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Zurnalo redaktore Rasa Naujaniene kalbina supervizorilj Berndq ]ansenq. 

R. N. Kas yra supervizija? Kaip ji atsirado? Kokios jos istakos? 

B. J. Supervizijos iStakos siekia ankstesnius laikus - dar sestame pra
eito amziaus desimtmetyje ji atsirado Amerikoje. Supervizija buvo 
sugalvota kaip ptocedüra sekti, kaip paskirstomi labdaros pinigai, 
pasiturincitt seimtt skirti vargsams. Dazniausiai tuo rüpindavosi mo
terys. Dar buvo skiriami zmones, turej~ sekti, kaip sie pinigai suren
kami ir paskirstomi. Tokie asmenys buvo pavadinti supervizoriais, 
ir si veikla buvo vadinama supervizija. 

o dar ankstesnes istakos siekia Zigmundo Froido laikus. Jos buvo 
skirtos analizei, kaip elgtis su jaunuoju Hansu. Jaunuoju Hansu, kuris 
buvo tevui skirtas veiksmas - paaiSkinimas tevui, kaip reiket\.l elgtis 
su jaunuoju Hansu. 

Mums idomus tas laikas, kada supervizija buvo pasitelkta sociali
niam darbui. Ji pradeta taikyti grupiniam darbui ir darbe su atvejais. 
VokieCitt supervizijai ypac daug itakos turejo dalykai, perimti is 
Olandijos, kuriuos pastaroji pereme is amerikieCitt. Patyr~ socialiniai 
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darbuotojai supervizija galejo padeti jauniesiems socialiniams dar
buotojams visapusiskai isitraukti i siq veiklos sriti ir dirbti atvejl! 
pagrindu. Bütent dviem kryptimis: dirbti su grupemis ir dirbti re
miantis atvejais. Taigi tokios supervizijos, kokiq mes jq turime da
bar, istakos buvo konsultaeines tarnybos veikla, skirta metodiniam 
darbui. 0 toliau pradejus gilintis i socialini darbq paaiSkejo, kad 
negalima apsiriboti vien tokiais siaurais metodiniais klausimais, 
o reikia tyruneti ir vidines dinamikos, vidinius grupines dinamikos 
dalykus. 

Taigi kita me supervizijos vystymosi etape buvo pradeta eiti psichote
rapine kryptimi ir dometis, kokios yra psichologines dinamikos itakos 
dirbant su grupemis. Taip atsirado du kertiniai supervizijos akmenys. 
o treCiasis akmuo atsirado veliau, kada demesys buvo pradetas kreip
ti ne tik i klientl! psichodinamines büsenas, bet ir i paties socialinio 
darbuotojo emocin~ situacijq bei jo motyvacijq darbe su grupemis. 
Mes zinome, kad asmuo yra labai stiprus intervencinis faktorius ir, 
kalbant apie supervizijet asmeni kaip intervencini veiksni imta kelti 
i supervizijos demesio centrq. 

8 desimtmetyje Vokietijoje, Miunsteryje, ivyko pirmasis Vokietijos 
supervizoril! kongresas. Siame kongrese tema "Asmuo ir organiza
cija" buvo pradeta kreipti demesi i ketvirtq esmini supervizijos ker
tini akmeni - ap1inket organizacijq kaip sqlygas, kuriomis supervizija 
vyksta. 

Besivystant supervizijai, jet zinoma, veike vi sos socialinio darbo rai
dos sferos, kurios tuo metu buvo aktualios. Reiket\.! pamineti ypatingq 
itakq turejusiq lauko dinamikos sriti, kada buvo pradeta svarstyti, 
kiek itakos supervizijai turi konkretus laukas, kuriame dirbama. Visi 
metodai, visos "mados", iskaitant ir psichoterapines, rado savo vietq 
supervizijoje. Be to, jos buvo teoriskai pagristos. ISkilo ivairios su
pervizijos kryptys: psichoanalitine supervizija, gestalto supervizija, 
supervizija, paremta psichodrama. 

Apie siuolaikini vystymqsi. Siuolaikinis vystymasis suvoke bütinyb~ 
atskirti supervizijq nuo psichoterapinio aspekto. Ir apibrezti super
vizoril! kaip aktyvl! konsultantet bütent susiduriant su profesinemis 
problemomis, profesine darbo veiklos sritimi. Zinoma, visos sitos 
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raid os metu supervizija suformavo nemazai metodl!. Juos galima 
iSskirti i tris sritis: individualiet grupin~ ir komandin~ supervizijq. 
Siandien galetume apibrezti supervizijq kaip konsultavimet skirtq 
profesinei veiklai. Savo profesineje veikloje (tai nebütinai turet\.! büti 
socialines veiklos sritis) gali büti ir visos kitos veiklos sritys; zmonems 
paprastai kyla daug su jl! darbu susijusil! klausiml!. Klausiml! kyla 
ne tik zmonems, bet ir paCioms organizacijoms. 0 supervizija imasi 
padeti ieskoti atsakyml! i juos. Ji tai daro tokiu büdu, kur~ manau, 
gali atlikti tiktai supervizija. Supervizija suteikia refleksin~ erdv~, 
kur i klausimo analiz~ galima pazvelgti is labai skirtingl! perspekty
Vl!. Jeigu isivaizduotume zmog\.!J kuris veikia tam tikroje profesineje 
srityje, jis, veikdamas, dirbdamas, spr~sdamas problemas, susiaurina 
kompleksinil! klausiml! sriti. Negalima veikti nesusiaurinus kom
pleksiskumo. Tai neisvengiamai reiskia, jogI sprendziant tam tikras 
problemas, i kai kuriuos aspektus lieka neatsizvelgta. 0 supervizija 
suteikia bütenttq refleksin~ erdv~, kurioje i klausimq galima vel pa
zvelgti kompleksiskai. Cia atsiskleidzia vi si kintamieji, kurie turejo 
itakos, beje, jau supervizijos formavimuisi - tai, pavyzdziui, asmuo, 
organizacijos dinamika, srities dinamika, taip pat vaidmenl! ir funkci
jl! tarpusavio sqveika. Taigi po tokios daugiaplanes refleksijos prieina
ma prie isvados, kuri, perkelus jq i veiksml!lygmen~ veI sqlygoja tam 
tikrq kompleksiskumo redukcijq. Tiktai pastaroji greiCiausiai duoda 
visai kitokirezultatq negu paCioje pradzioje, kai nebuvo reflektuotas 
tas procesas ir poziüris. 

Galima büt\.! sakyti, kad supervizija yra prabanga, kuriq sau ga li 
leisti keletas vadovtlJ suteikti sau stai tokiq refleksin~ erdv~ - istengia 
ipirkti supervizorius, kurie padetl! jiems pazvelgti i klausimq plaCiau. 
Nesvarbu, i kuriq sriti pazvelgtume - politiket ekonomin~, socialinio 
darbo sritis, visur pamatysime gausyb~ klaidingl! sprendiml!. Tai 
lemia ivairios priezastys. Kai kurios priezastys susijusios su klaidin
ga informacija arba klaidingu informacijos apdorojimu. Galbüt tai 
yra pasekmes, sqlygotos nematymo ar negebejimo matyti tam tikrus 
dalykus, susijusius su asmeninemis zmogaus ypatybemis. Gal ne
rasta strategijl! ir galimybi\.!J kaip pritaikyti sprendimus. Dar viena 
priezastis - susisaistymas su ivairiausiomis galiomis. 
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Ko reikia zmonems ir ko - organizacijoms? Man atrodo, reikia to, kq 
as vadinu strateginiu dialogu. Nesvarbu, kur zmones dirbht: ar jie 
buh.! socialiniai darbuotojai, ar vadovai, ar jie dirbtl! ikalinimo istaigtt 
vadovais, jiems visiems reikia pasnekovo, su kuriuo galeh.! dar kartq 
pasverti savo sprendimo teisingumq arba tiesiog kvestionuoti savo 
sprendimus. Geri sprendimai ir geras darbas gali buti uztikrinami 
tik tuo atveju, jeigu ieskant sprendiml! butent instituciniame lygme
ny je keliami klausimai. Sie klausimai neturi buti tiktai profesinio 
pobudzio, jie gali buti susij~ net su supervizoril! perspektyva, kada 
kompleksiskai kvestionuojami klausimai. Toki strategini dialogq ga
lima idiegti organizacijose, nepriklausomai nun supervizoriaus: jeigu 
tokio se istaigose sukuriamos erdves, kurios leidzia reflektuoti; jeigu 
tokiose erdvese zmones turi galimyb~ reflektuoti, nejausdami baimes, 
turedami visiSkq laisv~ refleksijai, ir jeigu tokio se erdvese egzistuoja 
pakantumas klystantiems. TaCiau jums tureh.! buti zinoma, kad ne
daugelyje organizacijl! pavyksta sukurti tokias erdves. 0 supervizija 
suteikia galimyb~ arba ikurdinti tokias erdves organizacijoje, arba 
jas atgaivinti. Drauge supervizija pati pateikia save kaip pasneko
Vq, kaip erdv~, kurioje galeh.! vykti tarn tikros organizacijos veiklos 
analize. Tai laikyCiau siuolaikines supervizijos esme. ManyCiau, mes 
esame butent paslaugl! teikejai, orientuojames i organizacijq, pas
laugas, skirtas organizacijai, ir i joje dirbanCius zmones. Mes paly
dime sprendiml! radimo procesus bei profesin~ veiklq ir suteikiame 
galimyb~ juos kvestionuoti. Tai padeda pakelti jl! kokyb~. Be sitos 
pagrindines supervizijos srities, egzistuoja dar keletas kih.! pritaiky
mo sriCil!. Butent socialinio darbo srityje arba sveikatos prieziuros 
istaigose supervizija suteikia tq erdv~, kurioje galima pasirupinti tiek 
dirbanciojo, tiek klientl! psichologine higiena. Kvalifikacijos tobuli
nimo srityje supervizija suteikia ga1imyb~ pasimokyti naujl! metodl! 
ir pritaikyti juos savo profesineje veikloje. 

R. N. Koks yra siuolaikines supervizijos teorinis pagrindas? Kaip ji 
buh.! galima apibrezti? 

B. J. Supervizija is principo yra socialinio darbo kudikis. 0 sociali
nis darbas savo raidoje nuveike daug kq ypatingo. Jis tuos teorinius 
konstruktus, teorines konstrukcijas adaptuodavo ir pritaikydavo savo 
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veiklai. Adaptavo tiek sociologinius, tiek metodinius, tiek veiklos as
pektus, taip pat pasinaudojo psichoanalizes metodika ir humanisti
niais metodais. Tai pasakytina ir apie socialinio darbo pro duktus -
supervizija taip pat yra eklektine konstrukcija. Pries 20 meh.! as pats 
buCiau tvirtin~s, kad taikau psichoanalizes, analitines supervizijos 
metodus. Siandien tai yra tiktai zinios, kuriomis remdamasis geriau 
suprantu tikrov~ ir organizacijl! realyb~. Bet man, kaip supervizoriui, 
tai jau nebera pagrindinis metodas, kuriuo vadovaujuosi. Ir jis jokiu 
budu neaprasyh.! visl! darbo aspekh.!, kuriais as dirbu. Taigi si super
vizijos metodq galeCiau apibrezti kaip eklektiskq, labai priklausomq 
nun mokykll!, kurios dare itakq raidai, taip pat priklausomq nun 
darbo sriCil!, kuriose taikomas, ir, zinoma, kaip ir visoje konsultacineje 
veikloje, labai priklauso nun asmens, kuris ji taiko. 

R. N. Gal galetumete daugiau papasakoti apie vadovl! supervizijq? 
Kuo ji ypatinga? Kuo skiriasi nun darbuotojl! individualios super
vizijos? 

B. J. Egzistuoja skirtumas. Supervizija - ar komandine, ar grupine, 
ar individuali - jeigu skirta darbuotojams, ji visada buna daugiau 
ar maziau arti paCios organizacijos. Jeigu sqsaja su organizacija labai 
glaudi, tai reiskia, jog supervizija skirta spr~sti organizacinius klausi
mus. Vadinasi, tai, kas vyksta toje supervizijoje, yra ir isipareigojimas 
paCiai organizacijai. Jeigu ta sqsaja su organizacija nera glaudi, tuomet 
supervizija yra skirta zmonems, kurie tiesiog nori susiorientuoti pro
fesineje srityje, ieskodami kazkokil! naujl! idejl! savo veiklai. 

Taigi kuo labiau priartejame prie pacios organizacijos supervizijos, 
tun labiau isitraukiame, kai paCiai organizacijai tenka priimti spren
dimus. Pavyzdziui, jeigu as konsultuoju socialini darbuotojq, visa da 
turiu atsizvelgti i tai, jog jam tenka dirbti su klientais. Todel sten
giuosi konsultacijq kreipti ta linkrne, kad ji socialiniam darbuotojui 
veliau padeh.! dirbti su klientu. Konsultuodamas vadovus, visada 
turiu galvoje ir paCiq organizacijq. Nesvarbu, prie kokil! isvadl! buh.! 
prieita butent tos supervizijos metu, bet jos visada turi tiesiogines 
itakos paCiai organizacijos veiklai. Tai reiksh.!, kad treciasis, kuris 
neisvengiamai sedi prie musl! stalo, privalo buti itraukiamas i tq 
refleksijq. Psichoterapijoje paprastai kalbama apie tq ne santi treCiqji, 
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kuris taip pat dalyvauja. Pavyzdziui, jeigu konsultuotume santuokos 
klausimais ir i konsultacij'l ateihl tiktai vienas sutuoktinis, tuomet 
kitas sutuoktinis (tai, deja, pasitaiko, nors taip neturehl büti) bühl 
tas nesantis treCiasis. Net jei jo ir nera, treCiasis neiSvengiamai tam
pa konsultacijos dalyviu. Konsultacineje veikloje visada siekiama 
neutralumo, taciau konsultaeine veikla visada talkina ir sprendiml! 
priemimo procesui, 0 jei talkina, tai ir daro jam itak'l. Todel vadovl! 
konsultavimas bus nukreiptas i itampas, egzistuojanCias tarp vadovo 
ir pacios organizacijos. 

R. N. Kaip supratau, vadovl! supervizijoje tas treCiasis yra organi
zacija? 

B. J. Bütent. 

R. N. Kaip jüs pradejote savo supervizoriaus keli'l? 

B. J. As pradejau nuo grupes dinamikos konsultanto vaidmens dar 
studijuodamas pedagogik'l. Si grupes dinamikos konsultanto veikla 
studijl! metais mane atvede i institucij~ kuri uzsieme jaunimo vei
kla. Tai buvo Miunsterio akadernija, skirta jaunimo klausimams. Tuo 
metu jos steigeja buvo Katalikl! BaznyCia (tai buvo pati stipriausia 
institucija astuntojo desimtmecio pradzioje Vokietijoje), kuri uzsieme 
supervizija teoriniu lygmeniu. Atej~s ten dirbti destytoju, pradejau 
pats vesti supervizij~ rupintis jos pietra. Taigi ir desCiau, ir vedziau 
supervizijas. Veliau, kai pati akademija nustojo telkti demesi isskir
tinai i jaunimo klausimus ir BaznyCia atsisake steigejos statuso, per
emiau vadovavim'l akademijai. 

R. N. Kiek metl! jüs uzsiimate supervizija? 

B. J. As galeciau ivardyti 1972 metus. Tada pradejau dirbti Miunsterio 
akademijoje, uzsiimanCioje jaunimo klausimais. 

R. N. Kiek supervizijl! jau vedete? 

B. J. Negaleciau suskaiCiuoti, nes as esu nepriklausomas supervizo
rius, is to gyvenu. Taigi ta supervizijos veikla man kasdiene. 

R. N. Gal galite pasakyti, kokiose srityse esate dirb~s? 

B. J. Geras klausimas. ManyCiau, kad nera socialinio darbo srities, 
kurioje nesu dirb~s. Man teko dirbti visose ne pelno siekianCiose sri-
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tyse. Dabar taip pat dirbu ivairiose socialinio darbo srityse. Siuo metu 
didziausi'l dali uZima sveikatos apsaugos sritis, ypac psichiatrines 
istaigos. Likusioji dalis - tai pramones sritis, dazniausiai tai - vidu
tines imones. Paprastai konsultuoju imones vadovus. Turiu konsul
tacijl! teatre, be to, kaip jums turbüt zinoma, retkarCiais lankausi ir 
Lietuvoje, padedu cia igyvendinti supervizoril! rengimo idej'l. 

R. N. Kaip Miunsteryje dirbantis destytojas, gal galetumete suskai
Ciuoti, kiek supervizoril! yra parengta? 

B. J. As kazkada meginau suskaiCiuoti. Man atrodo, esu pareng~s 
apie 600 supervizoril!. Zinoma, ne vienas, kartu su savo komanda. 

R. N. Kaip jÜSl! kelias nukrypo i Lietuv'l? 

B. J.Sito kelio pradzia buvo klaida. Na, 0 klaida buvo socialinio 
darbo vadovai; beje, socialinis darbas tada buvo dar Baznycios ita
koje: BaznyCia buvo socialinio darbo organizatore Lietuvoje. Taigi 
atejo uzklausa i Vokietijos "Carit'l", prasanti parengti kvalifikacijos 
tobulinimo kursus lietuvi\.! socialiniams darbuotojams, susitelkiant i 
jl! praktin~ veikl'l. Buvo galima organizuoti kvalifikacijos tobulinim~ 
parengiant dviejl! savaiCil! kursus arba dviejl! tokil! panasil! kursl! ci
kl'l. Ivairiausil! pokalbil! metu ir kylant nesusipratimams buvo prieita 
prie to, kad vienas draugas, iki kurio buvo atejusi uzklausa, uzkalbino 
mane vienos vakarienes metu Vokietijoje ir paklause: "Lietuviai nori 
supervizijos. Ar tu nenoretum jos daryti?". Kadangi as vadovavau 
organizacijai, kuri savo veikla zymejo supervizijos rengimo gaires, 
sutikau tai padaryti laikydamasis Vokietijos supervizoril! rengimo 
standartl! ir atsizvelgdamas i europinius supervizoril! rengimo stan
dartus. Taigi atvaziavau i Lietuv~ turedamas galvoje parengt'l super
vizoril! rengimo koncepcij'l. Beje, gav~s ir Vokietijos "Carito" sutikim'l 
finansuoti toki rengim~ potencialiems dalyviams paaiskinau, kaip 
bühl rengiami supervizoriai, ir kalbejau apie trukm~ bei pastangas, 
kurias teks ideti siekiant igyti issilavinim'l. Tada paaiskejo, kad jie 
tikisi visiskai kitko - tiesiog dviejl! savaiCil! kvalifikacijos tobulinimo 
kursl!. Po to vykusios diskusijos isvada buvo tokia: jeigu jau galime 
gauti kazk'l naudingo kvalifikacijai ir dar nemokamai, kodel turetume 
to atsisakyti. Taip buvo igyvendintas pirmasis supervizoril! rengimo 
kursas tokioje konkurencineje aplinkoje, i kuri'l isitrauke "Caritas" ir 
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socialiniai darbuotojai, dirbantys "Carite" bei akademineje, univer
siteto srityje. Tai buvo pereinamasis laikotarpis, kai socialinis dar
bas vis labiau virto profesionalia sritimi, ir bütent tas periodas, kai 
jis pamazu iSsivadavo is baznytinio vadovavimo itakos, be to, kai 
visuomeneje atsirado naujos socialinio bendradarbiavimo sritys ir 
formos. Vienokiu ar kitokiu büdu per vis'l si'l supervizorill rengimo 
veiklq mes buvome veikiami 14 socialinill pokycill. Kai pirmojo su
pervizori4 rengimo kurso metu pasakiau, kad supervizija yra skirta 
ne tik socialiniams darbuotojams, kad reike14 pasizvalgyti klien14 ir 
kitose srityse bei pabandyti jll ten surasti, sulaukiau didziulio pasi
baisejimo ir pasipiktinimo. Man buvo paaiskinta, kad visa, kas yra 
gera, yra tik socialinio darbo srityje, 0 ekonomika yra kriminalinio 
pobüdzio, nepasiduodanti jokiai itakai. Man tai labai primine socia
linio darbo raidos pradziq Vokietijoje. Mes taip pat patyreme, isgy
venome nepaprastai dideles s'llycio su ekonomine sritimi ba!mes ir 
labai nenorejome tapti korumpuoti. Vis delto tai irgi keitesi. Cia taip 
pat buvo zengti pirmieji zingsniai, teikiant konsultacijas pelno sie
kianCioms organizacijoms, ekonomikos srities atstovams. As manau, 
kad ir Lietuvoje laipsniskai kuriasi supervizija, kuri profesines veiklos 
sriCiai tikrai gali suteikti labai placi'l konsultacin~ erdv~. Dabar jau 
yra du kurs ai baigusi4 supervizori4 mokymus, ir Lietuvoje galima 
priskaiciuoti mazdaug 60 profesionaliai pareng14 supervizori4· J4 
viS4 t~stines studijos vyko dvejus su pu se me14. Tai reiskia, kad 
sie darbuotojai yra pajegüs konsultuoti, turedami galvoje tq plaht, 
kompleksini klausim4 spektrq, i kuri atsizvelgia supervizija. Savaime 
suprantama jiems tenka konkuruoti su gausybe konsultant\.!, kurie 
yra baig~ labai trumpus mokymo kursus ir zada ivairiausius greitus 
gydymo metodus. Tai bütl.! jau kitas supervizori4 veiklos Lietuvoje 
eta pas - jie turetl.! plaCiau informuoti visuomen~, kad yra zmoni\.!, 
kurie gali padeti i klausimus pazvelgti daug plaCiau. Supervizorius 
yra ir ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) konsultantas, ir tarpi
ninkas. Jis teikia kvalifikuotas ugdomojo vadovavimo ir kvalifikuo
tos meditacijos paslaugas. 0 kvalifikuot'l veikl'l uztikrina poziürio 
daugiadimensiskumas, kuriuo müsll mokymus baig~ supervizoriai 
pasizymi. Jeigu man~s paklaustumete apie Lietuvq, galeciau pasakyti 
manqS, jog sio proceso eiga Lietuvoje buvo sekminga ir reike14 rü-
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pintis tolesniu supervizori4 rengimu, kad j4 skaicius aught, nes rinka 
siai veiklos sriCiai egzistuoja, tiktai reikia geriau jai save pristatyti. 
Problema yra tik ta, kad rengiant supervizorius vis dar islieka tarn 
tikr4 profesinio rengimo dali4 poreikis - pirkti uzsienio konsultant4 
paslaugas (tai nepigus dalykas). Kita problema - kokybe atsiranda 
tiktai per ilgq laikq, kada derinamas mokymasis su praktine veikla. 
Kadangi sis profesinis kelias ilgai trunka, tai zmogaus, kuris ryztasi 
juo eiti, iSlaidos bus nemenkos. Todel galima tiketis, kad konsul
tanto issilavinim'l siekiantys igyti zmones bandys ieskoti kazkokill 
trumpesnil.!, greitesni4 sprendimo büdll. TaCiau tai nesuteiks jiems 
reikiamos kompetencijos spr~sti tokias kompleksiskas uzduotis ir tal
kinti ieskant j4 sprendimo. Vokietijoje sis reiskinys labai pastebimas, 
nes mane daznai kvieCia konsultuoti i istaigas ir organizacijas, ku
riose pries tai yra dirb~ ugdomojo vadovavimo specialistai ir patyr~ 
nesekm~. Trumpalaikes konsultacijos nesuteikia galimybes vykdyti 
ilgalaikius struktürinius pokyCius, kurti kultürq, kuri pade14 keisti 
veiklos kokyb~. 

R. N. Ko palinketumete lietuviams supervizoriams? 

B. J. Daug ko. GaleCiau apibendrinti daugyb~ palinkejim4 i vien'l -
sekmes. Ir linkiu issaugoti kokyb~. 0 issaugoti kokyb~ reiskia jq to
bulinti. Siek tiek konkreCiau galeCiau pasakyti, kad linkeCiau jums 
susirasti ger'l reklamin~ kompanijq, kuri jums pade14 isplatinti vi
suomenejeinformacijq apie jüs4 veikl'l - labai profesionaliai uzsiimti 
sklaida. Manau, jeigu turetumete galimyb~ pakalbeti su zmonemis, kq 
jüs galite jiems pasiülyti, tai labai greitai ne tik kiltl.! susidomejimas, 
bet ir bü14 suvokiama apie egzistuojanti poreiki. Bet jie, aisku, turi 
zinoti, kad jüs tokie esate ir koncentruojates i kokyb~. 0 ko as linke
Ciau sau Lietuvoje? Zinoma, nauj4 susitikim\.!, kurie darbo prasme 
bü14 vaisingi abiem pusems. 

R. N. Koki palinkejimq skirtumete büsimiems supervizuojamiesiems? 

B. J. As linkeCiau viS4 pirma rasti pas jus keliq. 

R. N. 0 kodel jie turetl.! ieskoti kelio? 

B. J. Negalima uztikrinti kokybes bet kokioje organizacijoje, jeigu joje 
nesukuriama erdve refleksijai, kur bü14 galima i tq veikl'l pazvelgti 
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is !vairil..! perspektyvl..!. JÜS zinote, kad krizinese situacijose zmones 
visada padaro tas paCias klaidingas isvadas. Arba dar, zinoma, yra 
gausybe zmoni~ kurie pasako: "As neturiu laiko jokioms supervizi
joms, man reikia dirbti, as neturiu kada Cia reflektuoti". Bütl..! lygiai 
tas pat, jeigu valstietis pasakytl..!: nNeturiu kada as tos tvoros taisyti, 
man reikia sugaudyti vistas". Juk kol jis tos tvoros nesutaisys, tol ir 
gaudys viStas. 

Pokalbis uZrasytas 2010 m. vasario menesi. 
1S vokieCi4 kalbos verte Nora Druliene. 


