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1. Uvodna predstavitev metode

Coaching metoda ali metoda usmerjanja je ena najpogosteje uporabljenih in učinkovitih metod
razvoja zaposlenih, ki sega na različna področja, npr. športno, poslovno, karierno, življenjsko (Law,
2013). Mednarodna zveza usmerjevalcev (angl. International Coach Federation – ICF, 2013)
opredeljuje coaching oz. usmerjanje kot interaktiven proces in partnerstvo z usmerjancem (angl.
coachee), v katerem usmerjevalec (angl. coach) z uporabo posebnih tehnik sproži miselne in
ustvarjalne procese, ki usmerjanca navdihujejo za maksimiranje osebnih in poklicnih potencialov.
Usmerjevalci uporabljajo teoretično podkrepljene in znanstveno preverjene tehnike, ki usmerjancem
pomagajo doseči visoke standarde in cilje tako v zasebnem kot poklicnem življenju. Usmerjanje je na
rezultate usmerjena metoda, običajno je kratkotrajna ali pa je uporabljena občasno (Grant, 2007).
Usmerjanje lahko razumemo kot pomoč ljudem do uspeha, pri tem pa je bistvenega pomena učenje
in spremembe. Posameznike spodbujamo, da se zavedajo svojih misli in vedenj ter jih skušajo
spremeniti tako, da bodo dosegli zastavljene cilje (Emil Berg in Terje Karlsen, 2012).

Psihologija usmerjanja je aplikacija vedenjske znanosti, katere namen je izboljšanje življenjskih
izkušenj, delovne uspešnosti in dobrega počutja posameznikov, ki nimajo klinično pomembnih težav
z duševnim zdravjem (Grant, 2007). Psihologija usmerjanja se nahaja na precepu športne, klinične,
organizacijske in zdravstvene psihologije.

Usmerjanje se tesno povezuje z raznimi družboslovnimi vedami kot so psihologija, pedagogika,
filozofija. To je lahko prednost, saj bogati metodo z različnimi znanji in teorijami, po drugi strani pa je
lahko težavno razmejiti metodo usmerjanja z drugimi dejavnostmi kot je npr. svetovanje in
mentorstvo. Čeprav se usmerjanje in svetovanje precej prepletata, je glavna razlika ta, da klinični
svetovalci običajno delajo s klienti, ki imajo duševne težave in stiske, usmerjevalci pa delajo s
posamezniki, ki učinkovito funkcionirajo v vsakdanjem življenju (Grant, 2007). Pogosto se težko
ločuje tudi proces mentorstva in usmerjanja. Mentorstvo je proces učenja, pri katerem bolj izkušen
posameznik pomaga manj izkušenemu posamezniku pri razvoju in napredku na določenem
strokovnem področju ali delovnem mestu, dokler ta ne postane dovolj kompetenten in avtonomen,
da samostojno opravlja delo. Usmerjevalec pa predvsem pomaga zaposlenega pripeljati do odgovorov
in rešitev, ki mu ustrezajo, tudi če je zaposleni že avtonomen na delovnem mestu. Mentor ponavadi
deluje na enakem področju kot mentoriranec in ima izkušnje s poklicno vlogo, medtem ko
usmerjevalec tega običajno nima (Law, 2013).

V poslovnem okolju je uporaba usmerjanja koristna tako za zaposlene kot za organizacijo. Zaposleni
bolje spoznavajo sami sebe, razvijajo svoje veščine in osebnostno rastejo, posledično pa postanejo
uspešnejši pri opravljanju delovnih nalog, so bolj učinkoviti in produktivni (Grant, 2007). Organizacije
metodo usmerjanja običajno uporabljajo na tri načine: usmerjanje vodij, ki naprej usmerjajo
zaposlene, razvoj notranjih usmerjevalcev ter aktivacija zunanjih usmerjevalcev (Grant, 2007).
Usmerjanje se lahko pojavlja v dveh oblikah. Običajno je usmerjanje individualne oblike, torej poteka
ena na ena. Lahko pa usmerjevalec dela z večjo skupino usmerjancev, torej gre za skupinsko
usmerjanje (Brown in Grant, 2010). Obstaja veliko različnih oblik in pristopov usmerjanja. Ni nekega
splošnega pravila glede tega, kateri pristop je najboljši. Običajno je izbira pristopa in tehnik
usmerjanja odvisna od usmerjanca, usmerjevalca in konteksta usmerjanja, cilji usmerjevalcev pa so
enaki pri vseh pristopih in modelih: s postavljanjem pravih vprašanj skušajo odkriti in maksimirati
posameznikova močna področja, ki koristijo tako usmerjancem kot organizaciji (Law, 2013).



2. Zgodovinski pregled razvoja metode

Prvo sistematično raziskavo s področja usmerjanja je naredil Coleman R. Griffith leta 1918, ko je
opazoval psihološko delovanje nogometašev in košarkarjev. Griffith je v svoji karieri precej časa
posvetil raziskovanju usmerjanja, leta 1926 je napisal tudi knjigo Psychology of Coaching. Trdil je, da
bi moral biti usmerjevalec več kot zgolj inštruktor: moral bi biti športnik, učitelj, psiholog, graditelj
osebnosti … Metoda usmerjanja se je torej začela na področju športa in se prvič pojavila na drugem
področju (organizacijska psihologija) šele leta 1955. Psihologija usmerjanja pa se je razvila iz
humanistične psihologije v 60. letih prejšnjega stoletja. Humanistična psihologija poudarja težnjo k
osebnostni rasti in razvoju človekovih potencialov, kar je tudi bistvo metode usmerjanja. Šele po letu
1990 so začeli objavljati članke in učbenike o poslovnem in osebnem usmerjanju, ki so temeljili na
psiholoških teorijah. Čeprav je usmerjanje pogosto znanstveno raziskovano in lahko najdemo veliko
znanstvenih prispevkov, pa tudi danes na tržišču obstaja ogromno knjig in objav o usmerjanju, ki niti
ne vsebujejo znanstvene reference (Palmer in Whybrow, 2007). V nekaj več kot 20 letih se je
usmerjanje zelo razvilo in postalo ena najpogosteje uporabljenih metod razvoja zaposlenih. Obstaja
veliko pristopov in modelov, ki se še naprej razvijajo in dopolnjujejo, vendar pa avtorji še niso prišli
do integracije pristopov in niti do poenotenja definicije usmerjanja. V raziskavi iz leta 2006/2007 so
poročali, da obstaja 28 različnih psiholoških modelov in pristopov, ki se uporabljajo pri usmerjanju
(Palmer in Whybrow, 2007).

3. Uporabnost metode skozi znanstvene raziskave

Usmerjanje je široko in pogosto uporabljena metoda, ki se uporablja na mnogih področjih, npr. pri
športu, partnerskih odnosih, poslovnem področju, življenjskem usmerjanju (angl. life coaching). Velja
za visoko učinkovito metodo, ki deluje pri (skoraj) vseh osebah, ki nimajo klinično pomembnih
psiholoških težav (Grant, 2007).

Metoda se je najbolj razvila v poslovnem okolju. Vse več organizacij uporablja usmerjanje za razvoj
svojih zaposlenih. Ker je usmerjanje relativno draga metoda, je bilo narejeno precejšnje število
raziskav, ki so raziskovale, če se organizacijam povrne začetna investicija. Avtorji poročajo, da je
usmerjanje finančno donosna naložba in da se večini organizacij začetni vložek večkratno povrne
(Boysen idr., 2018; Fillery–Travis in Lane, 2007). Koristi usmerjanja pa niso le finančne. Zaposleni, ki so
se udeležili usmerjanja, običajno izboljšajo medosebne odnose, vodstvene sposobnosti (Taconis,
2018), bolje rešujejo konflikte, so bolj fleksibilni in produktivni ter bolj zadovoljni z delom. Metoda
usmerjanja je primerna za nefunkcionalne time, saj spodbuja izboljšanje odnosov preko ustrezne
komunikacije, sodelovanja in uspešnega reševanja problemov (Law, 2013). Usmerjanje ima pozitivne
učinke na blagostanje zaposlenih, ciljno usmerjeno samoregulacijo in obvladovanje stresa (Theeboom
idr., 2013).

Za uspešnost usmerjanja je ključnega pomena odnos med usmerjevalcem in usmerjancem ter
primerno postavljanje ciljev (Carter idr., 2017; De Haan idr., 2016). Če se pojavijo težave v odnosu, je
zelo verjetno, da metoda ne bo uspešna. Če cilji niso ustrezno postavljeni in definirani, je doseganje
teh ciljev nejasno in oteženo, zato je nadaljevanje z uporabo metode nesmiselno. Taconis (2018)
ugotavlja, da je za uspešnost metode usmerjanja pomembna tudi pripravljenost usmerjanca za
sodelovanje, na to pripravljenost pa lahko vpliva usmerjevalec (skozi odnos), organizacija (spodbuja
uporabo usmerjanja pri zaposlenih) in program usmerjanja (uporaba modela in tehnik, ki ustrezajo
zaposlenemu). Usmerjevalec bi moral imeti razvite določene veščine in lastnosti, da lahko vzpostavi
primeren odnos z usmerjancem in uspešno izvaja metodo usmerjanja. Te lastnosti so medosebne
kompetence (empatija, pristnost, dostopnost, sočutnost), komunikacijske veščine (sposobnost



aktivnega poslušanja in postavljanja primernih vprašanj) ter instrumentalna podpora (ustvarjalnost,
samopoznavanje, odprtost za spremembe) (Fillery–Travis in Lane, 2007).

McGonagle idr. (2014) so ugotovili, da usmerjanje pozitivno vpliva tudi na zaposlene s kronično
boleznijo. Tem zaposlenim se je po šestih srečanjih z usmerjevalcem povečala produktivnost in
znižala stopnja izčrpanosti, ni pa prišlo do sprememb pri zadovoljstvu z delom in zaznani
samoučinkovitosti.

Uporaba usmerjanja pri zaposlenih s strani vodje je povezana z boljšim delovnim odnosom
zaposlenih, višjo stopnjo vključenosti posameznikov v tim in manjšo možnostjo odpovedi
(DiGirolamo in Tkach, 2019). Vodje so poročale, da običajno uporabljajo tehnike usmerjanja vsak dan
pri svojem delu. Pozitivne učinke usmerjanja lahko vodja tudi posredno prenese na zaposlene.
Maynard idr. (2020) so ugotovili, da je tim vodje, ki je bil udeležen v procesu usmerjanja, deloval bolj
kvalitetno in izboljšal medosebne odnose.

Običajno je usmerjanje individualne oblike, torej poteka ena na ena. Lahko pa usmerjevalec dela z
večjo skupino usmerjancev, torej gre za skupinsko usmerjanje (Emil Berg in Terje Karlsen, 2012). V
organizacijah je to relativno nov in ne pogosto prakticiran koncept, dobro uveljavljen pa je v športu.
Avtorji (Brown in Grant, 2010) izpostavljajo številne prednosti skupinskega usmerjanja, npr. boljše
razumevanje učinkovitega skupinskega vedenja, razvoj zaupanja in podpore v skupini, konstruktivno
reševanje problemov, povišanje emocionalne inteligentnosti, izboljšanje komunikacijskih veščin itd.
Emil Berg in Terje Karlsen (2012) sta raziskovala skupinsko usmerjanje vodstvenega kadra in ugotovila,
da so udeleženci izboljšali emocionalno inteligentnost, samokontrolo in pogosteje doživljali pozitivna
čustva kot pred procesom usmerjanja. Udeleženci so izboljšali tudi samorefleksijo. Bolj so se zavedali,
kakšne strategije in načine vodenja uporabljajo, kaj so se naučili in kaj bi lahko še izboljšali. Pri
skupinskem usmerjanju je pomembno, da se v skupini usmerjancev razvija dober medoseben odnos,
torej da je med udeleženci usmerjanja prisotno zaupanje, odprtost in spoštovanje. Tako se bodo med
seboj bolj podpirali in si dajali konstruktivne povratne informacije.

Vse več organizacij razvija in izobražuje notranje usmerjevalce, torej izobrazi svoje zaposlene, da
opravljajo delovno mesto usmerjevalca v organizaciji. Obstajajo številne prednosti notranjega
usmerjanja. Najbolj očitna je ta, da so stroški notranjega usmerjevalca bistveno nižji kot stroški
najema zunanjih ocenjevalcev, kar je pomembno predvsem pri večjih organizacijah, ki imajo potrebo
in željo po vključitvi v proces usmerjanja. Še ena pomembna prednost notranjih usmerjevalcev pred
zunanjimi je ta, da dobro poznajo organizacijsko kulturo in delovanje organizacije, kar jim omogoča
hitrejše in učinkovitejše spodbujanje napredka zaposlenih (Fillery–Travis in Lane, 2007).

Večje število srečanj ni nujno povezano z bolj pozitivnimi učinki. Potrebno se je prilagajati potrebam
in ciljem zaposlenih. Posamezniki z manj resnimi in kompleksnimi problemi bodo potrebovali manj
srečanj in izkusili bolj pozitivne učinke usmerjanja kot posamezniki z bolj kompleksnimi problemi, tudi
če bodo imeli ti posamezniki več srečanj (Theeboom idr., 2013). Prav tako obstaja veliko različnih
pristopov in modelov usmerjanja, zato je pomembno, da so usmerjevalci fleksibilni in izberejo pristop,
ki je v določenem kontekstu pri določenem posamezniku najbolj ustrezen. Problem se lahko pojavi pri
usmerjevalcih, ki želijo na vsak način uporabljati določen model in ga niso pripravljeni prilagajati ali
spreminjati, tudi če se ne sklada z organizacijsko kulturo in potrebami zaposlenih (Fillery–Travis in
Lane, 2007). Uporaba usmerjanja ni primerna in uporabna za osebe, ki imajo klinično pomembne
težave, so doživele travmo ali imajo težave pri učinkovitem funkcioniranju, zato morajo biti
usmerjevalci pozorni na probleme in presoditi, ali je primerno, da je zaposleni vključen v usmerjanje
(Grant, 2007).



4. Natančna predstavitev metode

NAMEN IN CILJNA POPULACIJA

Metodo usmerjanja je namenjena razvoju posameznikovih potencialov, veščin in močnih področij. V
organizacijskem kontekstu razvoj zaposlenih koristi tako zaposlenim kot tudi organizaciji (npr.
povečanje učinkovitosti, produktivnosti, dobro delujoči timi, večja pripadnost organizaciji). Primerna
je za vse osebe, ki ne doživljajo hudih stisk in nimajo težav z učinkovitim funkcioniranjem v
vsakdanjem življenju (Grant, 2007). Usmerjanje je pogosto prisotno pri razvoju talentov in
vodstvenega kadra. Organizaciji pomaga ohranjati talente, vodstvo pa dobi ustrezne kompetence za
vodenje zaposlenih (Law, 2013). Prav tako organizacije pogosto usposabljajo vodje, da uporabljajo
elemente usmerjanja pri zaposlenih in s tem spodbujajo razvoj zaposlenih. Organizacija običajno ne
more vključiti vseh zaposlenih v proces usmerjanja, saj bi zato porabila preveč denarja in časa.
Metoda je lahko uporabljena individualno ali pa skupinsko (Emil Berg in Terje Karlsen, 2012).
Skupinsko usmerjanje je v poslovnem kontekstu relativno nov koncept, ki pa postaja vse bolj
uveljavljen.

POTEK IZVEDBE

Usmerjanje je običajno kratkotrajno in je sestavljeno iz nekaj srečanj (npr. eno srečanje ponavadi
traja od 45 minut do dve uri, vseh srečanj pa je običajno nekje od pet do 10). Pred začetkom procesa
usmerjanja se usmerjevalec in usmerjanec dogovorita o željah in ciljih, ki jih želita doseči in na
podlagi teh ciljev naredita načrt trajanja in izvedbe usmerjanja. Trajanje je torej odvisno od konteksta
in ciljev (Law, 2013).

Znotraj metode usmerjanja obstaja veliko različnih pristopov – npr. vedenjski, kognitivno vedenjski,
gestalt, NLP, psihodinamični, eksistencialni pristop, zato bom v nadaljevanju bolj podrobno
predstavila vedenjsko usmerjanje in znotraj njega GROW model.

Vedenjsko usmerjanje je strukturiran, voden odnos med usmerjevalcem in usmerjancem ali skupino
usmerjancev. Vključuje splošno ocenjevanje, raziskovanje vrednot in motivacije, postavljanje
merljivih ciljev, določanje akcijskih načrtov in uporabo orodij in tehnik za razvoj kompetenc
zaposlenih. Usmerjance se spodbuja, da si oblikujejo svoj lasten način učenja, nagrajevanja in
osebnostne rasti. Znotraj vedenjskega usmerjanja je potrebno izpostaviti GROW model, ki je eden
izmed najbolj poznanih in najpogosteje uporabljenih modelov usmerjanja, predvsem v organizacijah
in poslovnem svetu (Passmore, 2007). Tekom srečanja usmerjevalec z odprtimi vprašanji usmerjanca
popelje skozi vse stopnje modela, ki so usmerjancu v pomoč pri prepoznavanju specifičnih vedenj, ki
pripomorejo k izboljšanju dela ter doseganju zastavljenih ciljev. GROW model je štiristopenjski
model:

G – angl. goal – postavljanje ciljev

R – angl. reality – pregled realnega stanja

O – angl. options – pregled danih možnosti

W – angl. way forward – opredelitev nadaljnje poti

Prva stopnja torej predstavlja identifikacijo in postavljanje ciljev. Da bodo cilji omogočili razvoj klienta
in dvig kakovosti dela, morajo biti izzivalni, a hkrati realno dosegljivi, jasno zastavljeni, specifični,
klient pa mora videti pozitivne učinke doseganja cilja. Primeri vprašanj, ki jih zastavi usmerjevalec pri
tej fazi, so: Kaj bi radi odnesli od današnjega srečanja?; Kaj si želite doseči?; Kaj želite vedeti o …?.



Drugi del je pregled realnega, trenutnega stanja in ustreznost postavljenih ciljev. Potrebno je
opredeliti trenutno delovanje klienta, sposobnosti, osebnost in delovno dinamiko. Znotraj tega
procesa pogosto uporabljamo psihometrične teste in pripomočke, k sodelovanju pa lahko klient
povabi tudi sodelavce. Usmerjevalec se z zaposlenim pogovori o primernosti postavljenih ciljev in
realnosti doseganja le-teh. Spodbuja se tudi pogovor o različnih vedenjih in kako ta vedenja
pripomorejo ali otežujejo doseganje zastavljenega cilja. V tej fazi lahko klient na novo postavi časovni
okvir, preuredi svoje cilje ali oblikuje več kratkoročnih ciljev. Primeri vprašanj: Kaj je delovalo? Kaj ni?
Kaj se dogaja? Zakaj je to problem? Kaj mislite s tem, mi lahko podate primer? Kaj ste poskusili in kaj
se je zgodilo? Kako se ob tem počutite?

Tretja faza predstavlja navajanje možnosti. Usmerjanec navaja vsa možna vedenja, ki bi lahko
pripeljala do zastavljenega cilja. Usmerjevalec in usmerjanec ovrednotita realnejše od navedenih
možnosti in evalvirata možne posledice, ki sledijo, če se klient odloči za eno od možnosti. Primeri
vprašanj: Katere možnosti bi vam pomagale, da se približate cilju? Na katere ovire ste naleteli? Kaj
boste naredili glede njih? Kdo bi vam jih lahko pomagal premagati? Ali lahko naredite še karkoli v
zvezi s tem? Kaj so lahko prednosti in kaj slabosti?

Zadnja, četrta faza GROW metode pa je identifikacija nadaljnje poti. Usmerjanec s pomočjo
usmerjevalca povzame načrt za prihodnost in postavi okviren časovni načrt. V nadaljnjih srečanjih se
ocenjuje in evalvira dosedanje dosežke, skuša se opredeliti, kje je prišlo do sprememb in kaj vse je k
tem spremembam pripomoglo. Opredeli se neuspešna vedenja in zakaj so ta neuspešna, temu pa
sledi nadaljnje oblikovanje poti naprej in definiranje vedenj, za katera se je izkazalo, da imajo
pozitiven učinek. Primeri vprašanj: Kaj boste naredili sedaj? Lahko povzamete, kaj boste storili in do
kdaj? Katere ovire pričakujete? Kako jih boste premagali? Kakšno podporo boste imeli pri tem? Kdaj bi
si lahko pogledala napredek?

KONKRETEN PRIMER

G – postavljanje cilja v zvezi z nalogo, ki jo želimo doseči:

Usmerjevalec zaposlenega na začetku srečanja vpraša, kaj želi doseči. Zaposleni pove, da mora
oddati poročilo vodji v roku enega tedna.

R – trenutno stanje – opis situacije v povezavi z doseganjem cilja:

Usmerjevalec povprašuje po trenutnem stanju, npr. Kaj vse še imate poleg oddaje poročila?, Katere
zadolžitve še imate?, Koliko dela imate?, Koliko ste obremenjeni, tako v službi kot morda tudi doma?.

O – možnosti – kaj vse imamo na voljo, vse možnosti

Usmerjevalec sprašuje po tem, kakšne so naše možnosti glede oddaje poročila, npr. Kaj bi vam
pomagalo, da bi lahko v tem času napisali poročilo? Kdo bi vam pri tem lahko pomagal? Kaj so lahko
posledice, če ne oddate poročila? Ali lahko odložite druge stvari in se posvetite le pisanju poročila?

Možnosti so lahko npr. da ne odda poročila, prosi za prestavitev roka oddaje, prestavi kakšno drugo
obveznost, prosi koga, da kaj naredi namesto njega ali pa ga nadomešča – skušamo izbrati najbolj
optimalno možnost glede na posameznikovo trenutno stanje.

W – pot naprej – kakšna je posameznikova volja in kako ga motivirati

Usmerjevalec sprašuje npr. kako verjetno se posamezniku zdi, da mu bo uspelo oddati poročilo –
lahko na lestvici od 1-10. Kaj bi se moralo zgoditi, da bi bilo 10? Se pravi, kaj so neka uspešna vedenja
in kaj neuspešna?



Usmerjanec oceni verjetnost in pove, kako bi lahko povečal verjetnost za oddajo poročila v
določenem roku (npr. ocenjuje verjetnost oddaje s 7, če pa bi mu na pomoč priskočila sodelavka in
naredila nekaj nalog namesto njega, pa bi bila ta verjetnost lahko 10).

OMEJITVE UPORABE METODE

Proces usmerjanja naj bi v praksi predstavljal integracijo različnih modelov in tehnik. Usmerjevalci se
ne držijo zgolj enega pristopa, ampak npr. vedenjski usmerjevalci uporabljajo humanistične elemente
za grajenje odnosa in ustvarjanje empatije z usmerjancem. Čeprav tudi usmerjevalci, ki izhajajo iz
vedenjske paradigme, uporabljajo elemente drugih pristopov, bi lahko pogosteje uporabljali
kognitivne elemente za namene boljšega doseganja ciljev. Tako bi lahko še bolj spodbujali
razmišljanje o lastnih prepričanjih, ki vplivajo na vedenje, lahko bi v proces zajeli motivacijo ter
upoštevali tudi pretekle izkušnje usmerjanca (Passmore, 2007).

Skozi čas se je vpeljalo veliko različnih oblik GROW modela, npr. T-GROW, ACHIEVE, PRACTICE (Grant,
2011). Avtorji so dopolnjevali GROW model, ker se jim je zdel premalo specifičen in strukturiran,
vendar pa v procesu usmerjanja vsi vidiki srečanja ne morejo biti natančno vnaprej določeni. Veliko
modelov, izpeljanih iz GROW modela, je preveč kompleksnih in specifičnih za praktično uporabo,
vendar pa lahko podajo vpogled v različne vidike usmerjanja, na katere bi moral biti pozoren
predvsem nov usmerjevalec (novinec). Ne glede na to, kateri model uporablja usmerjevalec, je
ključnega pomena to, da je usmerjevalec fleksibilen in prilagodljiv. Mora biti pripravljen, da se
premakne iz zelo strukturirane oblike na manj strukturiran pristop ali pa da spremeni pristop, če ta ne
ustreza usmerjancu ali situaciji. Prvotno mora usmerjevalec prepoznati in upoštevati potrebe
usmerjanca, ne pa se rigidno držati enega modela (Grant, 2011).

Kot že omenjeno, usmerjanje ni primerno za posameznike, ki so doživeli travmo, imajo težave z
duševnim zdravjem ali težko učinkovito funkcionirajo v vsakdanjem življenju. Posamezniki, ki na
splošno uspešno funkcionirajo, bodo lahko osebnostno rastli, se izpopolnjevali in dosegali svoje
potenciale. Seveda bodo usmerjanci običajno imeli razne težave in skrbi, vendar te težave ne smejo
ovirati posameznika pri doseganju zastavljenih ciljev (Law, 2013). Pogosto je težko ločiti med
posamezniki, ki imajo klinično pomembne psihološke težave in posamezniki, ki imajo manj resne
težave. Po nekaterih podatkih naj bi bilo v usmerjanje vključenih kar 25 % - 50 % posameznikov, ki
ustrezajo kriterijem za klinično pomembne duševne težave (Grant, 2007). Pomembno je torej, da je
usmerjevalec pozoren na morebitne resne in kompleksne težave posameznikov ter da jih po potrebi
preusmeri k svetovalcu ali drugemu strokovnjaku.

Organizacije, ki se odločijo za vpeljavo usmerjanja, morajo biti pozorne na določene ovire in omejitve:
omejenost virov (npr. finančnih in časovnih), preobremenjenost vodstvenega kadra z zahtevanimi viri,
namesto da bi se osredotočili na koristi, previsoka in nerealistična pričakovanja (npr. pričakovanje, da
bo ena stvar rešila vse kompleksne probleme), nezadovoljstvo zaposlenih, ki niso bili povabljeni k
usmerjanju. Te potencialne ovire je potrebno nasloviti in jih odpraviti, da organizacija lahko uspešno
vpelje metodo usmerjanja. Prav tako mora biti program in načrt usmerjanja skladen s kulturo in
delovanjem organizacije. Običajno s procesom usmerjanja dosežemo zelo pozitivne rezultate, vendar
pa se v redkih primerih lahko tudi zgodi, da usmerjanec ugotovi, da mu trenutno delovno mesto ne
ustreza najbolj in začuti potrebo po spremembi, kar lahko pripelje do tega, da zaposleni zapusti
organizacijo (Law, 2013).

Velik problem predstavlja kredibilnost usmerjevalcev (Grant, 2007). Ne obstaja nobena regulacija ali
zakonska ureditev glede tega, kdo je lahko usmerjevalec in kako se metoda lahko izvaja. Posledično je
na voljo veliko tečajev in licenc, ki jih proti plačilu v kratkem času lahko opravi vsak, ne glede na
predhodno izobrazbo in pridobi naziv licenciranega usmerjevalca. Vprašljivi so tudi tečaji



usmerjevalcev, ki jih izvajajo raznorazne organizacije, ki pogosto ne sledijo znanstvenim raziskavam in
prispevkom. Večina usmerjevalcev ni psihologov in niti nimajo predhodne izobrazbe iz družboslovnih
znanosti.

Vredno je še izpostaviti, da veliko avtorjev (npr. Theeboom idr., 2013) navaja, da so raziskave na
področju usmerjanja pomanjkljive predvsem na račun slabih vzorcev in retrospektivnega poročanja o
učinkih usmerjanja. Večina raziskav odkriva pozitivne učinke usmerjanja, le malo raziskav pa
ugotavlja, kako usmerjanje deluje, torej kateri faktorji so pomembni za učinkovitost metode. Prav
tako le malo raziskav izpostavlja omejitve te metode.

5. Vloga psihologa

Čeprav večina usmerjevalcev ni psihologov in so seveda tudi posamezniki iz drugih strok lahko dobri
usmerjevalci, vidim veliko dodano vrednost psihologov pri usmerjanju. Psihologi so dobro teoretično
podkrepljeni in zato lahko uporabljajo večji nabor pristopov, modelov in tehnik pri procesu
usmerjanja. So fleksibilni in znajo hitreje prepoznati in se prilagoditi potrebam ter ciljem usmerjanca.
Pri usmerjevalcih, ki nimajo psihološke izobrazbe, lahko pride do problema, da rigidno uporabljajo le
en pristop na enak način pri vseh udeležencih, čeprav morda ni najbolj ustrezen (Grant, 2007).

Psihologi zelo dobro poznajo psihoterapijo in svetovanje, kar jim lahko koristi pri usmerjanju. Znajo
postavljati prava vprašanja, se prilagoditi trenutnim potrebam usmerjanca ter se vživeti v usmerjanca
in ga aktivno poslušati, vendar pa morajo pri tem paziti, da ločujejo svetovanje in usmerjanje.
Psiholog tudi lažje in hitreje razlikuje med klinično pomembnimi psihološkimi težavami, ki so bolj
primerne za obravnavo pri svetovanju in psihoterapiji, ter vsakdanjimi, bolj »običajnimi« problemi, ki
jih naslovi tekom usmerjanja. Prav tako imajo psihologi običajno lastnosti in kompetence, ki so
zaželene in pričakovane pri usmerjevalcih, npr. empatija, občutljivost na potrebe drugih,
samopoznavanje, aktivno poslušanje, strpnost. Psihologi tudi upoštevajo načelo zaupanja, torej ne
razkrivajo podatkov o usmerjancu. Te lastnosti so izredno pomembne za vzpostavljanje in grajenje
pozitivnega odnosa z usmerjanci, dober odnos med usmerjevalcem in usmerjancem pa je ključnega
pomena za to, da bo usmerjanje uspešno in učinkovito (Fillery–Travis in Lane, 2007).

Psiholog lahko metodo ocenjuje in predlaga, da se v organizacijo vpelje nova oblika usmerjanja, npr.
skupinsko usmerjanje. Zdi pa se mi pomembno, da se tudi psihologi ustrezno izobrazijo na področju
usmerjanja, preden ga začnejo izvajati v praksi, da so kritični in da se stalno izpopolnjujejo.

6. Moj pogled na metodo

Usmerjanje se mi zdi zelo uporabna in učinkovita metoda razvoja zaposlenih. Čeprav je potrebna
precejšna začetna investicija časa, denarja in drugih resursov, so raziskave pokazale, da se ta vložek
večkratno povrne. Mnogih koristi (npr. bolj učinkovito poslovanje) ne pridobi zgolj organizacija,
ampak tudi zaposleni, saj napredujejo in se razvijajo tako v poklicnem kot tudi zasebnem življenju.

Zlasti za večje organizacije se mi zdi smiselno, da usposobijo notranje usmerjevalce, torej
posameznike, ki bodo v tej organizaciji zaposleni kot usmerjevalci in usmerjali vodje ter druge
zaposlene. Ker je uporaba usmerjanja v porastu in organizacije vedno bolj prepoznavajo koristi te
metode, je logičen korak, da ustvarijo lastno mrežo usmerjevalcev, saj so cenovno bolj ugodni kot
zunanji usmerjevalci, hkrati pa bolj razumejo delovanje organizacije. Menim, da je koristna tudi
uporaba skupinskega usmerjanja (npr. skupinsko usmerjanje linijskih vodij), saj tako pri usmerjancih



razvijamo tudi razumevanje grupne dinamike, komunikacijske veščine, spodbujamo k zaupanju,
podpori in podajanju konstruktivnih povratnih informacij (Brown in Grant, 2010).

Kljub mnogim koristim se mi zdi pomembno, da se usmerjevalci zavedajo določenih omejitev metode,
npr. da metoda ni primerna za posameznike, ki so doživeli travmo ali imajo klinično pomembne
duševne težave. Seveda ne moremo pričakovati, da se bodo usmerjanja udeležile popolne osebe
brez kakršnih koli težav, saj v nasprotnem primeru sploh ne bi potrebovali te metode. Pomembno je,
da usmerjevalec prepozna in izpostavi probleme usmerjanca, pri tem pa skuša oceniti, ali so tovrstni
problemi bolj primerni za svetovanje in psihoterapijo. Usmerjevalci morajo biti tudi fleksibilni pri
uporabi modelov in tehnik usmerjanja. Ni dobro, če se držimo le enega modela ali pristopa, ker niso
vsi modeli primerni za vse posameznike in situacije. Če smo rigidni in ne upoštevamo potreb
usmerjancev, lahko naredimo več škode kot koristi.

Izpostavila bi, da velik problem predstavlja kredibilnost usmerjevalcev. Dejansko ne obstaja nobenih
omejitev, nadzora in regulacij glede tega, kdo lahko postane usmerjevalec. Na voljo je veliko tečajev in
licenc, za katere udeleženci plačajo in lahko po nekaj dnevnem tečaju postanejo licencirani
usmerjevalci, ne glede na predhodno izobrazbo. Nekatere mednarodne organizacije (npr. Association
for Coaching – AC in International Coach Federation – ICF) so vložile veliko truda v vzpostavljanje
procesa akreditiranja in definiranja kompetenc usmerjevalcev, vendar je verjetno pot do zakonske
ureditve še dolga. Glotta Nova je prva organizacija v Sloveniji, ki je nedavno za program Coach
pridobila mednarodno ICF akreditacijo, kar se mi zdi pomemben napredek tudi pri nas.
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