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Dokument je nastal v okviru projekta SUPER PSIHOLOG s finančno podporo programa
Norveški finančni mehanizem 2009–2014 in nacionalnih sredstev Republike Slovenije.
Za vsebino tega dokumenta je odgovorna izključno Filozofska fakulteta Univerze v
Ljubljani in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča nosilca programa
Norveškega finančnega mehanizma.

1

Potek SP
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Organizacija usposabljanj
Usposabljanje študentov
Cilj: Informiranje študentov psihologije o kompetencah se vplete tako v prvo
(omenjanje modela, osnovnih kompetenc) kot tudi drugo bolonjsko stopnjo
(zahtevnejše, uporabne kompetence, poglobljeno delovanje).
Aktivnosti:
1. Letni sestanki z oddelčnimi predstojniki
2. Za učne ustanove in mentorje študijske prakse, ki niso bili vključeni v
usposabljanje iz kompetenčnega modela, skrbnik sistema organizira posvet v
povezavi z omenjenimi cilji.
Usposabljanje psihologov začetnikov
Cilj: Začetniki se v supervizirano prakso vključijo pripravljeni in poučeni o osnovnem
namenu supervizirane prakse in osnovnih konceptih (npr. kompetenčnem modelu).
Aktivnosti:
1. Začetno usposabljanje, ki ga organizira skrbnik sistema ali druge s strani
skrbnika sistema potrjene institucije. Po potrebi.
2. Posebne konference (t. i. »case conferences«) skrbnik sistema organizira enkrat
do dvakrat letno. Na konferencah začetniki in mentorji predstavljajo primere
dobrih praks.
3. Mentoriranci in mentorji pripravijo prispevke, ki jih objavijo na spletni strani o
supervizirani praksi.
Cilj: V času supervizirane prakse se začetnik redno vključuje v dejavnosti stalnega
strokovnega razvoja (vsaj 80 ur letno).
Aktivnosti:
1. DPS organizira redna usposabljanja na področjih:
a. etike in varovanja osebnih podatkov;
b. duševnega zdravja;
c. drugo.
2. DPS za začetnike javno razpisuje naloge v okviru vzdrževanja sistema
supervizirane prakse, ki jih Strokovni svet Društva psihologov Slovenije prizna
kot ustrezno za stalni strokovni razvoj psihologa začetnika, npr. organizacija
dogodkov, kot je konferenca o supervizirani praksi, priprava e-novic o
supervizirani praksi, sodelovanje pri začetnem usposabljanju psihologov
začetnikov, promociji supervizirane prakse pri študentih ali delodajalcih, pisanje
prijav na razpise ipd.
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Usposabljanje mentorjev supervizirane prakse
Cilj: seznaniti mentorje s teoretično podlago mentoriranja in supervizije psihologov na
različnih ravneh strokovnega razvoja, razviti pri njih različne veščine mentoriranja in
supervizije ter jih usposobiti za vodenje in ocenjevanje različnih vidikov supervizirane
prakse. Usposabljanja potekajo kot kombinacija interaktivnih delavnic in
samostojnega e-učenja s pomočjo gradiv, objavljenih na spletišču SUPER PSIHOLOG,
ter branjem druge relevantne literature.
Aktivnosti:
1. Gradiva na spletišču za samostojen študij vsebujejo:
a. teoretične osnove supervizije,
b. navodila za izvajanje supervizirane prakse,
c. navodila za vodenje supervizirane prakse,
d. priporočeno literaturo.
2. E-učilnica kot podpora za usposabljanje: kvizi, delovni listi, naloge, oddaja
izdelkov, literatura, posnetki predavanj, klepetalnice, videoposnetki za analizo,
primeri dobrih praks ipd.
3. Organizacija usposabljanja mentorjev:
a. modularnost, skupaj 10 delavnic
b. v letu 2017 se začne nov krog usposabljanja
4. Za celo leto vnaprej se objavi datume in okvirno vsebino posameznih delavnic.
Delavnice se izvajajo enkrat mesečno, predvidoma desetkrat v letu (praviloma
julija in avgusta ni izobraževanja).
5. Delavnice lahko izvajajo tudi že usposobljeni mentorji, ki na bodoče mentorje
tako prenašajo svoje izkušnje in primere dobrih praks.
6. Nekatere delavnice so rezervirane za mentorje supervizirane prakse na
usposabljanju, druge so odprte tudi za druge psihologe ali druge strokovnjake.
7. Redno se izvaja evalvacijo usposabljanja.
8. Razmisliti o akreditaciji posodobitvenega programa za izpopolnjevanje (za
mentorje supervizirane prakse psihologov).
Med usposabljanjem za mentorje supervizirane prakse supervizijska srečanja potekajo
enkrat mesečno. DPS skupinam omogoči prostor.
V posamezno usposabljanje se vključi največ 25 mentorjev (5 supervizijskih skupin).
Usposabljanje za supervizorje (supervizorje mentorjev)
Usposabljanje supervizorjev je stopenjsko, tako da supervizor svoja znanja o
superviziji lahko postopno dograjuje. Prvo stopnjo lahko predstavlja usposabljanje za
mentorja supervizirane prakse. Naslednjo stopnjo predstavlja usposabljanje iz
supervizije.
Cilj: omogočiti izobraževanje novih supervizorjev
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Aktivnosti:
1. DPS v prihodnjih letih poišče načine za usposabljanje supervizorjev.
2. Supervizorke, usposobljene v projektu SUPER PSIHOLOG, postopno usposobijo
nove supervizorje. Nove supervizorje nabiramo iz bazena mentorjev, ki izkažejo
visoko kakovost mentorskega dela.
Spletna platforma
Cilj: vzpostavitev spletne platforme, prek katere bo lahko tekla večina postopkov SP
Aktivnosti:
1. Razvoj celostne funkcionalne spletne platforme do konca novembra 2016
Spletna platforma, ki jo razvija in vzdržuje skrbnik sistema, vsebuje naslednje
informacije in gradiva:
- informacije o skrbniku sistema supervizirane prakse (kontaktne informacije,
predstavitev sistema, njegovega razvoja, predstavitev supervizirane prakse in
njenih ciljev, osnovna predstavitev certifikata EuroPsy, pogosta vprašanja –
FAQ),
- številko za klic v sili (kontakt za administrativno podporo, kontakti v primeru
potrebne pomoči v zvezi z duševnim zdravjem ali podporo v krizni situaciji),
- vsa gradiva, potrebna za izvajanje supervizirane prakse, mentoriranja in
supervizije mentoriranja,
o navodila o poteku supervizirane prakse,
o smernice za izvajanje mentorskih/supervizijskih srečanj,
o pripomočke za izvedbo posameznega srečanja (lestvice, vprašalnike,
obrazce za mentorjevo in mentorirančevo oceno posameznega
mentorskega srečanja idr.),
o obrazec za spremljanje supervizirane prakse,
- obrazec za evalvacijo usposabljanj,
- bazo začetnikov, mentorjev in supervizorjev mentorjev,
- knjižnico literature,
- (povezavo v) e-učilnico z videolekcijami, predpripravami na delavnice v okviru
usposabljanja, diskusijami o temah delavnic,
- forum oz. podporo mreženju,
- (povezavo v) spletno komuniciranje (aplikacijo za videokonferenčne klice),
- druge relevantne informacije za izvajanje supervizirane prakse, npr.
o inter/supervizijske skupine za mentorje – objavljene, se
navede, v kateri fazi procesa so, kdaj se bo začela nova skupina, prijave
o datumi in kraj izobraževanj za mentorje --> posamezna
delavnica enkrat na dva meseca, mentor se prijavi, ko želi začeti
usposabljanje, usposabljanje mora zaključiti v dveh letih in nabrati toliko
in toliko usposabljanj; na dve leti se zavrtijo vsebine
Obrazec o srečanju
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Mentoriranec na spletni platformi po vsakem mentorskem srečanju ustvari nov
obrazec o srečanju. V ta obrazec zapiše podatke o srečanju in obrazec shrani. Na ta
način lahko mentorski par in skrbnik sistema spremljata, kako poteka supervizirana
praksa in supervizijska srečanja.
Obrazec je kratek, enostaven, s tabelami, spustnimi seznami ipd. Vsebuje opis
posameznega mentorskega/supervizijskega srečanja:
▪ datum srečanja,
▪ lokacijo srečanja,
▪ vsebino srečanja (kratek opis glavne vsebine, npr. v obliki
naslova),
▪ strukturirano refleksijo o srečanju,
▪ kompetence, ki so bile obravnavane na srečanju,
▪ evalvacijo srečanja.
Obrazci za evalvacijo usposabljanj
Uporabnik preko spletne platforme podaja ocene o zadovoljstvu z usposabljanji, ocene
kakovosti in ocene uporabnosti vsebin usposabljanj. Pri tem je pomembno, da se ne
beleži le zadovoljstva udeleženca z usposabljanjem, njegovih ocen kakovosti in
uporabnosti usposabljanja ipd. samo takoj po izvedbi usposabljanja, ampak da se
oceno pridobi tudi dva meseca po usposabljanju.
Baza začetnikov
Baza začetnikov predstavlja seznam psihologov začetnikov, ki so pristopili k sistemu
supervizirane prakse. O začetniku so praviloma v bazi na voljo naslednji podatki:
- kontaktni podatki,
- delovna organizacija, kjer posameznik opravlja supervizirano prakso,
- opis področja dela,
- delovne izkušnje (reference),
- pri katerem mentorju je posameznik vključen v mentoriranje,
- v bazi so lahko zapisani tudi vsi drugi podatki o začetniku, ki jih ta želi hraniti v
bazi.
Baza mentorjev
Baza mentorjev predstavlja seznam psihologov, ki lahko mentorirajo supervizirano
prakso in so pristopili k sistemu supervizirane prakse. O mentorju so praviloma na
voljo naslednji podatki:
- kontaktni podatki, da ga lahko kontaktirajo psihologi začetniki, razen v primeru,
da mentor izrecno želi, da prvi kontakt poteka preko skrbnika sistema;
- delovna organizacija;
- opis področja dela;
- delovne izkušnje (reference);
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-

-

razpoložljiva mesta za mentoriranje (da/ne) oz. število mest pri mentorju,
število zasedenih mest in od kdaj do kdaj je posamezno mesto zasedeno;
izpolnjevanje različnih pogojev za opravljanje mentorstva:
▪ a = vsaj 5 let delovnih izkušenj s samostojnim opravljanjem
psihološke dejavnosti,
▪ b = vsaj 4 leta delovnih izkušenj na določenem področju
psihološke dejavnosti,
▪ c = zaključena specializacija na področju dela (npr. specializacija iz
klinične psihologije),
▪ d = dve leti supervizije na področju dela, kjer tudi sam mentorira,
▪ e = druga raven usposobljenosti za mentorja supervizirane prakse,
tj. zaključeno eno leto usposabljanja za mentorja (ima zaključene
tri module usposabljanja za mentorje, vključeval se je v
supervizijo mentoriranja, spremlja/bere strokovno gradivo o
superviziji/mentoriranju, sodeluje na konferencah o supervizirani
praksi),
▪ f = prva raven usposobljenosti za mentorja supervizirane prakse,
tj. zaključen modul 1 usposabljanja za mentorja (usposabljanje o
kompetenčnem pristopu k mentoriranju, osnove mentoriranja),
▪ g = certifikat EuroPsy;
v bazi so lahko zapisani tudi vsi drugi podatki o mentorju, ki jih mentor želi
hraniti v bazi.

Baza supervizorjev
Baza supervizorjev predstavlja seznam psihologov, ki lahko izvajajo supervizijo in so
pristopili k sistemu supervizirane prakse. O supervizorju so praviloma na voljo
naslednji podatki:
- kontaktni podatki;
- delovna organizacija;
- opis področja dela;
- delovne izkušnje (reference);
- razpoložljiva mesta za supervizijo (da/ne) oz. število mest za supervizijo,
število zasedenih mest in od kdaj do kdaj je posamezno mesto zasedeno;
- izpolnjevanje različnih pogojev za opravljanje supervizije:
▪ c = zaključena specializacija na področju dela (npr. specializacija iz
klinične psihologije),
▪ d = dve leti supervizije na področju dela, kjer tudi sam izvaja
supervizijo,
▪ e = druga raven usposobljenosti za mentorja supervizirane prakse,
tj. zaključeno eno leto usposabljanja za mentorja (ima zaključene
tri module usposabljanja za mentorje, vključeval se je v
supervizijo mentoriranja, bere o superviziji/mentoriranju, sodeluje
na konferencah o supervizirani praksi),
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f = prva raven usposobljenosti za mentorja supervizirane prakse,
tj. zaključen modul 1 usposabljanja za mentorja (usposabljanje o
kompetenčnem pristopu k mentoriranju, osnove mentoriranja),
▪ g = certifikat EuroPsy,
▪ h = vsaj 10 let delovnih izkušenj s samostojnim opravljanjem
psihološke dejavnosti na področju, kjer izvaja supervizijo,
▪ i = opravljeno usposabljanje iz supervizije,
▪ j = izpolnjevanje drugih kriterijev za izvajanje supervizije;
v bazi so lahko zapisani tudi vsi drugi podatki o supervizorju, ki jih supervizor
želi hraniti v bazi.
▪

-

Varovanje osebnih podatkov v bazah
Podatki, zapisani v vseh bazah, se vodijo zasebno in so dostopni samo uporabniku in
skrbniku spletne platforme (skrbniku sistema oz. osebi pri skrbniku sistema,
odgovorni za delovanje spletne platforme in spremljanje izvajanja supervizirane
prakse). Javno so dostopni tisti podatki iz baze, za katere uporabnik izrecno dovoli, da
se javno objavijo.
Pred vpisom podatkov v bazo uporabnik podpiše soglasje, da se strinja s tem, da se o
njem v bazi zbirajo podatki. Pristopnina v sistem supervizirane prakse predvideva
hranjenje podatkov o posamezniku, vključenem v sistem, v ustrezni bazi in v
dogovorjenem obdobju.
Pred prvo javno objavo podatka uporabnika mora uporabnik podpisati soglasje, da
dovoli javno objavo tistih podatkov, za katere bo sam označil, da zanje želi javno
objavo, v preostale podatke pa dovoli vpogled osebi, odgovorni za spremljanje
supervizirane prakse, in administratorju spletne platforme.
Financiranje sistema supervizirane prakse
Sredstva, ki so predvidena v sistemu supervizirane prakse:
- pristopnina v sistem supervizirane prakse,
- plačila psihologov začetnikov za mentorska srečanja,
- plačila mentorjev supervizirane prakse za supervizijska srečanja,
- plačila za usposabljanja psihologov začetnikov, mentorjev, supervizorjev,
drugih psihologov (v zvezi s temami, ki predstavljajo del usposabljanj za
začetnike, mentorje in supervizorjev),
- druga sredstva: prispevki delodajalcev, državnih institucij, donacije, projektna
in razpisna sredstva itd.
Cilj: vzpostavitev sistema za finančno vodenje sistema SP pri DPS
Aktivnosti:
1. Višina pristopnine, cene srečanj in cene usposabljanj so navedene na spletni
strani sistema supervizirane prakse.
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2. DPS razvije postopkovnik za upravljanje s finančnimi transakcijami v okviru
sistema SP.
3. Supervizirano prakso priključimo na ”Kolegialni coaching” – projekt, ki ga vodi
Zavod za šolstvo. Ideja je, da se psihologi v šolstvu vključijo in da se njihovo
pripravništvo poveže z Supervizirano prakso.
Cenik (predlog):
Pristopnina v sistem: 100 EUR
Plačilo mentorskega srečanja: 25 EUR
Plačilo supervizijskega srečanja: 40 EUR (če je v skupini 5 mentorjev, sicer ustrezno
več)
Načini plačevanja
Cilj: Psihologom začetnikom (ali njihovim delovnim organizacijam) se ponudi različne
oblike plačevanja srečanj (npr. posamezno ali zakup več srečanj). Članom DPS se
ponudi možnost znižanega plačila udeležbe na usposabljanjih (z razliko med prispevki
članov in nečlanov se pokrije stroške, povezane s supervizirano prakso). DPS z
mentorji in supervizorji sklene avtorske pogodbe (oziroma lahko druge oblike pogodb
v primeru, da imajo upravičenci do izplačil s. p. ali lastno podjetje).
Mentorska/supervizijska srečanja jim plačuje po obdobjih (oz. po dogovoru), npr.
vsake tri mesece za vsa izvedena srečanja.
Aktivnosti:
1. DPS razvije sistem plačevanja, za kar poišče pravno-finančno svetovanje.
Kotizacije za usposabljanje
se preračuna glede na stroške usposabljanja
Izvedba 80 ur usposabljanja: okvirno 5000 EUR (honorarji za izvajalce 3500 EUR,
pogostitve in rezervacija prostora: 1500 EUR)
Vzdrževanje in vodenje sistema supervizirane prakse
Cilj: DPS za koordiniranje sistema SP (vzdrževanje spletne platforme, organizacijo
izobraževanj itd.) pridobi administrativno osebo. Za finančne zadeve skrbi
računovodja DPS.
Aktivnosti: DPS čim prej določi administrativno osebo. Naredi načrt njenih obveznosti
in plačevanja njenih aktivnosti.
Promocija supervizirane prakse
Promocija supervizirane prakse v okviru akademskega študija
Cilj: obveščanje študentov o pomenu supervizirane prakse
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Aktivnosti:
1. Na letnih sestankih s predstavniki različnih oddelkov za psihologijo odgovorni za
supervizirano prakso predstavijo EuroPsy, informirajo o dogodkih v zvezi s
supervizirano prakso, novostih na področju supervizirane prakse, predstavijo
primere dobre prakse, ponazarjajo pomen vključevanja oddelkov v projekt
supervizirane prakse. Predstavniki oddelkov za psihologijo informirajo, kako v
študijskem procesu študenti razvijajo kompetence za opravljanje psihološke
dejavnosti na različnih področjih dela, kako se pripravijo na delo v praksi, kako
se študij povezuje s prakso. Informirajo o konkretnih načinih vključevanja
študentov na študijsko prakso in uporabljeni mreži mentorjev in mentorskih
institucij. Udeleženci sestankov razpravljajo o pomenu supervizirane prakse in
povezovanja študija s prakso. Oblikujejo strategijo vpeljevanja supervizijske
kulture in priprave na standarde certifikata EuroPsy v akademski študij.
Razpravljajo o tem, kako bi se kakovost študijskih programov lahko še zvišala
(tudi v smislu sledenja EuroPsyjevim standardom). Dogovorijo se, kako se bo
promocija supervizirane prakse vnašala v študijski program. Razpravljajo o
različnih možnostih vključevanja študentov v študijsko prakso, o možnostih
vključevanja študijske prakse v celoten program študija, oblikovanja učnih baz,
kroženja študentov na študijski praksi po različnih področjih dela ipd.
2. Pomen supervizirane prakse in EuroPsyjevih standardov se predstavi
zaposlenim na oddelkih za psihologijo (Univerze v Ljubljani, Mariboru in na
Primorskem). Cilj je, da se zaposleni na oddelkih poistovetijo z vizijo
kakovostnega razvoja kompetenc mladih psihologov in z namenom uveljavitve
EuroPsyjevih standardov ter začnejo supervizirano prakso med študijem redno
promovirati med študenti, da bi s tem pripomogli k razvoju kulture vključevanja
psihologov v supervizijo in k dvigu kakovosti psiholoških storitev.
Promocija supervizirane prakse pri delodajalcih
Cilj: DPS delodajalce redno obvešča o nalogah in strokovnih vlogah psihologa in
pomenu supervizirane prakse.
Aktivnosti:
1. Delodajalec dobi knjižico o supervizirani praksi.
2. DPS delodajalce povabi na konferenco o supervizirani praksi (zanje lahko
rezervira čas v programu konference ali izven njega za sestanek z odgovornimi
za supervizirano prakso) ali se z njimi redno srečuje na letnih sestankih.
Promocija supervizirane prakse v širši javnosti
Cilj: Širšo javnost obveščamo o usposobljenih psihologih, mentorjih supervizirane
prakse, supervizorjih mentorjev z javno dostopno bazo. O supervizirani praksi se v
medijih objavlja članke, promocija se izvaja tudi z javnimi nastopi. Na družabnih
omrežjih se vsebina dodaja na obstoječe kanale skrbnika sistema in drugih
relevantnih organizacij.
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Aktivnosti: DPS oblikuje delovno skupino za promocijo SP.
Promocija supervizirane prakse v strokovni javnosti
Cilj: obveščanje strokovne javnosti o sistemu SP
Aktivnosti:
1. Načrtno obveščanje na strokovnih srečanjih.
2. Redno se organizira letno konferenco o supervizirani praksi.
3. DPS na vsaki konferenci izda zbornik s prispevki, tj. s primeri dobrih praks,
razpravami, mnenjem uveljavljenih psihologov itd., ali se poročanje o
konferenci vključi v elektronske novice o supervizirani praksi, zapise na spletni
platformi, zapise na Facebookovi strani idr.
4. Članom sistema supervizirane prakse in članom zainteresiranih strokovnih
združenj se pošilja mesečne e-novice o poteku izvajanja supervizirane prakse,
usposabljanjih, novostih na področju supervizirane prakse.
5. DPS pripravi predstavitvene videoposnetke o supervizirani praksi.
6. DPS podeljuje potrdila psihologom začetnikom po zaključeni SP, delodajalcem
po zaključeni SP, mentorjem SP po uspešno zaključenem usposabljanju,
mentorjem SP po zaključenem mentoriranju SP, supervizorjem po uspešno
zaključenem usposabljanju za supervizorja, supervizorjem po zaključenem
supervizijskem ciklu.
7. DPS podeljuje priznanja uspešnim in izstopajočim psihologom začetnikom,
mentorjem, supervizorjem, delodajalcem, ki posebej spodbujajo in podpirajo
supervizirano prakso psihologov, drugim relevantnim osebam oziroma
organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju in vzdrževanju sistema
supervizirane prakse.

Vizija
1. Razvoj supervizije za vse psihologe
2. Diseminacija naših rezultatov (prenos na druge članice EFPE)
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