dela – od prevetritve osnovnih svetovalnih veščin do pojmovanja primera in 

profesionalne vloge. 

 

Opredelili smo več različnih načinov izvajanja samosupervizije. Kot najbolj uporaben model 

smo predstavili model samosupervizije v akciji (Morrissette, 2002), ki se nanaša na poglavitna 

fokusna področja (osebni vidik, medosebni vidik in klinični vidik svetovanja) ter opredeljuje 

cilje, razloge in praktične strategije področij. 

 

Načini izvajanja samosupervizije odgovarjajo na vprašanje, kako jo izvajati, vsem pa je skupna 

neizogibna in med vsemi vrstami supervizije najbolj tesna prepletenost profesionalnega in 

osebnega polja.  

 

2. raziskovalno vprašanje:  

Kaj je refleksija in kdo je reflektirajoči praktik? 

 

Refleksija je osnovna metoda učenja v superviziji, ki vključuje razmišljanje o lastnem procesu 

mišljenja, delovanja, čustvenem stanju in analizo vedenja. Refleksija je način učenja, ki ne vodi 

do hitrih rešitev, ampak zahteva poglobljeno razmišljanje in analizo, zato jo imenujemo tudi 

metoda razvoja v superviziji. Refleksija je bistvo supervizije in samosupervizije kot vrste 

supervizije. 

 

Reflektivni praktik je strokovnjak v profesiji pomoči, ki raziskuje lastno doživljanje, 

razmišljanje, čustvovanje in vedenje ter v procesu supervizije oz. samosupervizije odkriva bolj 

konstruktivne poti in se hkrati profesionalno razvija.  

 

Reflektira lahko pred svetovalnim ali terapevtskim delom, po njem ali medtem ko to delo 

opravlja. Ne glede na čas reflektiranja, ga zaznamuje in odlikuje zavedanje, da njegovo 

zaznavanje ni objektivno, temveč je zgolj subjektivna interpretacija situacije, njegov odziv na 

situacijo pa je odvisen od osebnega filtrirnega sistema. Reflektirajoči praktik svoj model sveta 

vedno znova prilagaja in preokvirja z namenom učinkovitega in kakovostnega opravljanja svoje 

profesije. 
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3. raziskovalno vprašanje:  

Katere strukturirane intervencije se uporabljajo v samosuperviziji? 

 

Analiza lastnega dela v profesijah pomoči je namenjena zagotavljanju kakovosti dela ter potrebi 

po razbremenitvi v čustveno obremenjujočih situacijah in spremljajočega stresa. 

Samosupervizija ponuja orodja za reševanje profesionalnih dilem, ki prinašajo spremembe v 

praktikovem profesionalnem življenju.  

 

Orodja samosupervizije so strukturirane intervencije ali modeli refleksije, ki praktika vodijo od 

opredelitve problema do rešitve. Navedli smo več mikro- in makrointervencij z namenom 

praktične predstavitve samosupervizije in dela praktikov. Izbrali smo naslednje 

mikrointervencije: metoda zapisovanja in refleksije kritičnih dogodkov, Sokratov dialog, 

samokritika in refleksija na videoposnetek lastnega vodenja razgovora, priklic medosebnega 

procesa, verbatim in sledeče makrointervencije: refleksivni esej in reflektivni dnevnik, notranja 

reprezentacija klienta, terapevta in supervizorja, samosupervizijska vprašanja, vprašanja za 

evalvacijo emocij, vprašanja supervizantu na posameznem koraku procesa, vprašanja za 

samoevalvacijo počutja pri delu, samopogovor, intervencija kovčing in ogled gledališke 

predstave. 

 

Mikroraven (odnosna raven) se nanaša na praktikovo vlogo v odnosu do klienta, makroraven 

(osebna raven) pa na praktikove osebnostne sheme in njihov vpliv na njegovo razmišljanje, 

čustvovanje, delovanje in profesionalni razvoj. Mikro- in makroraven se medsebojno 

dopolnjujeta, ločnica je pogosto nejasna, saj praktik v odnos s klientom vstopa celovito – s 

svojim profesionalnim in osebnim poljem. 

 

Zato je natančna opredelitev samosupervizijskega problema toliko bolj pomembna, saj pokaže 

možnost izbire prave intervencije. Brez izbire prave intervencije se namreč ponovno 

odmaknemo od bistva problema, ponovno se razširi fokus našega razmišljanja, trčimo ob druge 

in vedno nove teme ter se odmikamo od bistva problema in s tem od bistva samosupervizije, ki 

je natančna analiza in pomoč pri razreševanju točno določenega problema v izbranem časovnem 

intervalu. Intervencije ponujajo možnost za raziskovanje določene teme, ko jo raziščemo in 

predelamo, se lahko pomaknemo naprej v raziskovanje druge teme.  

 

4. raziskovalno vprašanje:  

Ali je samosupervizija zadostna oblika supervizije? 

  

Samosupervizija kot supervizijski cilj je ob upoštevanju slepih peg nerealen cilj za praktika, 

čeprav ima le-ta visoko razvito samozavedanje. Ob spoznavanju koncepta ne verjamem, da 

zadostuje za delo v profesiji pomoči, kajti nobena samosupervizijska intervencija ne more 

nadomestiti pogleda drugega praktika ali supervizorja. Četudi se učimo prepoznavati lastne 

vzorce in premikati meje, smo še vedno vpeti v svoj vajeni način razmišljanja, delovanja in 

čustvovanja in vsaj občasno je smiselno sprejeti svojo edinstvenost kot nesamozadostnost in se 

prepustiti drugim pogledom. 

 

Kot pravita Kottler in Jones (2003), če sanjamo o tem, da bomo dosegli stopnjo, na kateri bo 

naše učinkovito delo postalo enostavno in avtomatično, se moramo tem sanjam odpovedati, 

kajti to, kar delamo, je znanstveno podkovana umetnost, velika umetnost pa ni nikoli rutina.  
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Kot sociologinja menim, da nihče izmed nas ni otok sam zase, drug drugega neizogibno 

potrebujemo in s svojo različnostjo in raznolikostjo pogledov, prepričanj, doživljanj, mišljenj 

in čustvovanj bogatimo. 

Kot svetovalka posameznikom s težavami v duševnem zdravju mislim, da je samosupervizija 

edinstven način razreševanja profesionalnih dilem, a za učinkovito strokovno delo ter v izogib 

izgorevanju so potrebne tudi druge oblike podpore. 

Kot supervizantka sem mnenja, da obstaja več različnih poti razreševanja profesionalnih 

vprašanj, nekatere je vsak praktik zmožen ali primoran razrešiti sam, a noben drug način ni tako 

priročen in dragocen kot samosupervizija. 

Kot bodoča supervizorka spoznavam, da se mi z učenjem koncepta samosupervizije odpirajo 

nova obzorja in vedno bolj verjamem v doseganje kompetentnosti in strokovnosti za delo 

praktika na podlagi lastnega dela na sebi, ob upoštevanju večne nesamozadostnosti. 

Kot navdušena bralka literature s področja svetovanja in terapije prepoznavam, da se vsak 

praktik sooča z lastnimi pomanjkljivostmi, ki se jih zaveda, in nezavednimi slepimi pegami; le-

te je moč z uporabo samosupervizije zmanjševati, a skrivnost podiranja količkov nesvobode se 

skriva v sodelovanju z drugimi. 

 

Nalogo zaključujem s poglavitno ugotovitvijo, da je samosupervizija proces, v katerem 

postajamo vedno bolj učinkoviti praktiki in hkrati vedno bolj dojemljive in samozavedajoče se 

osebnosti z vedno širšim pogledom na odnose in na spreminjajoči se svet. Samosupervizija 

ostaja orodje praktika v profesijah pomoči, vendar pa samosupervizija kot edina vrsta podpore 

praktiku zaradi vedno novih vpogledov, ki mu jih omogoča ne bo nikoli zadostovala. Vpetost 

v dinamičen vsakdan in kompleksne odnose s klienti namreč od nas zahteva neprestano 

pozornost, prilagajanje in predvsem nenehno učenje. Vseživljenjsko učenje in neprestana 

refleksija je posledično potreba, samosupervizija pa mora biti samosupervizorju tudi želja. 

 

Nelson, Barnes, Evans in Triggiano (2008, v Rožič, 2015) »so raziskovali t. i. perspektivo 

modrega supervizorja pri delu s konflikti in ugotovili, da je pojem modrosti oz. nekoga, ki je 

moder, sestavljen iz elementov izkušenj in niza osebnostnih odlik, ki so značilne za ljudi, ki s 

svojimi odločitvami in načinom življenja kažejo na odprtost do ljudi in odprtost za nenehno 

lastno rast« (str. 213). Samosupervizija je torej ne le priložnost za rast, temveč tudi za modrost. 
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