SUPERVIZIJA IN
KOUČING (COACHING)

KAJ JE SUPERVIZIJA?
Besedi SUPERVIZIJA in SUPERVIZOR imata v vsakdanjem govoru več pomenov. Ob tem
običajno najprej pomislimo na določeno kontrolo ali nadziranje. Nad-ziranje pa že nakazuje možnost pogleda »od zgoraj« ali od »strani«, kar omogoča boljši pregled ali nek
drug vidik. V tem smislu se termin supervizija danes uporablja v različnih družbenih
okoljih za »posebno učno, razvojno in podporno metodo, ki posamezniku omogoča, da z lastnimi izkušnjami prihaja do novih strokovnih in osebnih spoznanj, da
integrira praktične izkušnje s teoretičnim znanjem, da se razbremeni napetosti
in stresov, ter kontinuirano izgrajuje svojo osebno strokovno identiteto« (Kobolt,
Žorga, 1999).
Slovensko Društvo za supervizijo na svoji spletni strani supervizijo opiše kratko in jedrnato kot »obliko poklicne refleksije in svetovanja za zagotavljanje kvalitetnejšega poklicnega dela in spodbujanja osebnega razvoja« (http://www.drustvozasupervizijo.si/index.
php/o-superviziji ). Razloži še, da je namenjena posameznikom, skupinam in organizacijam za doseganje boljših delovnih učinkov.
Kljub zelo različnim opredelitvam procesa supervizije obstaja enotnost v tem, da gre za
omogočanje poklicne refleksije, za analizo dinamike odnosov, ugotavljanja lastne udeležbe v tem, skratka za proces učenja, profesionalni razvoj in osebno rast.

SPREMINJAMO SE IN RASTEMO CELO ŽIVLJENJE
Posameznikov razvoj poteka od rojstva do smrti. V odrasli dobi gre predvsem za povečevanje integriranosti posameznih dimenzij osebnosti in funkcij jaz-a ter za večje in
boljše sprejemanje samega sebe. Gould (1978, v Kobolt, Žorga,1999) poudarja, da gre za
sprejemanje samega sebe kot soustvarjalca lastnega življenja in za osvobajanje od predpostavk, pravil in standardov iz otroštva. V procesu supervizije ne gre le za ozaveščanje
problemov, s katerimi se srečujemo pri svojem poklicnem delu, temveč tudi za izražanje
čustev, dvomov in stisk, do katerih pridemo v določenih delovnih in poklicnih situacijah.
Iščemo nove, ustreznejše načine poklicnega ravnanja in raziskujemo različne posledice
možnih ravnanj. Udeleženci s pomočjo supervizije izboljšujejo svoje dosežke na poklicnem področju, pridobivajo boljši vpogled v svoj način komuniciranja in ozaveščajo svoje
razmišljanje, doživljanje in ravnanje. Zaradi tega bolje obvladujejo poklicne in osebne
izzive, naučijo se postavljati cilje in jih dosegati.

Vsaka sprememba na kateremkoli področju človekovega funkcioniranja se odraža v določeni meri na vseh drugih področjih posameznikovega delovanja. Tako so končni cilji
oz. korist takšnega dela na sebi: večja moč ega, redukcija kompleksnosti delovne oz.
življenjske situacije in seveda dvig odličnosti; tako postanemo boljši ljudje in večji strokovnjaki.
Supervizija se je pokazala kot nepogrešljiva podporna metoda predvsem na področjih
dela z ljudmi, kjer gre za visoko stresno izpostavljenost in grožnjo poklicnega izgorevanja. V slovenskem okolju je najbolj uveljavljena znotraj socialnega dela in psihoterapevtske dejavnosti, vedno bolj pa prodira tudi na področja medicinske nege ter vzgoje in
izobraževanja. Velika pričakovanja, hkrati pa razvrednotenost poklica in spremenjeni
odnosi, današnjega učitelja (vse pedagoške in šolske svetovalne delavce) pogosto postavljajo v nemogoč položaj. Tukaj možnosti supervizije še zdaleč niso izkoriščene.
PROCES SUPERVIZIJE
Ozaveščenost potrebe po strokovni rasti in razvijanju
strokovnih kompetenc je običajno osnova za vključitev
v proces supervizije. Vendar samo jasna želja ni dovolj,
potrebna je pripravljenost na soočenje z refleksijo lastnega poklicnega delovanja in na učenje oz. uvajanje sprememb. Supervizija ni enkratna učna situacija, temveč je
proces, serija dogovorjenih srečanj, ki ob ustreznem settingu omogoča doseganje želenih ciljev.
Tako pričakovanja kot pravila supervizijskega dela se jasno določijo v supervizijskem dogovoru v uvodnem delu procesa, ki pa je po svoji naravi izrazito kreativen, deloma tudi
nepredvidljiv. Za uspeh supervizijskega procesa so odgovorni vsi vključeni akterji, v naj-

večji meri seveda supervizor, ki je hkrati moderator in model. Supervizor s poslušanjem,
zastavljanjem ključnih vprašanj in drugimi tehnikami pomaga udeležencem pri iskanju
najboljših rešitev.
Vključitev v proces supervizije mora biti prostovoljna (notranja motivacija udeležencev),
supervizorjev odnos do udeležencev in njegov način dela pa morata dajati dovolj občutka varnosti in sprejetosti, da se lahko zgodi tako kvalitetna refleksija, kakor tudi učenje.

KAKO POTEKA SUPERVIZIJA
Supervizija poteka individualno ali v skupini.
Število srečanj je odvisno od ciljev udeležencev. En supervizijski sklop se običajno zaključi
po desetih do dvanajstih srečanjih, ki si sledijo v presledku treh tednov ali meseca dni.
Individualna supervizija traja 1 uro, skupinska pa 2 do 3 ure.
Cilji, način dela, financiranje in druge podrobnosti se lahko opredelijo v tripartitnem supervizijskem dogovoru, ki ga podpišejo supervizant(i), njegov delodajalec in supervizor.

KOUČING (COACHING) 1
Koučing je sorodna oblika dela superviziji, ki se je iz terapevtskega dela in psihosocialnega področja prenesla
na številna druga področja (šport, gospodarstvo) in ostale segmente družbe. Nemški supervizorji vidijo koučing
kot ponudbo svetovanja za osebe, ki se pri svojem delu
soočajo z zelo zahtevnimi nalogami, zasedajo vodilne
funkcije, fokus pa je usmerjen v delovno področje. Največji razmah je doživel v poznih osemdesetih letih.
Definicija
Downey (v Rutar idr. 2014:8): Koučing je umetnost spodbujanja uspešnosti, učenja in
razvoja ljudi.
Rogers (v Kobolt 2010:15) opisuje koučing kot delo s klientom, da bi se pospešila ali
povečala učinkovitost v zasebnem in poslovnem življenju s pomočjo usmerjenega vedenja.
Grant (v Kobolt 2010:16) opisuje koučing kot individualizirano sodelovalno aktivnost, ki
je usmerjena na klienta in na rezultat, usmerjena na konstituiranje rešitev in ne na analiziranje problemov. Je v cilj usmerjen proces.
Področja
Koučing se lahko izvaja na področju izobraževanja kot kolegialni koučing, kadar gre za
pogovor med sodelavcema, ki je refleksiven in usmerjen v iskanje rešitev in ne v tar1 V besedilu uporabljamo poslovenjeno besedo koučing, ki jo uporablja Društvo za supervizijo. Poslovenjena
beseda izhaja iz angleške besede coaching, ki pomeni svetovanje ali treniranje; predvsem gre za razlikovanje od
besede terapevt (Schwarz, Scweppe, 2005).

nanje. O koučingu v odnosu med učiteljem in učencem govorimo, kadar je pogovor
usmerjen v učenje in ne v poučevanje. Prav tako lahko izvajamo koučing za celotno šolo
(šola kot sistem), kadar je proces usmerjen med koordiniranje podsistemov in iskanje
novih ustvarjalnih rešitev.
Osebni koučing je pomoč posamezniku pri načrtovanju in uresničevanju ciljev na področju družine, kariere, izobraževanja ali športnih aktivnosti.
Na poslovnem področju je koučing metoda dela za izboljšanje poslovne rasti, načrtovanje časovnih okvirjev, vnašanje organizacijskih sprememb ali modernizacije poslovanja. Zelo v porastu je koučing menedžerjev, katerega cilj je podpora in razvoj posameznika, premagovanje stresa ali učenje strategij in spretnosti, ki se kasneje prenašajo na nižjo
poslovodno garnituro.
Veščine koučinga
V procesu koučinga je v fokusu posameznik ali
skupina. Cilj je podpreti posameznika ali skupino
pri njegovem razvoju. Zato kouč uporablja nabor
različnih veščin, kot so: aktivno poslušanje, povzemanje, zrcaljenje, parafraziranje, dajanje povratnih
informacij, ustvarjanje zaupanja, spremljanje, ozaveščanje in empatija. Seveda pa ne moremo mimo
tega, da so navedene veščine vse veščine dobrega
svetovalnega oz. terapevtskega procesa. Zato je
koučing eden izmed modernih pristopov, izvajajo
ga različno strokovno usposobljeni in usmerjeni
posamezniki, ki ima osrednji cilj oporo in iskanje
rešitev.

Cilji:
•

delati korake k želenim ciljem,

•

odpiranje novih perspektiv, večja jasnost
misli, čustev, vedenje in pogledov drugih
ljudi,

•

povečati moč, za nove kreativne ideje,

•

doseči dober rezultat (lahko tudi v športu),

•

aktivacija talentov,

•

razvoj kreativnosti,

•

postavitev prioritet,

•

povečanje delovne uspešnosti.

Model GROW
Model GROW (Whitmore, 2009 v Kobolt 2010:87) zajema pet temeljnih stopenj:
TEMA – fokusirati temo pogovora
Vprašanja: O čem bi se danes radi pogovarjali z mano? Kaj bo danes tema pogovora?
CILJ (goal) – usmeritev v to, kaj želi supervizant, klient s tem doseči, usmerjati pogovor
v to, da se izkristalizira cilj.
Vprašanja: Kaj si želite, kaj bi radi spremenili? Pripoveduj mi o tvojem cilju. Kako vidiš
sebe čez eno leto, kaj bo do takrat uresničeno?
REALNOST (reality) – ocenitev trenutnega položaja
Supervizant oz. klient opiše svoj sedanji položaj. V primeru, da se rešuje problem supervizanta oz. klienta, preverimo jedro problema, skrbi, čustva, stališča, vrednote.
Kadar pa v ospredju ni reševanje nekega problema, lahko preverjamo dejstva ali se naredi le načrt za dosego nekega cilja.

Vprašanja: Kaj se dogaja v tem trenutku? Kaj je tvoja največja ovira? Česa nisi pripravljen
spremeniti?
MOŽNOSTI (options) – raziskovanje drugih možnosti
Temeljno v tej fazi je, da vključeni prepozna, da ima izbiro in da ozavesti različne možnosti. Izbira ima v sebi tudi odločitev, da nekaj naredimo ali tudi ne. Pogovor je usmerjen
v to, kaj je do sedaj preizkusil, kaj mu je to prineslo in kaj bi bile lahko še nove rešitve. To
je odprto razmišljanje o novih in drugačnih možnostih.
tema

volja

cilj

možnosti

realnost

VOLJA (will) – kaj je potrebno storiti, kdo bo kaj naredil
To je zaključna faza, načrtovanje. Predvideva se zgraditev akcijskega koraka, volje za korak. Razmišljanje je usmerjeno v učinke in posledice dejanj. Napravi se tudi načrt izvedbe, časovne roke. Pomembna je motivacija supervizanta, klienta.
Vprašanja: Kaj boš storil? Kaj bo tvoj prvi korak? Kaj lahko prepreči tvoj načrt?
Model Grow je sestavljen iz posameznih faz. Ključ kouča je postavljanje vprašanje, ki
posameznika peljejo k doseganju zastavljenega cilja.

NLP KOUČING

»Če z nekom govoriš v jeziku, ki ga razume, gre sporočilo v njegovo glavo. Če pa mu
govoriš v njegovem jeziku, gre sporočilo v srce.« Nelson Mandela
NLP je okrajšava za nevrolingvistično programiranje in predstavlja celosten model komunikacije ter je učinkovita metoda osebnostnega spreminjanja. Model, iz katerega
je nastala nova filozofija učenja in osebnostnega spreminjanja, je nastal v 70. letih 20.
stoletja v ZDA. Avtorja, matematik in psiholog R. Bandler ter lingvist J. Grinder, sta si
zastavila vprašanje, katere lastnosti imajo ljudje, ki so posebej uspešni v medosebnih
odnosih, kako se vedejo in kako ravnajo. Opazovala sta vedenje in komunikacijo mnogih
uspešnih ljudi, zlasti pa treh mojstrov psihoterapije Fritza Perlsa, Virginije Satir in Miltona
Eriksona. Razen vedenja sta proučevala tudi njihove notranje predstave, stališča, vrednostne sisteme in zaznavanje. Izoblikovala sta sistem metod in tehnik, s katerimi lahko
»programiramo« svoje mišljenje. Model NLP združuje vse tisto, kar mnogi uspešni učitelji, terapevti, prodajalci počnejo intuitivno in kar ljudje pogosto nezavedno uporabljajo v
svojem življenju, da bi učinkoviteje obvladali določene situacije.
NLP koučing
NLP koučing vključuje uporabo konceptov, predpostavk in orodij iz NLP-ja in drugih
koučing konceptov z namenom, da klientu pomagamo, da uresniči svoje cilje, odpravi
omejujoča prepričanja ter sam najde vire in usmerjenost v odličnost, ki je lahko odličnost na dolgi rok. S tem, ko se klient sam premakne naprej, je lahko sprememba in premik takšen, da omogoča samostojno rast klientu še naprej. Pri tem se ustvarja sodelujoč
odnos, ki temelji na klientovih dosežkih in povečani učinkovitosti.
Usmerjen je v to, kar deluje in kar nam prinaša rezultate tako navzven v obliki merljivih
dosežkov kot navznoter v miselnem in čustvenem svetu. Je ciljno naravnan, raziskuje
uspešnost in modelira odličnost v vedenju. Za rezultat je odgovoren klient, pri čemer
ima na razpolago vse vire, ki jih potrebuje za doseganje svojega cilja.

NLP kouč
Ključna prvina NLP kouča je dober stik na podlagi čutne ostrine in približevanju modela
sveta klientu. Pri svojem delu uporablja številna orodja in tehnike, ki jih je pridobil v
okviru NLP praktika in NLP mojstra praktika. Med pomembna orodja spada usmerjenost
na klienta, da lahko uporabi vse, kar mu klient nudi, ob tem pa ga aktivno posluša in
opazuje. Vsako srečanje je zato drugačno, saj lahko nekaj, kar smo dobili ali opazili na
zadnjem srečanju kot ključno, na novem srečanju sploh ni več aktualno, ker so se prioritete, vrednote ali zunanje okoliščine spremenile.

NLP kouč mora biti vedno prisoten (up-time), pozoren mora biti na nove informacije,
preverja klientov »feedback«, da lahko kalibrira (prepoznava razpoloženje pri drugem
skozi nebesedne signale) vse spremembe, ki jih zazna v glasu in odzivanju klienta in da
potem uporabi to, kar od klienta dobi. NLP kouč dovoli klientu svoj način razmišljanja,
svoje razumevanje in občutke z namenom, da naredi spremembo. Z vidika NLP ima pri

koučingu ključno vlogo klientov zemljevid sveta. Z uporabo klientovih pričakovanj in
prepričanj o sami spremembi, doseže klient bistveno boljše in hitrejše rezultate. Kouč
tudi ne ponuja odgovorov, pomaga pa klientu, da jih sam najde z uporabo vprašanj (Kaj
resnično želite?). Tako pri uvodnem kot tudi pri celotnem koučingu je pomembno, da
ugotovimo motivacijo, kaj je tisto, kar resnično klienta motivira in kako ga usmerimo k
akciji (Kaj sledi?, Kako naprej?). Če klient ne naredi koraka naprej, ne vidi možnosti ali
pa je usmerjen v negativno čustveno stanje, potem mu lahko kot NLP kouč ponudimo
novo, spodbujajočo perspektivo, nov pogled na svet, ki je odvisen od številnih komponent (Kako bo ta problem izgledal čez 5 let?, Kako bi na ta problem gledal vaš heroj? ...).

NLP koučing je posebej primeren za vse, ki želijo:
•

boljše odnose,

•

izboljšanje samospoštovanja,

•

večanje možganske moči,

•

krepitev zdravja,

•

neodvisnost pri upravljanju z notranjimi viri,

•

ustvarjanje bogastva,

•

krepitev budnosti in prisotnosti …

Temeljne predpostavke NLP koučinga:
•

ljudje se ravnajo po individualnem mentalnem zemljevidu,

•

najboljši zemljevid je tisti, na katerem je vrisanih kar največ poti,

•

vsako vedenje in delovanje temelji na pozitivnem izhodišču,

•

vsaka izkušnja ima svojo strukturo,

•

za vsak problem je rešitev,

•

vsak človek ima v sebi vire, ki jih potrebuje za spremembo,

•

telo in duševnost sta dela enotnega sistema,

•

namen oz. pomen komunikacije je v odzivu, ki ga dobimo,

•

neuspeh ni nič drugega kot povratno sporočilo,

•

če nekaj ne deluje, poskusi kaj drugega.

Povzamemo lahko, da je NLP koučing osredotočen na prihodnost, k cilju in akciji. Proces
in način dela sta v celoti prilagojena klientu.
Kouč spodbuja klienta k proaktivnosti, širi možnosti izbire, tako da klient začuti, da je on
tisti, ki odloča.
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