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TRŽNICA IDEJ ZA IZOBRAŽEVALCE, TRENERJE IN 

COACHE 

 

 

Ne hodi tja, kamor  vodijo mnoge poti. 

Pojdi tja, kjer ni poti, in zapusti sledi. 

(R. W. Emerson)    

Pozdravljeni,  

 

čeprav je avgust najbolj počitniški mesec, nekateri že gledamo v jesen, ki bo za izobraževalce 

gotovo spet polna izzivov. 

Pred kratkim me je poklicala nekdanja udeleženka naših izobraževanj in NLP Master coach, 

ki že dolgo dela v zasebnem izobraževalnem podjetju kot  trenerka in coach, in me opozorila 

na kaotično stanje na izobraževalnem trgu v Sloveniji, kjer  nekateri ponudniki  “prodajajo” 

svoje storitve brezplačno ali po zelo nizki ceni, ker so morda redno zaposleni in lahko 

postavijo zelo nizko ceno za svoje delo. S tem ogorožajo tiste, ki svoje delo  profesionalno 

opravljajo že vrsto let, investirajo v svoje znanje, le-tega stalno spopolnjujejo in so zavezani 

tudi medsebojnemu učenju oz. superviziji.  

Morala sem ji pritrditi, da je “trg” res poln “predavateljev”, “trenerjev”, coachev, 

“terapevtov”, duhovnih učiteljev in gurujev.  Hkrati pa v Sloveniji še nikoli ni bilo toliko ljudi s 

težavami v duševnem zdravju, negativizma, kritizerstva, strahu pred negotovo prihodnostjo, 

da o stresu zaradi gospodarskih in siceršnjih družbenih razmer sploh ne govorimo.  

Le kje se potem skrivajo vsi ti terapevti, ko je treba “reševati” našo družbo? 

Kdor hodi po svetu z odprtimi očmi in ušesi, zaznava, da slovenska družba potrebuje resne 

spremembe. Morda za začetek samo nevtralen pogled “od daleč, od zunaj”. Zmogli bi ga 

nekateri coachi, trenerji in terapevti, ki zanjo tudi sistemsko gledati in razmišljati.  

Kako to, da vsa ta množica “pomagajočih” in “podpirajočih” ljudi ne pomaga Sloveniji? 

Kaj pa če tudi oni potrebujejo spremembe? Več odločnosti’ 

V Sloveniji ne morete odpreti masažnega salona, čevljarske delavnice ali gostinskega lokala, 

če nimate ustrezne kvalifikacije in potrjenega znanja. Zlahka pa ste predavatelj, svetovalec, 

coach ali celo duhovni učitelj in nihče vas ne bo povprašal po znanju, izkušnjah in izobrazbi. 
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Pravite, da diploma še ne pomeni, da je nekdo dober učitelj ali svetovalec. Res ne. Je dokaz, 

da zna vztrajno delati na neki temi. Za začetek, z delom se bo tako šele začel zares učiti. 

A je pomembnejša diploma ali izkušnje? Eno IN drugo!  

Ko gremu k okulistu, vemo, da lahko računamo, da nam bo predpisal nova očala, ne pa 

inzulina ali sirupa. Še več, zahtevamo, da ve, kaj dela. Morda pogleda v kako knjižico, da 

najde pravo zdravilo. A ve, kaj počne.  

Pri delu z ljudmi je predvsem pomemben občutek, boste rekli. Res je pomemben, a je treba 

tudi kaj znati.  

V življenju sem srečala nekaj odličnih učiteljev, trenerjev, terapevtov. Prav vsi so imeli za 

seboj ogromno študija in učenja in hkrati množico življenjskih in praktičnih strokovnih 

izkušenj, ki so jih povezali z naravnimi talenti za delo z ljudmi. Ti talenti so zelo različni – od 

prefinjene zaznave telesne govorice do občutka za jezik, odlično sposobnost za stik in 

empatijo ali pa posebno sposobnost za povezovanje ljudi v skupini.  Vsi po vrsti so bili 

ambasadorji vseživljenjskega učenja, ki jih je ravno njihova radovednost, učljivost in 

odprtost za novo pripeljala do izjemnih dosežkov in razvoja svojih virov, hkrati pa do 

posebne človeške živosti in radoživosti. Niso bili ljudje, ki si po 8 dneh izobraževanja 

navdušeni obesijo na vrata napis “coach” ali “trener”, temveč so odgovorno in profesionalno 

dograjevali svoje znanje, navzven pa delovali skromno, a predano svojemu poslu in 

velikodušno. Nihče od njih ni obljubljal instantnih rešitev za vse in vsakogar, čeprav so jih 

nekateri tudi dosegali. Zavedali so se, da je sprememba zelo individualen proces – podobno 

kot učenje in da – ko gre za človeško dušo – rezultatov ni mogoče z gotovostjo napovedati. 

Svoj posel delajo s srcem in vso predanostjo, na čisto svoj oseben način in taki so vedno 

navdihovali tudi mene.  Zato bi si želela v treningu in coachingu več izmenjave znanja, 

sodelovanja in podpore, hkrati pa standardizacije znanj, kar bo prispevalo tudi k ugledu NLP-

ja in drugih pristopov v javnosti.   

Študijske in supervizijske skupine so prvi korak  k temu. Čeprav ugotavljamo, da beseda 

“supervizija” pri večini ljudi vzbuja asociacije, ki jih povezujejo z nadzorom, smo veseli, ker 

smo uspeli skupini izobraževalcev in coachev že izkustveno predstaviti to metodo kot 

zanimiv medsebojni učni proces, kjer na enostavne načine dobimo hiter uvid in ideje o 

svojem delu in ki zagotavlja popolno varnost, zaupnost in podporo. Supervizija tako pomeni 

“supervidenje”.  

Zato vabimo vse, ki se čutite odgovorne do svojih klientov, stroke in do sebe, da se nam 

pridružite na supervizijskih srečanjih vsaka dva meseca. Spoznali boste, kako lahko varno 

napredujete v skupini podobnih in z njimi izmenjujete svoje najboljše ideje.   

Pridružite se nam. Krog naših naročnikov in sodelavcev se širi, zato vabljeni k sodelovanju, 

saj bo to popestrilo naše vsebine, za vas pa bo tudi promocija, zato delite z nami svoje 

znanje in dobre izkušnje. Veseli bomo vaših mnenj, želja in prispevkov.  Edina omejitev: 

ustreznost teme in največ 2 strani dolg prispevek. Navdušite tudi svoje znance: za samo 18 

EUR letne naročnine boste vsak mesec v svojem e-nabiralniku našli novo zalogo idej, vaj in 

drugih uporabnih namigov za učinkovito učenje, poučevanje in coaching.  

Z naročilom na e-naslov  sledi@t-2.net boste dobili račun in  dostop do spletne povezave.  

mailto:sledi@t-2.net
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UČNI COACHING: Struktura učnega coachinga in viri za uspešno 

učenje, 2. del 

V prejšnji številki smo opisali in spoznali, da je učni coaching ciljno usmerjen proces, ki traja 

7 tedenskih srečanj. Čez eno leto pregledamo, kako otrok/mladostnik napreduje, uporabi 

naučeno, posploši znanje v vsakodnevno življenje ter kje se še pojavljajo učni izzivi, zato 

priporočamo osvežilno srečanje. 

Kratko srečanje je namenjeno postavljanju okvirjev (podajanju informacij, seznanjanju  s 

coachingom), vzpostavljanju stika, definiranju izziva/problema, doseganju strinjanja  z 

otokom/mladostnikom in starši. Da bi zvišali starševske kompetence ter preokvirili 

prepričanja, povabi starše, da razmislijo ter zapišejo tri kompetence otroka, ki jih 

otrok/mladostnik že ima. Potem jih povabi, da razmislijo in napišejo tri kompetence, ki mu 

bodo pomagale v življenju ter nazadnje, da razmislijo in zapišejo, kaj lahko kot starši 

naredijo, da bo otrok v življenju uspešen. Prva ura je lahko brezplačna ter s tem poskusna in 

traja 30 minut. 

Prvo srečanje je namenjeno oblikovanju cilja (po procesu SMART ciljev, ki smo ga spoznali v 

prejšnji številki) ter izpolnjevanju vprašalnika, ki sloni na sestavljanki uspešnega učenja; 

vprašalnik je coachu v pomoč pri določanju prioritet učnega coachinga ). Srečanje traja 60 

minut.  

Drugo srečanje in naslednja trajajo tudi 60 minut ter so namenjena intervencijam za dosego 

cilja. Uporabljamo različna orodja učnega coachinga in NLP metode. 
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Zaključno srečanje pomeni refleksijo ter utrjevanje pridobljenih veščin in znanj. V 

zaključnem delu zadnjega srečanja povabimo starše, s katerimi se pogovorimo, kako lahko 

otroka/mladostnika podpirajo še naprej. 

Učni coaching spodbuja ter opremi otroka/mladostnika za uspešno učenje. V nadaljevanju 

prisluhnimo ter poglejmo, katere vire potrebujemo za uspešno učenje. Povzeto po 

prispevku Možganom prijazno učenje na osnovi NLP-ja iz mednarodne konferenca EDUvision 

2013 »Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij«. 

 

 

1. Samozaupanje. Otroka/mladostnika vprašamo: Kaj rad delaš, kaj ti ne gre, kaj bi rad 
bolje znal, na katerem šolskem področju bi rad napredoval, kdo verjame vate? 
Razvojne strategije: svetovanje staršem, da verjamejo v otroka. Starši napišejo 
otroku pismo o doživljanju njegovih močnih področij. Igramo se igro Pozitivni Peter, 
narišemo roko notranjih moči, uporabljamo zeleno pisalo za označevanje vseh 
pozitivnih rešitev v otrokovi kontrolni nalogi. 

 

Igra Pozitivni Peter: otrok našteje svoja močna področja, vire moči, spretnosti in 

sposobnosti (pridevnike), ki se začnejo s črko njegovega imena. Peter je prizadeven, 

prijazen, preprost, pozitiven... 

Vaja: Poiščite pridevnike, ki se začnejo  črko vašega imena ter pomenijo vaše vire moči. 

Napišite jih na list ter jih občudujte. 

 

2. Koncentracija. Koncentracija je sposobnost, da se oseba fokusira na delo,  na 
kateremkoli mestu, ob kateremkoli času, za različna obdobja. Kljub upadu pozornosti 
ima namero, da nalogo dokonča. Otroka/mladostnika vprašamo: Kako se zbereš, kdaj 
si zbran, koliko časa, kolikokrat, kaj počneš, ko si zbran? 
Razvojna strategija: struktura učnega okolja, sidranje lastnosti junakov, ki se zelo 
zbrani pri reševanju izzivov, uporaba predmetov, ki pomenijo sidra (srečna     
zapestnica, nevidna očala), kinestetična sidra. 
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3. Optimalna uporaba možganov.  Zanima nas, kaj potrebujejo možgani, da bodo pri učenju 

učinkoviti?  

 Sprostitev - uporaba različnih sprostitvenih tehnik. Razvojna strategija: sprostitev oči, 
gibalni odmor, glasba – sidro za sproščanje. 

 Ponavljanje učne snovi. Razvojna strategija za trajno zapomnitev učne snovi: 
ponovitev učne snovi po eni uri, po enem dnevu, po enem tednu, po enem mesecu, 
po šestih mesecih. 

 Ogljikovihidrati – ustrezna hrana za možgane so sadje (jabolka), zelenjava, žitarice in 
oreščki . 

 Odmori in spanje. Razvojna strategija: med učenjem ima otrok kratke odmore v 
katerih pripravi pripomočke za učenje drugega šolskega predmeta, popije vodo in 
odpre okno. Pravilo za začetek odmora za otroke se glasi: število let otroka x 2. 
Najdaljši in najpomembnejši odmor med učenjem pa je spanje, v katerem možgani 
procesirajo, integrirajo in skladiščijo podatke, ki jih je otrok pridobil med učenjem.  

 Kisik. Razvojna strategija: prezrači sobo, se giblje v naravi. 
 Dobro razpoloženje vpliva na hitrejše učenje in trajnejšo zapomnitev učne snovi. 

Razvojna strategija: aktivnosti, ki otroka sproščajo; uporaba vonja, ki povečuje 
zbranost in uporaba sidra ugodja ob učenju. Glasba je lahko sidro za priklic informacij 
(priljubljena glasba, s katero prekrijemo neustrezne občutke ob učenju). 

 Pitje vode izboljšuje spominske funkcije, razumevanje ter koncentracijo za učenje. 
Razvojna strategija: priporočamo pitje 8 kozarcev vode na dan. 
 

Vaja: Opazujte in zapisujte pitje vode v enem dnevu. Koliko ste popili? Če je bilo premalo, 

naslednji dan povečajte količino popite vode in opazujte vašo učinkovitost, lahkotnost in 

sproščenost. Kaj ste ugotovili? 

 Gibanje na svežem zraku vpliva na sproščanje serotonina, ki aktivira motorični 
korteks ter vpliva na sproščanje telesa. Gibanje med in po učenju vpliva na  
razumevanje in pomnjenje informacij. Razvojna strategija: peš hoja iz šole do doma, 
kolesarjenje ... 
4. Organizacija učenja. Razvojna strategija: ugotavljanje zaznavanja časa, uporaba 
preglednic za načrtovanje učenja, učenje postavljanja ciljev.  
 
5. Motivacija, ki je pomemben spodbujevalec učenja.  
Razvojna strategija: ugotavljanje tipa motivacije: notranja, zunanja, k cilju usmerjena, 
proč od cilja.  
 

Vaja: Katera motivacija vas motivira pri težavni nalogi. Kako lahko uporabite tip motivacije 

sebi v prid, kaj vam prinaša vaš izbor, kaj vam onemogoča ...? 

6. Učne strategije razvijamo glede na preferenčne zaznavne kanale.  
Razvojna strategija: uporaba multisenzornega učenja. Pri vseh otrocih razvijamo 
zmožnost vizualizacije, ki je pomembna za učenje; videti z notranjimi očmi, na 
notranjem ekranu. Otroke učimo vizualizirati situacijo skozi učenje do testne situacije 
in oblikovati cilj (uporaba majhnih korakov). 
7. Spretnosti, ki jih uporabljamo v testnih situacijah so napisane v “skrinji zakladov.” 
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Ugotavljamo, kaj otroku/mladostniku pomaga pred testom? Ali je to samozaupanje, 
aktivacija možganov, koncentracija, motivacija...?  

 

Vaja: Stojimo na tleh izgovarjamo ter ploskamo. I can, I can, I can, I know, I can, I can, I can, I 

do. (Znam, znam, znam ...) Ponovimo trikrat, vsakič glasneje, na koncu stopimo na stol in 

glasno ponovimo. Kakšno je vaše notranje stanje prav sedaj? V kateri situaciji v bližnji 

prihodnosti boste to stanje potrebovali? 

 
8. Stanje polno virov moči. Razvijamo notranje vire, ki krepijo razvoj učenja. Če 
učenec verjame, da se lahko nauči, potem ga bo to prepričanje vodilo pri samem 
učenju in bo lažje dosegel uspeh.  
Razvojna strategija: Poiščemo situacijo, kjer se pojavlja notranji vir ter ga prenašamo 
iz pretekle situacije v potencialno prihodnjo situacijo, po časovni črti. Notranje vire 
sidramo. 

 

9. Odgovornost. Otrok je odgovoren za svoje učenje ter za učni uspeh.  
Razvojna strategija: oblikovanje prepričanj, razvoj samozaupanja, razvoj kompetenc 
povezanih z učenjem. 

 

Vaja za starše: Ali dopustite otroku, da se uči iz lastnih napak? Ali mu svetujete, vendar nosi 

posledice svojih odločitev? Ali so za vas dobre ocene bolj pomembne, kot njegova 

spoznanja? Ali ste model svojemu otroku ter njegov vodja?  

Se nadaljuje ... 

Tanja Černe, prof. defektologije, Energijska kinezioterapevtka z metodo TFH, Brain Gym® 

inštruktorica in svetovalka, ima opravljeno diplomo Spontanega in aktivnega učenja na 

osnovi Montessori pedagogike, NLP Trenerka, NLP Master Coach, Learning Coach 
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23 MOČNIH VPRAŠANJ, KI SPOBUDIJO KLIENTE, DA SPREGOVORIJO 

 
 

Mednarodna zveza za coaching ICF je pred kratkim prosila coache z vsega sveta, da delijo z 

drugimi najmočnejša vprašanja, ki jih uporabljajo pri svojem delu.  

Izbrali so 25 njihovih predlogov, ki vabijo, da jih preizkusite pri svojem coachingu.  

 

1. Če bi vam bila dana ena dodatna ura na dan – kaj bi naredili z njo, za kaj bi jo uporabili? 

2. Kaj bi naredili, če bi imeli neomejene vire (moči) in možnosti?  

3. Katera zgodba te ustavlja, omejuje?  

4. Kaj bi naredil-a najprej?  

5. Koliko energije si pripravljen-a vložiti v to?  

7. Kako bi najbolj modri del v tebi oblikoval rešitev?  

8. Kaj skušaš dokazati sebi?  

9. Če bi bil-a jaz v tvojih čevljih in bi te prosila za nasvet, kaj bi bila prva stvar, ki bi mi jo 
rekla?  

10. Kaj bi naredil-a takoj zdaj, če bi vedel-a, da ne moreš zgrešiti?  

11. Če se je to zgodilo v preteklosti – zakaj bi se moralo spet dogajati?  
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12. Ali ti to, kar delaš, pomaga slediti svoji radosti?  

13. Če bi tvoj denar lahko govoril, kaj bi ti povedal?  

14. Kaj je izkušnja, ki jo hočeš kreirati v prihodnosti?  

15. Kako se ta izkušnja ujema s tem, kar veš, da si zdaj?   

16. Kdaj boš začel-a?  

17. Na kaj še čakaš? 

18. Kaj misliš, da je sporočilo te zgodbe (tvoje)? 

19. Kateri del tega, kar si zdaj povedal-a, bi lahko bila samo predpostavka?  

20. Kaj so pozitivne posledice te negativne situacije?  

21. Katero zgodbo si najpogosteje pripoveduješ?  

22. Če bi vedel-a odgovor – kaj bi bil?  

23. Česa te nisem vprašal-a, kar si me zares hotel-a vprašati? 

 

Nada Mulej 
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TRŽENJE COACHINGA IN ODNOS S STRANKAMI 
 

 
 
Če bi nekoga, ki ga prvič srečate, vprašali, ali bi se poročil z vami, bi ta oseba rekla da? 
Verjetno ne.  A vseeno mnogi coachi to storijo: z ljudmi, ki  jih prvič srečajo, sklenejo 
dolgoročnejši finančni dogovor. Nekateri klienti storijo takoj, večina pa ne. Ti zadnji 
potrebujejo občutek, da vas poznajo, da vam kot coachu zaupajo in da imate rešitve, ki jih 
potrebujejo.  
Z drugimi besedami: potrebujejo in želijo odnos z vami.   
Naslednjih nekaj preizkušenih nasvetov pomaga negovati dolgoročne odnose z našimi 
strankami. 
. 
1. Spoznajte ciljno skupino. 
Preden razvijete odnos s strankami, razmislite, s kom si želite “romanco”.  
Kdo so ljudje, ki potrebujejo to, kar ponujate?  
Kaj so njihovi izzivi, cilji, namere? Kaj jih dvigne pokonci? Kaj jih navduši? 
Ko dobro poznate ciljno skupino, lahko ustvarite osredotočena vprašanja, ki nakazujejo 
rešitve zanje.  
 

2. Ohranjajte stik z njimi.  
Negovati stike s strankami pomeni tudi poslati jim nasvete, ideje, strategije, orodja in vire, 
informacije, ki jim širijo znanje in rešujejo njihove probleme. Tako bodo vaša sporočila zanje 
dobrodošla.   
 

3. Bodite vztrajni in redni v svoji komunikaciji.   
Naredite načrt o tem,  kaj boste kdaj sporočili, po katerih poteh in kdaj natančno. 
 
5. Bodite potrpežljivi.  
Negovanje odnosov s strankami zahteva čas, kot je to pri vsakem odnosu.  
Prodajanje coachinga ni, kot bi prodajali par čevljev. Ni takojšnja izbira in odločitev. Uspeh 
vašega posla s coachingom  temelji na zaupnem odnosu, ki ga ustvarite s strankami.  
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Ta zahteva čas. 
Nekateri potencialni udeleženci na vašem seznamu potrebujejo za odločitev nekaj dni ali 
tednov, drugi morda leto dni. Zato vztrajajte s pošiljanjem sporočil, tako da vedo, da so na 
vašem seznamu. Ko bodo pripravljeni, vam bodo odgovorili.  
  
 
6. Ostajajte izvirni in zanimivi.  
To je pomembno za vse odnose, kajne? Svoje vsebine lahko predstavljate na trgu na različne 
načine: z mesečnimi novicami, poročili, e-knjigami, avdio posnetki, blogom, članki itn.  
 
 8. Pokažite, da ste res skrbni in dajajte.  
Vaša velikodušnost ima pomembne učinke na stranke. Več ko dajete, bolj vam ljudje zaupajo 
in verjetneje je, da bodo nekaj kupili od vas. Dajajate, dajajte in boste prejmali, prejemali.   
 
10. Širite naklonjenost. 
Naredite si za prioriteto, da širite področje vplivanja. Osebni odnosi so zelo pomembni, a 
niso dovolj. Delujte skrbno, velikodušno, spoštljivo in kreativno in kmalu se vam bo 
večkratno povrnilo.  
 
 
 
Nada Mulej 
 
Vir: Choice, Magazin for Coaching  3/7, 2013 
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SUPERVIZIJA – ZNANJE ZA (IZBOLJŠANO) DELOVANJE 
 

 
 

Lepi ljudje potrebujejo ogledala, 
modri potrebujejo supervizijo! 

Pred nedavnim sem izvajala supervizijo v skupini vedoželjnih, odgovornih, inovativnih 

strokovnih delavk. Njihovo delo je naporno, saj so v stalnem stiku z ljudmi z različnimi 

potrebami, pričakovanji, zahtevami, tudi izsiljevanji, ki jim je kdaj tudi nemogoče ugoditi,  

ob tem pa je potrebno ostati mirna, strokovna in spoštljiva.  

Stres, stiska, občutek nemoči, nesposobnosti, nespoštovanja, necenjenosti, utrujenost ... 

Poznate te občutke, so to tudi vaši pogosti sopotniki?  

Na njihovo pobudo smo izvedle na naslednjem supervizijskem srečanju delavnico  Kako reči 

ne ali Sedem groznih, saj je bilo potrebno na sedem zahtev odgovoriti NE, ne da bi uporabile 

to besedo. Na delavnico so se seveda pripravljale doma in pravijo, da je bilo težko.  

No bilo pa je tudi zabavno! 

Saj veste, da je včasih treba reči tudi ne.  In supervizija je namenjena reševanju konkretnih 

izzivov, težav ali problemov, kot jih najpogosteje imenujemo. 

Tisti, ki vedo in znajo vse, 
ki so vedno videti suvereni in nezmotljivi, 
poznajo vsa vprašanja in vse odgovore, 

jih nič in nihče ne zlomi, 
nimajo vprašanj in dvomov … 

Zanje je prezgodaj, da bi jim ponudili supervizijo? 
Ni pa prepozno. 

Kaj torej je supervizija? 

Nikakor in nikoli ne sme biti nadzor nad vašim delom in vašo strokovnostjo. 

Supervizija omogoča pridobivanje znanja za trenutna in bodoča ravnanja. Je proces 
kontinuiranega, sistematičnega in poglobljenega (samo) učenja, učenja od drugih, učenja v 
skupin in od nje.  Supervizija je tudi osebno, intimno delo na sebi. 
V dobro vodenem supervizijskem procesu boste pridobili:  
 

 spretnost in fleksibilnost za vodenje in strokovno ravnanje, 
 širše strokovne kompetence, 
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 sposobnost uspešnejšega premagovanja stresnih situacij, 
 preventivno krepkost pred “ izgorevanjem”- zasičenostjo. 

 
Kako poteka supervizija? 

Vsako srečanje predstavlja voden in strukturiran proces  

 spoštujemo dogovorjena in napisana pravila:  

 stalna prisotnost,  

 stalen kraj in čas srečevanja – ali po vnaprejšnjem dogovoru, 

 trajanje posameznega srečanja in dogovorjenega supervizijskega ciklusa  
(od šest do dvanajst srečanj), 

 sporočanje sprememb, sodelovanje vseh pri usklajevanju novih dogovorov, 

 sprejemanje dogovorjenih nalog (vprašanja, refleksije) itd. 
 

 SREČANJE 
 

Pričnemo ga s prijazno besedo in t.i. notranjim vremenom.  
Nadaljujemo z ustno osebno JAZ refleksijo na prejšnje srečanje.  
V tukaj in zdaj nas poveže delavnica, zabavna in poučna.  
Osrednja tema je postavljeno supervizijsko vprašanje, ki ga prejme le supervizor.  
Kdo ga bo postavil, se dogovorimo na prejšnjem srečanju.   
Pri reševanju vprašanja sodelujemo sistematično, vodeno vsi. Proces zaključimo z refleksijo 
o osebnem doživljanju in o naučenem in z refleksijo dogajanja v skupini.  
 
Ob zaključku se dogovorimo za datum naslednjega srečanja, kdo bo postavil vprašanje in o 
temi delavnice. 
 

KAJ JE SUPERVIZIJSKO VPRAŠANJE 
 

 povezano je z opravljanjem dela, sodelavci, uporabniki, klienti, drugimi 
institucijami … (vsebinsko, organizacijsko, odnosno, čustveno), 

 vprašanje je aktualno in nerešeno (ponavljajoče iz preteklosti ali novo), 
 vsebuje opis situacije, zgodbe v obsegu ene do dveh strani, ob zaključku 

zgodbe pa kratko, jasno supervizijsko vprašanje,  
 pošlje se po e-pošti supervizorju,  
 z drugimi člani o vprašanju ne razpravljate. 

 
 

REFLEKSIJA 
 po vsakem srečanju napišejo supervizanti pisno refleksijo  
 refleksija vsebuje predvsem osebna doživljanja, razmišljanja, osebna 
spoznanja in uvide 

 refleksijo prejmejo vsi supervizanti in supervizor,  
 na refleksije ni komentarjev, ocenjevanj, ne pisnih ne ustnih. 
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SPLOŠNA OBVEZNA PRAVILA 
 zaupnost, molčečnost,  
 taktnost in spoštovanje, 
 ni vsiljevanja receptov, “pravih” rešitev, navodil in pravil, 
 ni vrednotenja, moraliziranja, ocenjevanja, 
 ni vključevanja, vmešavanja in zlorab osebnega vedenja in poznanstev, 
preteklih izkušenj članov skupine.  

 

O SUPERVIZIJI – NA SUPERVIZIJI! 

  
Odgovornost 

 vsak je sam zase odgovoren za svoje učenje, 
 za svoje počutje, 
 za svoje besede, ravnanja in posledice. 

Če veš, da ne veš vsega in vedno, 
si dovolj pogumna, da to poveš sebi in drugim, 

če želiš osebnostno in strokovno napredovati in rasti,  
zavedajoč se odgovornosti do sebe in drugih – klientk, uporabnic, sodelavk… 

in se želiš pogledati v ogledalo iz vseh zornih kotov,  
se zavedaš, da potrebuješ “ogledalo”, 

je supervizija prava izbira! 

 
Mag. Irena Pražnikar, univ. dipl. soc., NLP trenerka, potrjena supervizorka in  mediatorka 
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COACHING IN MENTORSTVO 

 

Za rast coacha je opravljeno izobraževanje, trening, le začetek in še ni dovolj za delo 

komeptentnega coacha. Za mojstrstvo v coachingu sta  pomembna tudi supervizija in 

mentorstvo. 

Kot letalo, ki leti iz Ljubljane v New York, nenehno popravlja svojo smer, coach pridobiva od 

samokorekcije in spodbude, ki mu jo daje zaupanja vreden, kompetenten in izkušen mentor-

coach.Idealna za rast je kombinacija mentorstva ena na ena in skupinske supervizije.  

 

Zakaj  mentor? 

Če se sprašujete, ali bi vam mentorstvo koristilo, si odgovorite na naslednja vprašanja: 
• Imam morda skrite navade ali prepričanja, ki me zadržujejo, da bi razvil svoj polni 
potencial profesionalnega coacha?  
• Se soočam s preobremenjenostjo, izgorelostjo  in potrebujem nove ideje in pristope za 
coaching? 
• Bi pridobil-a ob priložnosti, da  vadim in uporabljam svoje veščine z nekom, ki mi da 
iskreno, konstruktivno povratno informacijo, ki me učinkovito podpira pri razvoju na 
naslednjo raven in pogleda na  moje sposobnosti “z neobremenjenim, svežim pogledom”? 
• Ugotavljam, kaj je naslednja raven mojega razvoja kot coacha?  

• Iščem mentorja za podporo pri razvoju praktičnih izkušenj ali novih kompetenc? 
 
Če ste na katero od gornjih vprašanj odgovorili pritrdilno, ste pripravljeni za ugotovitev 
“kdaj, kako, kako in s kom” se boste odločili za mentorstvo v coachingu.  
 

Za nadarjenega coaocha se proces učenja in rasti nikoli ne konča. Vsak nov klient in vsak 
novi coaching prinaša priložnosti za videnje ljudi iz drugačne perspektive.  

 
 
Kako izbrati dobrega mentorja-coacha? 
 Kot je pomembno za kliente, kakšnega coacha si izberejo, je izbor pravega trenerja in 
potem mentorja pomemben za coache same.  
Od mentorja in trenerja pričakujemo predvsem, da je izkušen coach, ki razume bistvo 
kompetenc coacha in jih zna demonstrirati na vseh ravneh. 
Pri izboru pa seveda veljajo podobni kriteriji kot pri izbiri trenerja (ali coacha): 

- Je med vama dober stik? 
- Ima mentor izkušnje in trening, ki vsebuje še drugačno znanje in izkušnje, kot so 

vaše? 
- Me  mentor spodbuja za premik na višjo raven kompetentnosti? 
- Me spodbuja za učenje in rast v sposobnostih? 
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- Mentor pozna standarde znanja in kompetence coacha? 
- Ima mentor izkušnje v izobraževannju coachev in coachingu samem? Kako dolge? 
- Mentorja priporočajo prejšnji udeleženci oz. klienti? 
- Bom imel-a priložnost za praktično delo in feedback? 
- Kako bo potekal mentorski proces (delo ena na ena, skupina, urjenje veščin, 

snemanje srečanj, skupinska supervizija ipd.)? 
 

Dober mentor-coach zna: 
- demonstrirati ključne modele, veščine in orodja coachinga,  
- pozna standarde kompetentnega coachinga,  
- zna oblikovati konstruktiven fedback ob demonstriranih veščinah in tehnikah coachinga, 
- pozna trende in smeri razvoja coachinga, 
- sodeluje na konferencah, strokovnih srečanjih in se povezuje v strokovnih združenjih, 
 
Biti odličen coach še ne pomeni biti tudi odličen trener ali mentor.  Tudi sam mentor je 
namreč del poglobljenega procesa učenja na vseh ravneh, individualno in skupinsko. 
 
 

 
 VEŠČINE DOBREGA MENTORJA in USPEŠNOST MENTORSTVA 
(ne le za coaching) 
1. Aktivno poslušanje 
2. Odprta in “močna” cvprašanja 
3. Konstruktivna povratna informacija 
 
Mentorstvo nasploh deluje, če: 
- Imamo jasna pričakovanja in dogovore glede ciljev in rezultov  mentorstva. 
- Zgradimo obojstransko zaupanje. 
- Se jasno dogovorimo o odnosu, zavezanosti obeh in rezultatih procesa mentorstva.  
 
We research says 
Rin the field of mentoring 
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SUPERVIZIJA IN COACHING 
 

 
 

V tej številki spoznavamo supervizijo in razmišljamo o tem, kako podpira delo dobrega 
coacha. Ker supervizija uporablja metode podobnih področij, je koristno, da supervizijo v 
coachingu razlikujemo od tiste v izobraževanju, terapiji, socialnem delu ali v poslovnem 
svetu.  
 
ZAKAJ SUPERVIZIJA V COACHINGU? 
“Supervizija daje  prostor za globlji pogovor, za posebno mesto, ki ga dobi vsak supervizant v 
sistemu, je prostor za kreativno razmišljanje, ki povezuje srce in um.” (Joan Wilmont) 
V coachingu ponuja supervizija (samo)refleksijo, uvide in podporo.  
Supervizija v osnovnem pomenu besede ne opisuje “nadzora”, temveč “supervidenje”, torej 
krepi “videnje” tega, kar nekdo profesionalno počne, njegove slepe pege v zaznavi sebe in v 
razmišljanju.  
Coach odnese s seboj “okrepljen pogled”, “superpogled” na svojo prakso. Je tudi refleksija 
na proces coachinga ali na določen vidik delovnega sloga coacha.  
 “Podpora” v coachingu je pogosto prezrta, saj coach doživi ob njej olajšanje, sprostitev, saj 
ima varen prostor za razmislek o svojem delu.   
Supervizija v coachingu pogosto  razvija zavedanje, ponuja “nove leče”, skozi katere 
gledamo, tako da postanemo pri delu bolj pozorni in točni.  

 
V čem se supervizija coachev razlikuje od drugih oblik supervizije? 
 

Supervizija okrepi pogled na coachevo delo  s klientom. Coach se nauči več o vtisu, ki ga 
naredi posamezen klient nanj in na to, kako se lahko odzove bolj inteligentno in ciljno. 
Spozna vpliv medsebojne dinamike, tako da lahko pogleda  onstran vsebine v kontekst  – 
odnose, organizacijske okoliščine, ekononomske okoliščine ..., ki močno vplivajo na sleherni 
coaching. Novi uvidi in veščine prinašajo v njegovo delo eleganco in etičnost.   
Bill Critchley spominja, da se “spremembe  vedno zgodijo v krogu odnosov”, supervizija pa 
pri tem vpliva na zavedanje o vplivu živega, odnosnega, sistemskega polja na coaching.  
Strovna definicija bi bila:  
“Supervizija je formalni proces profesionalne podpore z interaktivno refleksijo, 
interpretativno evalvacijo in delitvijo izkušenj.” (T. Bachirova) 
Skozi usmerjen, voden dialog  in sodelovalno učenje dobi coach priložnost in prostor  za 
razmislek o svoji praksi. 
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Supervizor premika in prilagaja  učne potrebe supervizanta, zato ima prožno namero, odprt, 
radoveden um in prožno vedenje. Je človeški in ima smisel za humor. Ima znanje o 
organizacijskih in poslovnih sistemih, visoko raven psihološkega razumevanja, sposobnost za 
delo z različnimi stili coachinga in praktične izkušnje v coachingu in mentorstvu. Uporablja in 
upošteva visoke etične in profesionalne standarde. 
Supervizija usposobi coacha, da razmišlja o etičnih dilemah, postavljanju mej, dogovorih, 
delu s “težavnimi “ strankami, za rešitev “kritičnih dogodkov”. Upososbi ga za osebnostno 
rast, za poglobitev svojega dela in za večjo učinkovitost. Izostri mu samozavedanje (leče, 
skozi katere gleda). Nauči ga ceniti in upoštevati svojega “notranjega supervizorja in 
coacha”, ki v trenutku  pridobi intuitivno vedenje in le-to zna uporabiti v coachingu. 
 
Supervizija torej ponuja kreativno eksperimentiranje in pospešeno učenje (s pestrimi 
metodami, kot so igre vlog, karte, vaje gestalta ...), da bi osvetlila pomembne nezavedne 
procese ali sistemske dejavnike.  Ponuja nove perspektive, intervencije in veščine.  
 
V podjetju SLEDI se zavedamo pomena nadaljnjega učenja coachev in trenerjev in podpore 
našim udeležencem in strankam. Zato smo v letošnji pomladi začeli s predstavitvami 
supervizije, ob katerih so bili udeleženci navdušeni. 
Za jesen že načrtujemo celoletno supervizijsko skupino s 6 srečanji (4-urna srečanja na 
vsaka dva meseca).  
Če ste odgovorni do svojega dela, če radi eksperimentirate, izmenjujete znanje in izkušnje in 
se nenehno razvijate osebnostno in strokovno, boste zagotovo z nami. 
Ste radovedni, kako razviti svoje “supervidenje”?  Pridružite se nam.  
 
 
   Nada Mulej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s to be the best it ca 
 
 
                                        n 
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                          PREOKVIRJENJE V ODNOSIH 
 

 
 
Predstavljena tehnika je v coachingu parov   zelo uporabna pri pojasnjevanju nesporazumov, 

približevanju  partnerjev in bolj iskreni komunikaciji. Včasih partner ne ve, KAKO naj nam nekaj 

sporoči, da ga bomo  zares razumeli in  da nam bo lahko dal, kar želimo na naš način.  Tehnika vnese 

v odnos  jasnost in iskrenost, zato je seveda primerna tudi za poslovne odnose.  

 

Potek 
1. Poiščite temo in vedenje  njej, ki bi ga želeli spremeniti v paru. 

 

2. Okvir za dogovor: Cilj naj bo situacija “zmagam-zmagaš” za oba v paru. Rezultat naj bo izboljšanje 

razumevanja drug za drugega v paru. Oba partnerja sta pripravljena preizkusiti nove načine vedena 

in se pustita voditi 3. osebi (coachu).   

 

2.Poišči in prekini ponavljajoče se vzorce/zanke.  Analizirajte sporno temo, dokler v pogovoru ne 

pridete do točke odporov. Razpravljajte naprej. Coach najde ponovitve, vzorce in jih prekine. 

 – Je prejeto sporočilo enako razumljeno, kot je bilo oddano? Kaj je bilo razumljeno? Je to, kar ste 

želeli sporočiti? 

- Zasidrajte negativno sporočilo enega od partnerjev. Po potrebi naredimo ustrezno tehniko dela na 

časovni črti, “kreiranje novega vedenja” ali “preokvirjenje v 6 korakih” (tehnike NLP*). 

 

3. Loči namero govorca in vsebino sporočenega (to, kar je v resnici hotel sporočiti) od vedenja oz. 

načina sporočanja.  

Izhajaj iz predpostavke, kot da bi partner razumel. Kaj bi v resnici razumel? 

 

4. Poišči novo vedenje (novo “embalažo”) za to namero in sporočilo.  Sprejmi in spoštuj drugega kot 

svetovalca za to, kako naj sporočaš.   

Kako natančno bi ti moral nekdo povedati XXX, da bi ti to tudi razumel-a kot XXX?  Izmenjajta si 

vire moči.  

 

5. Integracija novega in korak v prihodnost: Kako bo videti pogovor v prihodnje, obogaten z novimi 

načini in viri moči?  
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Kaj je novega pri nas? 

 

 
Del naše vizije predstavlja tudi izpopolnjevanje znanja, ki so ga udeleženci naših predhodnih 

izobraževanj že dobili, zato vas v juniju  vabimo k novostim, s katerimi bomo to uresničili.  

Da bi se še bolj približali vašim potrebam, smo prilagodili  tudi cene.    

Novosti: 

 28. avgust 2014: COACHING IN SUPERVIZIJA 

 30. 8. 2014: SAM SVOJ COACH, delavnica (4ure) Žalec 

 4. september 2014: PRAKTIČNA INTUICIJA,  delavnica (4 ure) 

 13. 9. 2014: NLP DIPLOMA (4 dni) (tudi v vašem podjetju), medn. certifikat 

 24. 9. 2014: NLP MOJSTER-PRAKTIK (18 dni) 

 25. 9. 2014 ob 17h: SUPERVIZIJA IN COACHING- 1. supervizijsko srečanje za trenerje, 

coache in vodje, Žalec ob 17h. 

 26. - 27. 9. 2014: NLP TRENER (INLPTA) (skupaj 18 dni) NOVO! 

 

KNJIGE in CD-ji: 

Še vedno lahko naročite knjigo RDEČA NIT - SAM SVOJ COACH  (naročilo) 

(po ugodnejši ceni 17 EUR) in (P)OZDRAVI STARE RANE (16 EUR). 

Na voljo  je tudi še nekaj primerkov  priljubljenega CD-ja s sprostitveno glasbo za coaching z 

navodili (10 EUR).   

 

Če vam je naša spletna revija všeč, povejte naprej, če vam ni, povejte nam. 

Vabljeni tudi k sodelovanju s prispevki.  

 

 

      www.sledi.si 

 

http://www.sledi.si/coaching-in-supervizija.html
http://www.sledi.si/sam-svoj-coach-v-269asu-sprememb.html
http://www.sledi.si/prakti269na-intuicija.html
http://www.sledi.si/prakti269na-intuicija.html
http://www.sledi.si/prakti269na-intuicija.html
http://www.sledi.si/nlp-diploma-in-poslovna-komunikacija.html
http://www.sledi.si/nlp-diploma-in-poslovna-komunikacija.html
http://www.sledi.si/nlp-mojster.html
http://www.sledi.si/nlp-trener.html
http://www.sledi.si/naro269ilo.html
http://www.sledi.si/

