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Miran Možina, Marta Vodeb Bonač1 

 

VEM, DA NE VEŠ, DA VEŠ: 

Kako se učimo v superviziji  

za mentorje prostovoljnega dela z otroki2 

 

Uvod 

 

Ameriški psihoterapevt Milton H. Erickson (1976) je večkrat rekel ljudem, ki so pri njem 

iskali pomoč zaradi raznih življenjskih problemov: "Vem, da ne veste, da veste!" Pogosto jim 

tega tudi ni naravnost povedal, vendar je delal z njimi na osnovi te predpostavke: vedel je, da 

večkrat ljudje ne vemo, da vemo za rešitve na razna življenjska vprašanja in probleme. 

"Praviloma ljudje rešujemo svoje probleme na za nas običajen način in smo pri tem večinoma 

uspešni. Če pri reševanju naših težav nismo uspešni, največkrat ne preidemo na nove načine 

delovanja, ampak (včasih še z večjo silo in večjo togostjo) poskušamo uporabljati privajene 

načine." (Stritih, Možina 1998: 72) Ko se ujamemo v stopnjevanje neučinkovitega ravnanja in 

namesto do rešitve prihaja do »več istega«, pogosto ne najdemo stika z izkušnjami in znanji, 

ki bi nam lahko pomagala. Erickson je svojo vlogo v takih primerih videl predvsem v tem, da 

ljudem omogoči stik z lastnimi viri, z možnostmi, za katere so vedeli, pa jih niso dovolj 

izkoristili ipd. Ericksonova neomajna vera v potenciale klientov in še posebej v njihove 

nezavedne vire, je spodbudila mnoge druge sistemske psihoterapevte in strokovnjake, da so 

razvili delo na virih kot enega temeljnih strateških principov v okviru sistemskega pristopa v 

psihoterapiji in superviziji. 

 

Tudi midva se pri skupinski superviziji za mentorje in mentorice projektov prostovoljnega 

dela večkrat zavedava, da ni najina bistvena naloga dajanje nasvetov ali serviranje rešitev, ki 

bi se po najinem mnenju zdele učinkovite. Bolj je najina vloga večati zaupanje supervizantov 

v to, da marsikdaj vedo več, kot si mislijo, da vedo. Po kratkem prikazu nastanka naše 

supervizijske skupine in po kratki predstavitvi strukture posameznega srečanja podajava opis 

obravnave enega supervizantskega vprašanja, ki po najinem mnenju nazorno pokaže, kako 

supervizantka ni vedela, da že ve odgovor na svoje vprašanje in kako sva ji skupaj s skupino 

pomagala, da je prišla do odgovora, ki ga je že nosila v sebi. 

 

 

Kako se je začela prva supervizijska skupina za mentorice in mentorje prostovoljnega 

dela? 

 

Leta 1990 je Svetovalni center organiziral tridnevni seminar za mentorje projektov 

prostovoljnega dela z otroki v Poljčah. Seminarja se je udeležilo čez sto strokovnih delavcev 

iz različnih področij, ki pri svojem delu z otroki in družinami vključujejo tudi prostovoljce. 

Eden od ciljev seminarja je bil – povezati različne izvajalce projektov prostovoljnega dela, 

spodbuditi sodelovanje, dialog. Poleg plenarnih predavanj in delavnic, kjer so seminaristi 

lahko predstavili različne projekte, smo organizirali tudi izkustvene skupine, kjer so 

udeleženci izmenjevali svoje izkušnje, ideje, pa tudi odprta vprašanja v zvezi s prostovoljnim 
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delom. Prav v teh skupinah so večkrat izrazili željo po superviziji na področju prostovoljnega 

dela. Tako sva leta 1995 začela izvajati supervizijo za prvo skupino mentorjev. Skupino je vsa 

leta do danes obiskovalo od deset do dvanajst mentorjev projektov iz cele Slovenije. Srečanja 

potekajo enkrat mesečno po pet šolskih ur. Člani skupine so strokovni delavci (socialni 

delavci, psihologi, pedagogi, zdravstveni delavci idr.), ki na šolah, centrih za socialno delo, v 

prostovoljskih organizacijah ali kje drugje vodijo projekte prostovoljnega dela z mladimi. 

 

Cilji supervizije so: podpora mentorjem pri izvajanju njihovih prostovoljskih projektov, 

ustvarjanje varnega okolja v supervizijski skupini za učenje, spodbujanje razvijanja mreže 

sodelavcev na področju prostovoljnega dela, vnašanje novih znanj s področja prostovoljnega 

dela, mentorstva, skupinskega dela, supervizije in intervizije. 

 

Učenje je usmerjeno na več ravni, ki se med seboj prepletajo: razvoj strokovnih znanj in 

metod za obravnavanje otrok in mladih z raznimi psihosocialnimi težavami, osebni proces 

vsakega supervizanta v skupini in v projektih prostovoljnega dela (kako se me delo osebno 

dotika, me spreminja, kako odgovarja moji potrebi po osebni rasti), skupinski proces (kako se 

naša skupina poraja, kako začne skupina proizvajati osebno pomembno učenje, vzporednice 

med supervizijsko skupino in drugimi skupinami, v katerih supervizanti živijo in delajo, 

prepoznavanje vzorcev skupinske komunikacije), širši kontekst prostovoljstva (moj projekt 

prostovoljstva v širšem okolju institucij in drugih projektov prostovoljnega dela), 

usposabljanje za intervizijo in supervizijo. 

 

 

Struktura posameznega srečanja 

 

Angleška avtorja Southgate in Randall (1988: 6-30) sta skupinski proces oz. delovni ciklus 

skupine razdelila na štiri faze: negovanje, energizacija, vrh, sproščanje. Strukturo 

posameznega srečanja naše skupine bova prikazala v skladu s temi fazami: 

  

1. Negovanje (oz. uglaševanje) skupine  

Člani skupine prihajajo iz zelo različnih delovnih in življenjskih okolij, razlikujejo se po 

starosti, izobrazbi, izkušnjah, spolu, doživetjih tistega dne in zato se je najprej potrebno 

»uglasiti« in usmeriti pozornost na »tu in sedaj«, na vsakega člana posebej. Važno je, da že na 

začetku vsak dobi trenutek pozornosti cele skupine, da ne začnemo takoj delati, ampak da se 

ustvari varno in prijetno vzdušje, tako da se npr. najprej pogovorimo o počutju, o kakšnem 

dogodku tistega dne. Včasih za negovanje uporabiva tudi kakšno vprašanje, na katerega lahko 

vsak odgovori in se pokaže kot enkraten, poseben, v pozitivni luči, npr. da vsak pove kakšno 

zgodbico v zvezi s svojim imenom. 

 

2. Energizacija skupine 

a) obravnava refleksij o prejšnjem srečanju skupine 

Vsak član skupine po metodi strukturirane refleksije (po modelu C. Johnsa) v času med 

srečanji skupine opiše kakšen dogodek oziroma doživetje, ki se ga je dotaknilo na zadnjem 

srečanju skupine. Ta metoda omogoča, da vsak član skupine po srečanju še enkrat premisli 

dogodek ali doživetje, ki se ga/jo je dotaknilo in skuša izluščiti, na kakšen način je to 

pomembno za njegovo/njeno osebno učenje in delo. Refleksije napišejo vsi člani skupine in 

jih pred naslednjim srečanjem izmenjajo po pošti, hkrati pa jih pošljejo tudi supervizorjema. 

Obravnava reflesij omogoča večjo transparentnost in intenzivnost učenja za posameznika in 

za skupino kot celoto. 
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b) obravnava vprašanj supervizantov oz. članov skupine 

Vsak član skupine lahko izpostavi vprašanje, s katerim se je srečal ob praktičnem izvajanju 

svojega dela. Nekatera vprašanja, ki smo jih do sedaj obravnavali, so: kako zmanjšati osip na 

sestankih s prostovoljci, kako organizirati poletne tabore z otroki, kako ravnati z zaupnimi 

podatki o otrokih, kako ravnati, kadar se otrok upre, da bi sodeloval s prostovoljcem, s 

katerim se sicer dobro razume, kako reševati konflikte med prostovoljci, kako si zagotoviti 

podporo v vodstvu institucije, kako delegirati delo, kako pridobivati sredstva, kako usklajevati 

prostovoljno delo z delom v instituciji, kako voditi skupino prostovoljcev idr. Eno od vprašanj 

in način, kako smo ga obravnavali v skupini, predstavljava v nadaljevanju. 

 

c) teoretične teme 

Po potrebi že nabrane izkušnje in znanje (ob refleksiji konkretnega dogodka) povežemo še s 

teorijo. Tako smo npr. do sedaj obravnavali nekatera poglavja iz splošne teorije supervizije in 

intervizije, teorije učenja, koncepte pomoči v prostovoljnem delu, sistemski pristop v 

prostovoljnem delu, koncept priprave na poletne tabore, Peckov (1994) model razvoja 

skupine, Southgateovo teorijo o skupinskem delu (1988) in podobno. Teorijo v učni proces 

praviloma vnašamo za izkušnjo. Pri praktičnem delu se mentorjem prostovoljnega dela 

pokaže, katera znanja bi potrebovali in šele nato ta vprašanja povežemo s teorijo. To 

zaporedje je pomembno, ker krepi povezavo: praksa – teorija – praksa. 

 

3. Vrh in sproščanje 

Faza konstruktivne energizacije se konča z vrhom, ko člani skupine doživijo uspeh, pridejo do 

novih idej, odkrijejo nove povezave med izkušnjami in znanjem, ki ga že imajo ipd. V fazi 

sproščanja večkrat povzameva, kako je potekalo celotno srečanje, člani pohvalijo drug 

drugega, na kratko izrazijo občutke in misli, s katerimi odhajajo, ocenijo pozitivni izkupiček 

srečanja. Skupino zaključimo z dogovorom za naprej (organizacijsko in vsebinsko 

načrtovanje). 

 

 

Opis primera 

 

Pred enim od srečanj je supervizantka, psihologinja Darja v pisni obliki predstavila konkretno 

situacijo pri delu in svoje doživljanje v njej, na koncu pa tudi svoje vprašanje: 

 

Peter je velik in močan fant, ki hodi v peti razred OŠ. Po obnašanju je živahen in svojevoljen, 

pogosto uveljavlja svojo voljo in to mu navadno tudi uspeva. Predvsem doma, kjer je edino 

»moško dete« priseljene družine. Zna biti ljubezniv in prijazen, pa tudi grob in celo agresiven 

do dvojih vrstnikov. V šoli je dokaj uspešen, zato ga učiteljica ni predlagala kot kandidata za 

pomoč prostovoljca. Opažal je, da drugi otroci dobivajo prostovoljce, ki se igrajo in učijo z 

njegovimi vrstniki. Večkrat je prosil te prostovoljce, naj tudi njega vzamejo k tem 

dejavnostim. O tem so prostovoljci večkrat pripovedovali in predlagali, da tudi Peter dobi 

svojega prostovoljca. V letošnjem letu sem imela situacijo, da je bilo prostovoljcev več kot 

otrok, tako sem se spomnila tudi na Petra. Predlagala sem mu to obliko dela, ki jo je sprejel. 

Obvestila sem starše, ki so se strinjali in pričela iskati prostovoljca. 

 

Za Petra sta se odločili dve srednješolki, obe dinamični in živahni z izkušnjami iz borilnih 

veščin. Zdeli sta se mi kot ustvarjeni zanj. Njihovo prvo srečanje je potekalo brez problemov. 

Na drugem srečanju pa ni hotel zapustiti razreda, da bi odšel na skupno dejavnost s 

prostovoljkama, ker je igral šah s sošolko. Ker ga sami nista mogli prepričati, sem poskušala 

jaz s pregovarjanjem, iskanjem vzroka za odpor itd. To prepričevanje na hodniku je trajalo 
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kakšnih petnjast minut. Peter preprosto ni hotel sodelovati, ves čas je govoril »ne maram«, 

dekleti sta se počutili zelo slabo, jaz pa še slabše, ker je bila moja intervencija neuspešna. 

Takrat je imela tovarišica iz varstva mojega prepričevanja dovolj, stopila je k Petru, ga grdo 

pogledala, povzdignila glas in mu ukazala, da gre s prostovoljkama, če ne naslednji dan ne 

bo smel igrati nogometa. In fant je z dolgim nosom res odšel. Kasneje je celo sodeloval in se 

prijetno imel. Prostovoljkama sem naročila, naj me pokličeta, ko bom s Petrom in njegovim 

očetom razčistila, ali bomo s prostovoljno pomočjo nadaljevali ali ne. Tisti teden sva kar 

nekajkrat govorila, včasih je bil za stvar, včasih ne. Ker pa nisem uspela pravočasno dobiti 

očeta, sem prostovoljkama predlagala, da naslednje srečanje izpustita. Ko sem končno dobil 

očeta in se je on strinjal, da nadaljujemo s prostovoljnim delom, je le–to steklo brez težav in 

se še danes nadaljuje v vsestransko zadovoljstvo. 

 

Moje vprašanje je, kaj naj bi storila v konkretni situaciji, ko je Peter zavračal prostovoljki. 

Ali ga prisiliti, kot je to storila njegova učiteljica, kar se meni upira, ali upoštevati njegov 

odpor in s tem dopustiti, da njegova muhasta narava zmaga? Ali obstaja kakšna srednja 

pot?  

 

K obravnavi vprašanja smo pristopili tako, da smo vsi še enkrat prebrali Darjin zapis, nato pa 

je eden od supervizorjev z Darjo opravil kratek intervju. Cilj tega intervjuja je bil začeti delo 

na oblikovanju Darjinega »izplena«. V skrajšan zapis intervjuja sva dodala tudi komentarje za 

pojasnitev posameznih korakov. 

 

Miran (M): »Darja, ali bi še kaj dodala  k temu, kar si zapisala? 

Darja (D): Peter je lep fant, zdaj teče z njim prostovoljno delo v redu. Te pa tudi kam pošlje 

včasih. Je prvorojenec, ima še eno sestrico. Doma ima zelo močno pozicijo. Je v učno slabem 

razredu. 

M: Ko boš odhajala ob koncu današnjega srečanja skozi ta vrata, po čem boš opazila, da si 

zadovoljna, da si nekaj odnesla od tega srečanja?« 

Komentar: ena od temeljnih tehnik v sistemskem pristopu v superviziji in psihoterapiji je delo 

na t.i. izplenu. Izplen je dobro oblikovan cilj – to pomeni, da predstavlja majhen, realen, 

uresničljiv korak v bližnji prihodnosti. Mora biti čim bolj specifično opisan – kot vidna, 

slušna in čutna predstava. Tako postavljen cilj omogoča orientacijo za vodenje procesa.  

D: »Iščem potrditev, da je moj način lahko tudi v redu, uspešen.« (oči gredo levo gor) 

Komentar: V nevrolingvističnem programiranju (Brooks 1996: 71-89) dajejo precejšnjo 

pozornost premikom oči – če se oči premaknejo levo gor,  pomeni, da je človek (če je 

desničar) prišel v stik v vizualnim spominom. Zato je M, potem ko je opazil ta premik oči, 

postavil naslednje vprašanje. 

M: »Kaj vidiš pri sebi, ko odhajaš iz sobe?« 

D: »Zadovoljstvo.« 

M: »Kje to zaznaš v svojem telesu?« 

D: »Čutim v tem predelu.« (Pokaže na trebuh v višini prepone.) 

Komentar: V tem trenutku je Darja dala izplenu vidno in čutno vsebino. M se nato usmeri na 

Darjine pozitivne vire (t.j. dolgoletne izkušnje pri delu z otroki), iz katerih bi lahko črpala pri 

oblikovanju svojega izplena.   

M: »Tvoj način dela temelji na zelo široki paleti izkušenj. Kateri del iz tvojega načina dela bi 

rada tukaj potrdila?« 

D: »Dogovorni del. Pretežno odreagiram tako mehko, kot sem opisala s Petrom, znam pa tudi 

bolj trdo, ostro. V situaciji s Petrom se mi je zdelo, da ne bi bila jaz, če bi rekla: Šibaj tja!« 

M: »Ali lahko poveš bolj natančno, kaj ti pomeni dogovorni del?« 
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D: »Pogovarjala sva se, motivirala sem ga, vendar nisva imela pristnega stika. Nisem mogla 

razumet, kaj je, kaj je razlog, da me nekako ne vidi in ne sliši.« 

M: »V tvojem razlikovanju trdo/mehko - ali lahko kaj rečeš o mehkem delu tvojega spektra?« 

D: »Peter je pogledal stran. On ima svoje pravice. Zakaj bi ga silila v neko dejavnost? Nisem 

hotela nobene skrajnosti.« 

M: »Torej si se srečala z vprašanjem, zakaj bi ga silila v neko dejavnost. Kaj je sledilo 

potem?« 

Komentar: z dobesednim ponavljanjem in uporabo Darjinih razlikovanj in metafor M 

spodbuja Darjo k specifičnemu interakcijskemu in doživljajskemu opisu konkretnih situacij, ki 

so povezane z Darjinim supervizijskim vprašanjem. 

D: »Bila je težka situacija. Lahko si predstavljate, kako smo stali tam na hodniku: učiteljica, 

prostovoljki, fant in jaz. V zraku sem čutila vprašanje - kaj bo naredila velika psihologinja?« 

M: »Misliš, da je učiteljica uživala ob tvoji zadregi?« 

D: »Učiteljica je odreagirala, 'velika' učiteljica je ukazala. Peter je odšel tja.« 

M: »Kakšne pa so tvoje izkušnje s trdim delom spektra?« 

D: »Letos sem bila z otroci v šoli v naravi. Ponoči so me večkrat zbudili. Enkrat sem sredi 

noči dobila fante v sobi od punc. Bila sem res besna. Zavese so mi dol padle. Sem 

eksplodirala, nisem imela mej, ni bila kontrolirana strogost. Običajno ne bi znala nastopit tako 

ostro.« 

Komentar: V tem trenutku sva ocenila, da smo dovolj živo in neposredno začrtali glavni okvir 

Darjinega izplena. Člani skupine so zelo pozorno poslušali. Darjini opisi so bili doživljajski, 

interakcijski in so jih »potegnili notri«. Seveda bi se intervju lahko nadaljeval, vendar sva 

želela vključiti v delo na supervizijskem vprašanju celo skupino. Darjino vprašanje je očitno 

vzbudilo podobna vprašanja pri drugih članih skupine. 

 

Supervizorja sva nato predlagala simulacijo treh načinov ravnanja v odnosih z otroki: popolno 

popuščanje (laissez faire), avtoritarno ravnanje in sodelovanje. Dala sva le okvirna navodila, 

kako naj člani skupine odigrajo vloge. Le Darja je raje izbrala vlogo opazovalke. Po začetni 

zadregi in omahovanju so se razvile tri zanimive scene, vsi člani skupine so se zelo vživeli. 

Da bi demonstrirala vzorec popolnega popuščanja, si je skupina izbrala situacijo, ko 

mladostnica doma priredi zabavo. Mati je bila popolnoma tolerantna in je dopuščala hrup, 

razgrajanje, kajenje, pitje alkohola, na koncu pa je še sama s hčerkinimi prijatelji odšla v 

disko.   

 

V primeru avtoritarnega ravnanja je skupina odigrala, kako se je deček igral zunaj in ni prišel 

na večerjo, ko ga je mama klicala. Takrat je mama poklicala na pomoč očeta z očitki, da se ne 

briga za otroke in da se mora ona vedno sama boriti z njimi. Oče je nastopil zelo odločno, 

brez  pomišljanja, tako da otrok ni smel prav nič več oklevati, ampak TAKOJ ubogati.   

 

V tretjem primeru je skupina odigrala družinsko situacijo, ko je hčerka (najstnica) gledala 

televizijo, mati pa je postajala vse bolj zaskrbljena, ker je bila ura že pozna in hči še ni 

napisala domačih nalog.  Mati je v tem primeru najprej sedla k hčerki, kakšno minuto gledala 

TV skupaj z njo, se nato zanimala za vsebino oddaje (hčerka je gledala prenos umetniškega 

drsanja na ledu) in tako našla stik z njo. Nato sta se dogovorili, da bo ugasnila televizor po 

nastopu tekmovalke, ki je bila favoritinja za zlato medaljo. Hčerka je potem to tudi res 

naredila in se spravila k nalogam. 

 

Ob zaključku posameznih scen smo vsakokrat osvetlili doživljanje sodelujočih. Po zadnji 

sceni sva opisala še nekaj situacij iz najinih izkušenj pri delu z otroki, ki so podkrepile učenje 

iz igre vlog. Poudarila sva pomen »uglaševanja in zrcaljenja za vzpostavljanje neposrednega 
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stika« (Brooks 1996: 90-102), »sledenja in vodenja« (Erickson 1976: 23), kar bi lahko 

preprosto povzela takole: če hočeš, da ti bo nekdo sledil, se mu najprej priključi, mu najprej 

sledi! Seveda to ni čudežen recept, ki bi vedno deloval, vendar pa obstaja večja verjetnost, da 

se bo na ta način vzpostavilo sodelovanje. V tretji situaciji je članica skupine, ki je igrala 

hčerko, poudarila, da ji je bilo zelo važno, da se je mama najprej usedla k njej in se zanimala 

za oddajo, ki jo je gledala. Ko je potem mama predlagala, da se dogovorita, kdaj bo zaključila 

z gledanjem TV, se v njej ni vzbudil upor, temveč je bila pripravljena na sodelovanje in 

kompromis. 

 

Darji, ki v igranje vlog ni bila vključena, sva na koncu srečanja zastavila vprašanje: Kakšen je 

tvoj izkupiček? Kakšen je tvoj občutek glede na pričakovanja v začetnem intervjuju? 

Odgovorila je zelo na kratko: »V redu«. Imela sva občutek, da je res tako in da ne bi bilo 

dobro bolj drezati vanjo. Do naslednjega srečanja je napisala sledečo refleksijo: 

 

Ko smo pričeli obravnavati situacijo, bi raje videla, da bi zaigrali konkretno situacijo s 

Petrom. Zdelo se mi je, da sebe v neki izmišljeni situaciji ne bom prepoznala. Še preveč sem 

se ukvarjala z vprašanjem učinkovitega odnosa do Petra: permisiven, avtoritativen ali 

kompromisen. V tej srednji poti sem iskala odgovor, vendar sem pozabila nekaj pomembnega. 

In ravno to »razsvetljenje« me je preblisnilo na koncu igre vlog. Pozabila sem na Petra. Vzela 

sem ga iz skupine in se z njim dogovorila. Že s tem sem zminirala njegovo situacijo, v kateri 

je bil zadovoljen. Zato tudi ni bil pripravljen na dogovor in kompromis. 

 

Učenje: 

Konflikt s Petrom mi je šola za prihodnost. Bolj moram biti pozorna na otroke in se v stikih z 

njimi vklopiti v njihov svet. Šele potem lahko predlagam tudi moje alternative. Pa to sem jaz 

že vedela! Le kako sem lahko na to pozabila? Verjetno z leti in rutino pozabljaš na nekatere 

pomembne stvari in sprejmeš ustaljen način reagiranja, na katerega povprečni otroci normalno 

odreagirajo in se prilagodijo. Vendar ne »problematični« otroci, ti nam povzročajo težave in 

od njih se lahko veliko naučimo. Predvsem pa nam povzročajo težave, da ne potonemo v 

rutino in lenobnost. Hvala Peter! 

 

Darjin primer jasno pokaže, da so pogosto viri za reševanje problemov oz. odgovori na 

vprašanja, ki jih postavljajo supervizanti, v njih samih. Bistvo supervizije je v takih primerih 

t.i. delo na virih, skupinske interakcije pa lahko postanejo katalizator ozaveščanja 

neizkoriščenih potencialov, znanj in sposobnosti članov skupine. 
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