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Slavica Ravnik, CTA-P1
PREDSEDNICA DRUŠTVA SLOVENTA
Slavica Ravnik je prof. socialne pedagogike, CTA-P. Je
predsednica Društva za transakcijsko analizo Slovenije
SLOVENTA.
Združuje izobrazbo in delovne izkušnje s treh področij:
zdravstvenega, pedagoškega in psihoterapevtskega. Najprej
je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani.
Po univerzitetnem študiju na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je
pridobila naziv profesorica socialne pedagogike.
Izobraževanje iz psihoterapije: Na Medicinski fakulteti v
Ljubljani je opravila trisemestrski študij z zaključnim izpitom.
Zaključila je drugo stopnjo študija iz vedenjsko kognitivne
terapije. Opravila je specializacijo iz transakcijske analize po
programu Evropskega združenja za TA- EATA. Pridobila je
mednarodni certifikat z nazivom – transakcijski analitik, spec.
psihoterapevt ( CTA-P).
Delovne izkušnje: Delo višje medicinske sestre v pediatriji, interni medicini, kirurgiji.
Socialno pedagoško in psihoterapevtsko delo na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani.
(15 let): trening socialnih veščin; skupinska terapija za bolnike z najtežjimi psihiatričnimi
motnjami; psiho-edukacija za družinske člane in bolnike s shizofrenijo, depresijo in
anksioznimi motnjami; partnerska terapija; individualno terapevtsko delo z bolniki;
Iniciator in vodja prvega projekta v slovenskem prostoru za uvajanje prostovoljskega dela za
psihiatrične bolnike v Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Vodila je vse faze projekta
od predhodne evalvacije stanja v psihiatričnih bolnišnicah v celotnem slovenskem prostoru
do koordinacije, tutorstva in izvajanja supervizije s prostovoljci in zdravstvenim osebjem.
Bila je iniciator in vodja projekta za zbiranje donatorskih sredstev in uvedbo programa
rehabilitacije psihiatričnih bolnikov, v sodelovanju s Slovenskim mednarodnim ženskim
združenjem SILA.
Dve leti je sodelovala v projektu prostovoljske psihosocialne pomoči beguncem v okviru
Slovenske filantropije.
Redno sodeluje z Univerzo za tretje življenjsko obdobje kot predavateljica.
Zadnjih 10 let obravnava predvsem paciente z depresivno motnjo ter anksioznimi motnjami,
(individualno in skupinsko) ter izvaja partnersko terapijo.
Je predsednica Društva za transakcijsko analizo Slovenije - SLOVENTA ter predsednica
organizacijskega odbora za redna letna strokovna srečanja društva.
Članica Krovne zveze za psihoterapijo Slovenije –SKZP, članica Evropske mednarodne
asociacije za transakcijsko analizo EATA , ter članica Mednarodnega združenja transakcijskih
analitikov za otroke in mladostnike ITACA s sedežem v Italiji.
E-mail: slravnik@gmail.com
Uvodne besede: Predstavitev Slovente; Zakaj supervizija
Zaključki
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Obrazložitev TA oznak je na koncu Povzetkov
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SLOVENTA Društvo za transakcijsko analizo Slovenije
POVZETKI PREDAVANJ IN DELAVNIC
TER PREDSTAVITVE PREDAVATELJEV
Dr. Alenka Kobolt
Izredna profesorica, doktorica socialne pedagogike, magistra
pedagogike, dipl. psihologinja, supervizorka in družinska
terapevtka.
Delovne izkušnje: Od 1976-1986, delala kot psihologinja v
Vzgojnem zavodu Frana Milčinskega v Smledniku, kjer je razvila
skupinsko terapevtsko delo in sodelovala v vrsti strokovnih
usposabljanj. 1986-1988, svetovalka direktorja Zavoda za šolstvo
RS, kjer je koordinirala prenovo organizacij za otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami. V tem obdobju so bili
prenovljeni vzgojni zavodi in oblikovane stanovanjske skupine za
otroke/mladostnike s težavami v socialni integraciji.
Od 1988 do 2014 sodelavka Pedagoške fakultete v Ljubljani, na
Oddelku za socialno pedagogiko.
Strokovna področja: socialno pedagoške intervence in
diagnostika, supervizija, svetovanje, sodelovanje z družinami, skupinsko delo, gledališka
pedagogika, mediji pri delu z mladimi, inkluzivna vzgoja.
Avtorica preko 350 znanstvenih ter strokovnih prispevkov. Gostujoča profesorica v Avstriji,
Nemčiji, Hrvaški in ZDA. Kot avtorica, soavtorica in/ali urednica sodelovala pri več kot 20
monografijah doma in v tujini. Vodi supervizijske skupine na področju šolstva, penologije in
socialnega dela. Sodeluje v različnih izobraževalnih programih in raziskovalnih projektih
doma in v tujini.
E-mail: Alenka.Kobolt@guest.arnes.si

Predavanje:
Izzivi supervizije na področju psihosocialnega dela
Leta 1928 so zbrani na kongresu (učitelji, vzgojitelji, socialni delavci) iskali odgovor na
vprašanje: Katera ključna znanja potrebujejo delujoči na področju vzgojnega in socialnega
dela, oziroma psihosocialnega dela. Ugotovili so, da so to spoznanja vseh znanosti, ki se
nanašajo na razumevanje človeka in njegovega življenjskega okolja. Tudi danes se na
področju psihosocialnega dela stikajo sorodne stroke, ki se v teoriji in praksi medsebojno
podpirajo, delno prekrivajo, dopolnjujejo. S tem izrazom zaobjamemo »pomagajoče poklice«
– vse od vzgojnih, socialnih, psiholoških in medicinskih znanosti ter njihovih praks. Med
stroke, ki jih najpogosteje srečamo na področju psihosocialnega dela so: socialno delo,
socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, psihiatrija,
psihoterapija in druge sorodne stroke.
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Psihosocialno delovanje upošteva vse vsebine, znanja in spoznanja, ki se nanašajo na
razumevanje posameznika oziroma posameznikov v življenjskem polju. Pri tem skupaj z njim
oziroma njimi (če gre za skupinsko delo) soustvarja sodelovalne procese podpore za
doseganje želenih in dogovorjenih ciljev in sprememb.
Za opis tovrstnega delovanja si izposodim misel B. Müllerja (2006), ki piše, da lahko tovrstno
strokovno delo, metaforično opišemo z znanji naseljencev in negotovostjo vodnikov iz časa
osvajanja severne Amerike. Medtem, ko so se naseljenci naselili na nekem področju, so se
vodniki podali na dotlej neraziskana področja. Naseljenci »obdelujejo znano področje«,
razpolagajo s trdnejšimi in predvidljivimi pristopi, utečenimi tehnikami, ki praviloma
podobno učinkujejo. Njihovo delo je bolj podobno razvoju znanj in posegom medicine.
Vodniki za osvajanje neznanega nimajo dovolj smerokazov in utečenih poti. Skupaj s klienti
so izpostavljeni »popotovanju po manj znanih pokrajinah«, kar od popotujočih zahteva
izumljanje in tveganje neznanih korakov in povečuje negotovost izidov.
Strokovni delavci2 na področju psihosocialnega dela, potrebujejo tako naseljenske kot
vodniške kompetence. Za razvoj obojih, zlasti pa vodniških, je supervizija dobrodošla oblika
nenehnega spraševanja, refleksije in iskanja novih poti prakse. Tako so izzivi, ki jih pri svojem
delu srečujejo praktiki, hkrati tudi izzivi supervizijskih procesov v katere se vključujejo. S tem
je nenehen izziv tudi za supervizorje, ki te procese usmerjajo.
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Uporabljene končnice (moške in ženske) veljajo enakovredno za oba spola – v celotnem tekstu
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SLOVENTA Društvo za transakcijsko analizo Slovenije
Marco Mazzetti, TSTA – P, TSTA - C
Marco Mazzetti, doktor medicine, specialist pediatrije,
psihiatrije in psihoterapije, je učitelj in supervisor
transakcijske analize (TSTA-P in TSTA-C), univerzitetni
predavatelj, član ITAA in bivši predsednik EATE.
Je avtor številnih knjig in strokovnih člankov o transakcijski
analizi, leta 2012 je prejel Spominsko nagrado Erica Berna za
teoretično delo o superviziji. Marco Mazzetti vodi pouk na
magistrski stopnji psihoterapije na Torinskem Inštitutu za TA,
je vodja rehabilitacijske službe za žrtve nasilja “Nevidne rane”
v zdravstveni službi pri Karitasu v Rimu. Ima zasebno prakso
kot trener, psihoterapevt in svetovalec v Milanu, kjer je
ustanovil in vodi Milanski Inštitut TA.
E-mail: marcomazzetti.at@libero.it.

Predavanje: Supervizija: stvar transakcijske analize
Svoje predavanje bom začel s pogledom v zgodovino supervizije v TA in z Bernovimi
zgodnjimi pravili za formulacijo teorije, katerih smoter je bila največja učinkovitost.
Razmišljal bom, kako bi bila ta načela lahko koristna v superviziji še danes.
Ob upoštevanju določenih značilnosti supervizije v TA bom predstavil delovni model, ki
temelji na sedmih vidikih: (1) jasna in primerna pogodba, (2) identifikacija ključnih tem, (3)
učinkovit čustven kontakt z vadečim, (4) zaščita tako vadečega kot klienta, (5) spodbuda v
smeri osebnostnega razvoja, (6) zavedanje in učinkovita uporaba paralelnega procesa, in (7)
enakovreden odnos med supervizorjem in supervizantom.
Poudaril bom pomen teoretičnega znanja supervizije za vse praktikante, tudi za tiste, ki
neposredno ne izvajajo supervizije.
Govoril bom tudi o praktičen pristopu k analizi relacijskih, nezavednih dinamik tako v
superviziji kot v klinični praksi, ki uporablja Bernove koncepte zavedanja, spontanosti in
intimnosti kot okvir za pridobivanje veščin.
Tako se bodo preko treh vprašanj praktikanti in supervizorji lahko vprašali: Kaj čutim med
supervizijsko seanso? Zakaj čutim kar čutim? Zakaj hoče druga oseba (nezavedno), da čutim
kar čutim?
Uporabo teh vprašanj bom opisal in prikazal s primeri.

Delavnica: Supervizija v akciji
V delavnici bom lahko praktično uporabili model, predstavljen v teoretskem predavanju in ki
temelji na sedmih vidikih: (1) jasna in primerna pogodba, (2) identifikacija ključnih tem, (3)
efektiven čustven kontakt z vadečim, (4) zaščita tako vadečega kot klienta, (5) spodbuda v
smeri osebnostnega razvoja, (6) zavedanje in učinkovita uporaba paralelnega procesa, in (7)
enakovreden odnos med supervizorjem in supervizirancem.
Udeleženci bodo povabljeni, da se vključijo v sovrstniško supervizijo, ki jo bo moč analizirati
in se o njej pogovoriti.
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SLOVENTA Društvo za transakcijsko analizo Slovenije
Dr. Tatjana Rožič
Tatjana Rožič, univ. dipl. soc. delavka ter
zakonska in družinska terapevtka, je
doktorirala s področja regulacije afekta v
relacijski
superviziji
in
terapiji.
Je
supervizorka z licenco v socialnem varstvu,
vodja
usposabljanja
za
supervizorje
relacijskega
modela
na
Študijskoraziskovalnem centru za družino ter
soizvajalka izobraževanja za supervizorje v
psihoterapiji na Fakulteti Sigmund Freud v
Ljubljani. Je avtorica znanstvene monografije
Supervizija v psihoterapiji (2015). Je
soustanoviteljica Študijsko – raziskovalnega centra za družino, kjer je zaposlena kot
vodja projekta »Informacijski in svetovalni programi za žrtve nasilja«, ki ga sofinancira
MDDSZ.
E-mail: tatjana.rozic@guest.arnes.si

Delavnica:
Čustvena dinamika v superviziji
Supervizija je prostor, kjer prihajajo na površje številna čustva; supervizant namreč na
supervizijo ne prinese samo sebe, pač pa tudi čustveno dinamiko, ki je nastala v
odnosu s klientom oz. njegovim uporabnikom. Supervizor, ki se da čustveno na
razpolago, tako v sebi podoživi klientov in terapevtov sistem, obenem pa se v njem
aktivira še kompleten sistem odnosov, iz katerih prihaja sam. Ko supervizor regulira
svoje notranje dogajanje, umirja sebe, prihaja do vpogleda, reflektira in preverja odziv,
govori o svojem procesu in tako posredno regulira tudi terapevta. To je najboljša pot k
temu, da bo terapevt znal oz. zmogel kasneje v terapiji oz. pri svojem delu tolerirati
čustveno turbulentno dogajanje v svoji notranjosti, razumeti, kaj se dogaja, in zato
drugače uporabiti sebe v odnosu do klienta. V tem celotnem procesu je torej izjemno
pomembno, kaj počne supervizor. Njegovih akcij oz. intervencij se ne da natančno
predpisati; nemogoče je določiti natančno zaporedje nalog, ki jih mora supervizor
opraviti, ali načinov, kako ustrezno podati ključna sporočila supervizantom. Vsaka
supervizija je zato specifična – odvisna od supervizorja, supervizanta, klienta in širšega
konteksta, v katerem se odvijata terapija in supervizija.
Na delavnici bodo udeleženci najprej preko opazovanja odigrane supervizijske diade
odkrivali bogastvo čustvene dinamike ter spoznavali različne načine, kako to dinamiko
obrniti v prid supervizijskemu, zlati pa terapevtskemu procesu. V drugem delu
delavnice pa bodo udeleženci povabljeni k igri vlog oz. delu v paru, pri čemer bo cilj
vaje vzpostavitev stika in iskanje takega
supervizorjevega odziva na vzpostavljeno čustveno dinamiko, ki bo lahko vodil k
razrešitvi supervizijskega vprašanja oz. k regulaciji supervizantove stiske.
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SLOVENTA Društvo za transakcijsko analizo Slovenije
Dr. Brigita Rupar
Dr. Brigita Rupar je zaposlena na Zavodu RS za šolstvo kot
predstojnica območne enote Ljubljana. Vodi skupino 20
pedagoških svetovalcev, ki strokovno podpirajo vrtce,
osnovne in srednje šole v širši ljubljanski regiji. Po osnovni
izobrazbi je psihologinja. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je
leta 2002 naredila specializacijo iz supervizije, doktorat iz
edukacijskih ved pa je zagovarjala leta 2014. V letih 2010 do
2015 je bila habilitirana višja predavateljica na tej fakulteti.
Od leta 1998 izvaja supervizijo za pedagoške delavce. Članica
Društva za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje je
od ustanovitve, predsednica pa zadnje leto. Pretekla 3 leta je
delala kot prostovoljka supervizorka pri Slovenski filantropiji.

E-mail: brigita.rupar@zrss.si ali brigita.rupar1@gmail.com

Predavanje:
Evropski okvir kompetenc za supervizijo in koučing
V prispevku bo predstavljen Evropski okvir kompetenc za supervizijo in koučing, ki ga je
izdelala ekspertna skupina evropskega združenja za supervizijo ANSE. Gre za evropski sistem
primerljivosti in potrjevanja kompetenc supervizorjev in temelji na ključnih pojmih, opisanih
v Evropskem pojmovniku supervizije in koučinga (izdelek iste skupine ekspertov).
Kompetenčni okvir omogoča jasna in uporabna merila za ocenjevanje supervizijskih
kompetenc in široke in raznolike možnosti za praktično izvajanje. V uvodnem delu
predavanja bom orisala razloge za nastanek obeh dokumentov ter cilje in koncepte iz katerih
izhajata. Namen pojmovnika je priskrbeti osnovni opis tega, kako današnji strokovni diskurzi
v Evropi uporabljajo termina supervizija in koučing. V nadaljevanju bom razložila strukturne
elemente dveh temeljnih kompetenc in sicer profesionalne identitete in profesionalnega
delovanja. Kompetenčni okvir zagotavlja nadaljnji razvoj teorije in prakse supervizije in
koučinga v Evropi tako, da njuni dosežki postanejo bolj pregledni in primerljivi. S tem so
postavljeni standardi strokovnega dela supervizorjev in koučev tudi v naši državi. V Društvu
za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje smo prevedli oba dokumenta (dostopna
sta na naši spletni strani http://drustvozasupervizijo.splet.arnes.si/o-superviziji;
) z
namenom, da tudi naši supervizorji in kouči povečajo zavezanost strokovnemu znanju.
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SLOVENTA Društvo za transakcijsko analizo Slovenije
Dr. Maša Žvelc
Maša Žvelc je univerzitetna diplomirana psihologinja, doktorica
psihologije (področje aplikativne psihološke študije) ter
magistrica s področja klinične psihologije. Je integrativna
psihoterapevtka (diplome EAIP, IIPA), psihoterapevtka (SDP,
ECP), supervizorka (EAIP, IIPA) ter mednarodna učiteljica
psihoterapije in supervizije (EAIP, IIPA). Je soustanoviteljica
Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana
(Inštitut IPSA), kjer ima supervizijsko in psihoterapevtsko prakso
ter vodi izobraževanje iz integrativne psihoterapije in
supervizije. Kot zunanja sodelavka poučuje tudi na fakultetah v
Sloveniji ter inštitutih v tujini. Je avtorica več znanstvenih in
strokovnih člankov ter sourednica knjige Psihoterapija. Za svojo
doktorsko nalogo je raziskovala supervizijski proces.
E-mail: masa.zvelc@institut-ipsa.si

Predavanje:
Spodbujajoči in ovirajoči dejavniki v superviziji psihoterapije
Na podlagi svoje doktorske raziskave bo avtorica predstavila dejavnike, ki spodbudno
vplivajo na kvaliteto supervizijskega procesa ter dejavnike, ki proces ovirajo. Avtorica
ugotavlja, da so pomembni spodbujajoči dejavniki supervizije supervizijska delovna aliansa,
odprt in empatičen stil supervizorja ter njegove kvalitetne intervencije, supervizantova
spoznanja in zmožnost za refleksijo ter pridobivanje in utrjevanje veščin supervizanta.
Spodbujajoči dejavniki v skupini so spodbudno skupinsko vzdušje ter aktivnosti članov
skupine (predstavitve primerov, komentarji, vprašanja). Pomemben ugotovljen spodbujajoč
proces v superviziji je tudi čustvena regulacija. Čustveno regulacijo avtorica predlaga za
»četrto« pomembno funkcijo supervizije. Ugotovljeni ovirajoči dejavniki so motnja v
supervizijski aliansi (konflikti ali težave v supervizijskem odnosu, dvojne vloge, neujemanje v
ciljih in metodah), nekatere značilnosti supervizorja (avtoritaren, ponižujoč, zlorabi zaupanje,
neodgovorna vedenja, utrujenost), nekatere značilnosti supervizanta (izrazita samokritika,
občutek izgubljanja strokovne identitete, močan kontratransfer) ter neustrezna dinamika v
supervizijski skupini (sram, hierarhija moči, konflikt v skupini, nestabilen okvir). Na
supervizijski proces vplivajo tudi faktorji konteksta supervizije, kot so razvojni nivo
supervizanta in supervizorja, spol, oblika supervizije idr. Dejavnike supervizije, tako
spodbujajoče kot ovirajoče, lahko glede na posrednost oziroma neposrednost vpliva
razdelimo v dve splošni kategoriji: dejavniki ozadja (ang. background), ter dejavniki ospredja
(ang. foreground).

8

SLOVENTA Društvo za transakcijsko analizo Slovenije
Dr. Cathy McQuaid, TSTA-P
Cathy je psihoterapevtka, raziskovalka, učiteljica, supervizorka
in svetovalka pri učenju psihoterapije (TSTA-P). Njeni trenutni
interesi so poučevanje in poučevanje standardov pri
svetovanju in psihoterapiji. Kot rezultat njenega doktorskega
raziskovanja je leta 2014 objavila svojo prvo knjigo za
svetovalce, psihoterapevte in njihove učence »What You
Really Need to Know About Counselling and Psychotherapy
Training: An Essential Guide«. Poleg pisanja in raziskovanja
vodi supervizijsko svetovanje v severno zahodnem delu
Anglije in ponuja raziskovalno in učno supervizijo ter razne
učne tečaje in delavnice (CPD). Je ena izmed EATA delegatov,
ki predstavljajo štiri TA organizacije v Združenem kraljestvu.
E-mail: admin@cathymcquaid.co.uk

Delavnica:
Uporaba supervizije za izboljšanje vaše prakse
Delavnica bo ponudila način razmišljanja o vašem delu, tako kot ga prej morda niste videli in
poudarila bo nekaj neverjetnih koristi in izzivov supervizije, ki vam bodo zagotovo dale
misliti.
Imeli boste možnost za razmišljanje o svojih globljih vzgibih za izbrano delo na vašem
specifičnem področju. Raziskovali boste vpliv svojega dela in kako te izkušnje lahko ali ne
vplivajo na vašo izvorno motivacijo in obratno.
Porajala se vam bo možnost raziskovanja, kako vaše delo vpliva na vas psihološko, čustveno,
fizično in duhovno. Verjetno boste odkrili informacije o sebi in svoji praksi, ki so vam bile prej
popolnoma neznane.
Odkrivali bomo potencialne stresorje in obremenitve med tem, ko boste med delavnico
izvajali kreativne vaje, ki vas bodo hkrati pripravile in podpirale, da boste bolje izkoristili
supervizijo.
Vpogled boste dobili tudi v lastne vire, identificirali boste svoje moči in meje, ki vam lahko
pomagajo ali vas ovirajo pri delu.
Naučili se boste, kako lažje uporabiti vire, ki vas lahko v vsakodnevni praski osvežijo in
odpravijo stres. Ta delavnica bo stimulativna, navdušujoča in energijsko napajajoča.
Vabimo vas, da se pridružite, da s sabo prinesete svojo radovednost, da vidite kaj še lahko
naredite, da podprete in nahranite svoj “self”, medtem, ko prevzemate to zahtevno vlogo.
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Lynda Tongue, TSTA – organizacijska TA
Lynda je ustanoviteljica in lastnica podjetja Triangle
Partnership, ki se ukvarja z izobraževanjem in
razvojem svetovanja ter Triangle TA Group, ki se
fokusira na poučevanje praktikov.
Triangle Partnership: Lynda izobražuje vodstvene
kadre in je koučarka z več kot 40 leti izkušenj v
organizacijah javnega in zasebnega sektorja. Dela z
večstrankarskimi pogodbami, tako s posamezniki kot s
skupinami, in vanje vpeljuje sistemski pristop.
Triangle TA Group (TTAG): Lynda je certificirana
transakcijska analitičarka (organizacijska TA), z mednarodnim statusom učiteljice in
supervizorke transakcijske analize (TSTA). Vodila je delavnice po Evropi, Združenih državah
Amerike, v Rusiji in Ukrajini. Trenutno dela na raziskovalnem projektu, kjer preučuje, kako TA
prispeva k t.i. »relacijskemu vodenju« (angl. »relational leadership«).
TTAG ima sedež v Devonu in je namenjen tistim, ki se izobražujejo v TA in tistim, ki bi želeli
nadgraditi svojo profesionalno delovanje.
Lynda je namestnica programskega direktorja za magistrski program – Profesionalni razvoj
(Razvojna TA), ki je akreditiran s strani Univerze Middlesex. Je tudi ustanoviteljica
Mednarodnega centra za TA kvalifikacije (ICTAQ).
Zaključila je podiplomski študij iz Izobraževalnega managementa ter pridobila diplomo iz
Supervizije. Prakticira tudi NLP in izvaja svetovanje iz izobraževanja in razvoja že od leta
1991.
E-mail: Lynda@lyndatongue.com
Delavnica: SuperVizija in zakaj jo vsi potrebujemo
Udeleženci delavnice bodo raziskovali:
 SuperVizijo kot pozitivni mehanizem za profesionalno podporo;
 Sistemsko naravo interakcijskih procesov;
 Newtnov supervizijski trikotnik – integriran model za rast.
Kot transakcijski analitiki smo sami sebi profesionalno orodje – in ker ljudje odpisujemo,
potrebujemo varen prostor za refleksijo, razmislek, za sprejemanje odločitev in morda za
spremembo.
SuperVizija je podporni proces – TA uporabljamo, da lažje razumemo, kaj se dogaja v našem
procesu: kaj nas ovira ali onemogoča, da bi bili prizemljeni, ko smo izzvani. SuperVizija
tekočih dogodkov je pomembna, da lahko sprejemamo odločitve tukaj in zdaj.
Delavnica bo praktikantom predstavila razvojno moč SuperVizije. Raziskovali bomo dvosmerno naravo paralelnih procesov v supervizijskem odnosu. Tako bomo spoznali tudi, da
mora supervizor biti prizemljen, da lahko podpira supervizante. Tako supervizorji kot
supervizanti bodo imeli priložnost spoznati Newtnov supervizijski trikotnik – model, ki
združuje premišljeno, negovalno in transformativno delovanje supervizijskega procesa.
Ne glede na to, ali ste supervizor ali supervizant, vam bo delavnica ponudila praktični pristop
k spoznavanju moči supervizije.
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Dr. Mojca Z. Dernovšek in mag. Urška Battelino
Mojca Z. Dernovšek je redna profesorica na Katedri za
psihiatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani, doktorica
znanosti in specialistka psihiatrije z dolgoletnimi kliničnimi
izkušnjami na področju duševnega zdravja.
Njeno delo sega na vsa področja povezana z napredkom v
duševnem zdravju, med drugim je bila med leti 2002 in
2005 kot raziskovalka delno zaposlena na Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje, oddelek za duševno zdravje, v
letih 2005 do 2009 kot vodja raziskovanja na Inštitutu
Ozara, od leta 2010 pa je koordinatorka WHO, za področje
duševnega zdravja, od leta 2012 razvija algoritem
zdravljenja obsesivno - kompulzivne motnje v sodelovanju
s psihoterapijo. Vidno vlogo pa zaseda tudi v izobraževanju
rizičnih poklicnih skupin izpostavljenih stresu in izgorelosti.
Dr. Drnovšek je avtorica mnogoterih znanstvenih in
strokovnih prispevkov, ter sodelujoča v različnih
raziskovalnih projektih na področju duševnega zdravja
doma in v tujini.
Urška Battelino je magistra psihoterapije, psihoanalitična
psihoterapevtka, supervizorka in učna analitičarka z
diplomo European Confederation of Pscychoanalytic
Pscychotheraphies (ECPP), magistrirala je na Univerzi
Sigmunda Freuda na Dunaju. Dela v privatni praksi
individualno in skupinami, ter je predavateljica na Fakulteti
za psihoterapevtsko znanost SFU v Ljubljani.
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Delavnica:
Kaj mora supervizor vedeti o obsesivni kompulzivni motnji?
Za obsesivno kompulzivno motnjo (OKM) so značilne prevalentne obsesivne misli in / ali pa
ponavljajoča se dejanja/ kompulzije, ki trajajo večji del dneva, skupaj vsaj štirinajst dni.
Posameznik se poskuša takim dejanjem in mislim upirati, saj so za kakovost njegovega
življenja ovirajoča. (WHO, 2003)
Raziskave kažejo pozitivne rezultate pri zdravljenju, kjer je vključena kombinacija določenih
farmakoloških ter terapevtskih zdravljenj: zdravljenje z antidepresivi iz skupine SSRI,
vedenjsko kognitivne terapije in dinamsko orientirane psihoterapije (Biondi and Picardi,
2005; Sharma, Thennarasu and Reddy, 2014).
Leta 2013 smo vzpostavili ''Algoritem za zdravljenje OKM motnje'', ki vključuje sodelovanje
med psihiatrom in psihoanalitičnim terapevtom.
Vsebina naših smernic za supervizijo terapevtov, ki imajo v obravnavi paciente z OKM
motnjo, temelji na štiriletnih izkušnjah zgoraj omenjenega algoritma:
1. Kombinacija farmakoterapije in psihoterapije daje ugodne rezultate za paciente z
OKM motnjo.
2. Na začetku naj bi bila terapija OKM motnje podprta s psihofarmakologijo,
psihoterapija je vseskozi psihodinamska, kadar je potrebno se med procesom vključi
vedenjsko kognitivni pristop.
3. Predvideni koraki okrevanja so: preseganje simptomov OKM motnje, razumevanje
simbolnega jezika OKM motnje, ozaveščanje zgodnje travme, žalovanje, realistična in
nerealistična pričakovanja …
Organizacija delavnice:
1. Kratka predstavitev OKM motnje.
2. Celostni pristop – Algoritem za zdravljenje OKM motnje.
3. Diskusija o pogledih in prepričanjih v povezavi z OKM motnjo ter njeno zdravljenje.
4. Krajša predstavitev primera za boljšo predstavo procesa zdravljenja v sodelovanju
terapevta in psihiatra
5. Zaključek – predlogi za supervizijo.
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Barbara Repinc Zupančič, CTA - P, PTSTA - P
Barbara Repinc Zupančič je univ.dipl.pedagoginja in
sociologinja kulture. V preteklosti je delala na različnih
področjih socialnega varstva, sedaj pa vstopa v deseto leto
samostojne terapevtske prakse. Zaključila je študij
transakcijske analize, smer psihoterapija, ter se dodatno
specializirala na področja otroške in mladostniške
psihoterapije ter psihoterapije travme. V svoji praksi dela
predvsem individualno psihoterapijo z odraslimi klienti. V
okviru Inštituta IPSA sovodi dve skupini TA. Je zunanja
predavateljica TA na Hrvaškem, v Srbiji, Črni Gori, Veliki
Britaniji in Bolgariji.
Supervizijo izvaja za študente TA ter tudi za šolske svetovalne delavce in zaposlene v
socialnem varstvu. Zaključuje študij integrativne supervizijske diplome ter se pripravlja na
zaključek študija za učiteljico in supervizorko TA. V preteklosti je bila slovenska delegatka TA
v EATi ter članica komisije za certificiranje COC.
E-mail: barbara@psihoterapevt.si

Delavnica:
Moj učni stil – je lahko supervizija boljša, če ga poznam?
V superviziji se srečata dve odrasli osebi, vsaka s svojimi izkušnjami, vrednotami,
referenčnim okvirom. Ker gre tudi za učni proces, se srečata tudi dva (vsaj malo) različna
učna stila. Ljudje se namreč učimo na različne načine – nekdo najlažje preko konkretnega
dela, spet drugi preko refleksije ali preko branja in pogovora o teoriji, nekdo pa preko svojih
lastnih izkušenj.
Naloga supervizorja je, da vstopi v supervizantov svet in najde način kako bo supervizijski
proces, tudi v delu, ki je povezan z učenjem, prilagodil supervizantovim potrebam. Zavedal
naj bi se kateri učni stil je njegov in hkrati kako naj spodbudi učenje pri svojem supervizantu.
Ob tem pa ima pomembno vlogo tudi sam supervizant, ki naj supervizorja seznani s svojimi
posebnostmi v učnem procesu, saj bo s tem doprinesel h končnemu pozitivnemu izkupičku
supervizijskega procesa.
V delavnici bomo delili svoje učne izkušnje (dobre, slabe), preko vprašalnikov raziskovali
svoje učne potrebe in svoj učni stil. Pogledali bomo, kje v krogu učenja se največkrat
zataknemo. Pogovarjali se bomo tudi o tem, kako ta spoznanja o sebi nasloviti v odnosu s
svojim supervizorjem.
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Mag. Tatjana Gkjurkovid, PTSTA-P
Tatjana Gjurkovid je magistra psihologije, registrirana
terapevtka z igro (RPT), učiteljica in supervizorka
transakcijske analize s področja psihoterapije (PTSTA-P).
Svoje prve delovne izkušnje je pridobila kot psihologinja v
otroškem vrtcu, kjer je prepoznala pomen in nujnost dela
z otroki in starši. To jo je spodbudilo, da se je ob
izobraževanju
iz
transakcijske
analize
dodatno
specializirala na področju terapije z igro. Je ustanoviteljica
in sodirektorica Centra Proventus.
Izvaja psihoterapijo in svetovanje z otroki in odraslimi, deluje kot trenerka in supervizorka. Je
avtorica prve hrvaške knjige o terapiji z igro z naslovom »Terapija z igro – Kako razviti
veščine za razumevanje otroka in poglobiti odnos z njim". Je soavtorica 17 terapevtskih
slikanic za otroke. Je predsednica hrvaškega združenja za terapijo z igro ter organizatorica
številnih izobraževanj mednarodnih strokovnjakov s področja terapije z igro in transakcijske
analize.
E-mail: tatjana@centarproventus.hr
Spletna stran: www.centarproventus.hr

Delavnica:
Obvladovanje izzivov supervizije
Vsak od nas ima pomembno poklicno vlogo, v kateri lahko pomaga rasti otroku, družini in
družbi, s katero dela. Supervizija je eden od načinov, ki nam pomaga, da ostanemo
profesionalni, tudi ko smo preobremenjeni s čustvi. Daje nam podporo in smernice za
naslednji korak.
Na delavnici si bomo ogledali, kateri so izzivi v procesu supervizije za strokovnjake, ki delajo
na področju zdravja, izobraževanja in socialnih storitev. Raziskali bomo, kateri izzivi se lahko
pojavijo, kateri so razlogi, da se pojavijo in kaj lahko takrat naredimo. Eden od načinov, ki ga
bo delavnica ponudila za obvladovanje težav v superviziji, so ustvarjalne dejavnosti. Pokazalo
se je, da ustvarjalne dejavnosti v superviziji naredijo supervizijo bolj sproščeno, pomagajo pri
dostopu do nezavednih vsebin, kar pogosto vpliva na delo. V delavnici bomo izvedli nekaj
ustvarjalnih dejavnosti, ki jih je mogoče kasneje uporabiti pri superviziji.
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Evelyne Papaux, TSTA-E
Evelyne je TSTA (učiteljica in supervizorka
transakcijske analize) na področju izobraževanja.
Že vrsto let dela z dojenčki, otroki in družinami iz
različnih okolij, z otroki s posebnimi potrebami,
otroki v dnevnih centrih in z otroki doma.
Trenutno je učiteljica in supervizorka pri začetnem
in nadaljevalnem izobraževanju za terapevte, ki se
izobražujejo za delo z otroki. Mnenja je, da je
kvaliteta odnosa jedro izobraževalnega procesa:
biti z, odraščati z, učiti se z drugim v različnih kontekstih, vendar z istim navdušenjem in
skrbjo.
Kot TA terapevtka in supervizorka verjame, da je TA pomembno orodje za spodbujanje
preprečevanja in/ ali odpornosti. Evelyne je tudi avtorica članka objavljenega v TAJ: "Vloga
ranljivosti v superviziji: od bolečine do poguma, navdiha in transformacije."
E-mail: evelynepapaux@bluewin.ch

Delavnica:
Vloga ranljivosti v transformacijski izkušnji supervizije
Na delavnici bodo predstavljene nekatere ideje o izkustvenem učenju. Razpravljali bomo o
tem, kako je proces supervizije transformacijska izkušnja. Raziskovali bomo vlogo ranljivosti v
kateremkoli učnem procesu, posebej bomo raziskali supervizijo: kako se predati ranljivosti,
kako sprejemati izpostavljenost in negotovost. Vse to zahteva pripravljenost biti to kar res si
in ne to kar si predstavljamo, da si drugi želijo da bi bili. Predavateljica nam bo predstavila
model, ki ponazarja način, kako ustvariti podpirajoče okolje in odnos v katerem lahko
supervizant izkusi kontinuiteto in transformacijo sebe in odkriva nove perspektive in nove
možnosti.
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Mag. Ivana Mandarid (PTSTA-P) in dr. Lidija Vasilejvid
Mag. Ivana Mandarid je socialna antropologinja in certificirana
transakcijska analitičarka – psihoterapevtka (CTA-P), učiteljica
in supervizorka transakcijske analize (PTSTA-P). Ukvarja se z
individualno in skupinsko psihoterapijo. Že vrsto let vodi
didaktično skupino za študente transkacijske analize in
organizira delavnice za integrativno uporabo psihodrame in
TA. Zaposlena je v Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani.

Dr. Lidija Vasiljevid je diplomirana psihologinja, z doktoratom
na odseku za psihoterapijo, z nacionalnim in evropskim
certifikatom iz psihodrame, certificirana supervizorka in
trenerka Britanskega združenja za psihodramo. Vodi treninge v
okviru programa RAIP, SPA Moreno, Oksfordske šole za
psihodramo in integrativno psihoterapijo. Izvaja individualno
in skupinsko psihoterapijo.
Je ena izmed soustanoviteljic Regionalnega združenja za
psihodramo in integrativno psihoterapijo (RAIP) in njena
predsednica. Že vrsto let izvaja treninge in izobraževanja na
področju vodenja skupin, mediacije, upravljanja s človeškimi
viri. Izobraževala in facilitirala je skupine različnih profilov:
individualno in skupinsko svetovanje žrtvam trgovine z ljudmi,
prostovoljcem, nevladnim organizacijam in mladim…
Je avtorica številnih del, ki so bila predstavljena na
internacionalnih konferencah (Politics of mental health,
Gender inclusive psychotherapy ,Psychotherapy and politics –
gender inclusive work, Work with trauma and survivors of sex
trafficking, Proffesionalisation of gender, Small female
psychodrama group).
Njena specifična interesna področja so: inkluzivna
psihoterapija spolov, uporaba psihodrame pri delu s
človeškimi viri in izobraževanje odraslih.
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Delavnica:
Supervizija skozi psihodramsko akcijo – integrativni pristop psihodrame in TA
Na delavnici se boste seznanili z inovativnim integrativnim pristopom v superviziji, ki
kombinira akcijske tehnike psihodrame in koncepte transakcijske analize. Klasična,
eksistencialno usmerjena oblika psihodrame ne uporablja konceptov normalnosti in
patologije, temveč predvsem išče in razvija zaščitne dejavnike in zdrave potenciale
osebnosti, kar sovpada s temeljnimi filozofskimi postavkami transakcijske analize.
Na nivoju supervizijske skupine se s pomočjo akcijskih tehnik, kot so zamenjava vlog, prazen
stol, zrcaljenje ipd., na precej učinkovit način osvobajajo kreativni potenciali in pridobivajo
uvidi. Nekatere prednosti akcijskih tehnik: spodbuja se aktivna udeležba vseh članov
supervizijske skupine, skozi krepitev spontanosti se bolj sproščeno in svobodno sprejemajo
nove razvojne smernice glede razumevanja problemov in intervenc, krepi se proces učenja
in demistificira se vloga supervizorja. Možnost vstopa v vlogo klienta krepi supervizantovo
empatijo oz. razumevanje klientovega referenčnega okvirja. Vse to posledično prispeva k
poglobljeni analizi klientovih ego stanj, življenjskega skripta in psiholoških iger. Prav tako,
supervizant lažje razume odnos s klientom in morebitno prisotnost kontratransfernih vsebin
in paralelnega procesa. Zelo pogosto se za eksternalizacijo terapevtskega odnosa uporablja
tehnika skulpturiranja, ki je prevzeta iz play-back tehnik.
V primeru, da superviziramo delo v skupini, lahko s pomočjo akcijskih tehnik predstavimo
skupino ali / in odnos supervizanta do skupine. Za psihodramo je značilno, da lahko vsak član
skupine vstopi v vlogo katerekoli osebe, emocije, problema, odnosa, stanja itn., ki se potem
analizira po principu “kot da” pojava (as if, surplus reality). S pomočjo akcijskih tehnik
supervizor lažje ugotovi, katera je ključna vsebina (key issue) supervizijskega procesa.
Supervizantu se na kreativen in dinamičen način posredujejo nova znanja in smernice za
nadaljnji osebni in profesionalni razvoj.

***
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Obrazložitev strokovnih oznak v transakcijski analizi:
CTA : certificirani transakcijski analitik (Certified Transactional Analyst),
PTSTA : začasni učitelj in supervizor transakcijske analize (Provisional Teacher and
Supervisor of Transactional Analysis)
TSTA : učitelj in supervizor transakcijske analize (Teaching and Supervising of Transactional
Analyst)
Za področje:
P – psihoterapija (angleško P – psychotherapy)
C – svetovanje (angleško C – counselling)
O –organizacija (angleško O – organisational)
E – izobraževanje, (angleško E – educational)

18

