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BE MINDFUL&ACT PILOTNO USPOSABLJANJE

Pilotno testiranje spletnega izobraževalnega
programa Be Mindful & ACT se počasi
zaključuje. V njem je sodelovalo 58
strokovnjakov iz področja zdravstvenih in
socialnih storitev, ki so se udeležili 13tedenskega programa usposabljanja iz
čuječnosti za strokovne delavce na področju
duševnega zdravja – le-ta je sestavljen iz dveh
jasno ločenih delov: 10-tedenskega
usposabljanja, namenjenega samostojni
uporabi tehnik čuječnosti in 3-tedenskega
usposabljanja, ki naslavlja uporabne tehnike
učenja, koristne za osredotočanje
pacientov/uporabnikov na sedanji trenutek. V
prvem delu programa so se udeleženci naučili
in vadili metode, s pomočjo katerih lahko
postanejo bolj čuječi in prisotni pri svojem
strokovnem delu s pomočjo razvijanja

sposobnosti ohranjanja zavedanja
določenega trenutka tako v profesionalnem
kot zasebnem kontekstu. Okrepili so svojo
sposobnost ohranjanja zastavljene poti kot
profesionalci tudi v neugodnih okoliščinah.
Naučili so se postaviti stvari v perspektivo in
razlikovati med njihovimi notranjimi dogodki
- kar mislijo in čutijo - in njimi samimi.
Zadnje 3 tedne usposabljanja so bili
usmerjeni v prakticiranje uporabe principov
čuječnosti pri intervenciji s pacienti in
uporabniki, ki jih je prizadelo duševno
nelagodje, pri čemer so slednjim pomagali
pri ustvarjanju odnosa do svojih zasebnih
dogodkov, da jih le-ti ne bi ovirali na poti
dragocenega vsakdanjika.
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V času testiranja izobraževanja sta bila za
mentorstvo udeležencev zadolžena dva
psihologa in strokovnjaka za čuječnost v
Španiji in Sloveniji - dr. Carlos Salgado in ga.
Melita Košak. Strokovnjaki so v 13 tednih
trajanja usposabljanja komunicirali z
udeleženci preko spletne klepetalnice v
realnem času. Omogočen je bil tudi forum za
komunikacijo z mentorjem, kjer so
udeleženci postavili svoja vprašanja in
skupne težave, ki so se pojavile med
tedensko prakso.
Zdaj, ko se usposabljanje zaključuje,
udeleženci poročajo, da so pridobili ne samo
trdno teoretično in praktično znanje o
tehnikah čuječnosti, temveč tudi znanje o
sebi v smislu (ponovnega) odkrivanja tega kar
je pomembno zanje kot posameznike in
strokovne delavce. Za večino udeležencev je
najbolj pozitiven učinek usposabljanja
spoznanje o pomembnosti posvečanja
potrebnega časa za osebno skrb in
spodbujanje pozitivnih sprememb ter zlasti
učenje o tem kako biti sočuten in sprejemati
takšen odnos do samega sebe kot
strokovnjaka in pri delu z uporabniki, ki
izključuje kakršno koli obsojanje. Ob tem
večina udeležencev sporoča, da so pridobili
nova znanja in spoznanja o tem, kako se
uspešno soočiti s poklicnimi izzivi, s katerimi
se soočajo vsak dan, s čimer se izognejo

njihovemu vplivu na terapevtski odnos s
pacienti oziroma uporabniki.
"Zdaj, ko se usposabljanje zaključuje,
udeleženci poročajo, da so pridobili ne
samo trdno teoretično in praktično znanje
o tehnikah čuječnosti, temveč tudi znanje o
sebi v smislu (ponovnega) odkrivanja tega
kar je pomembno zanje kot posameznike in
strokovne delavce. "
Moira Kobše, OZARA d.o.o.
Udeleženci so se podali na zanimivo učno
potovanje - tako tehnično, teoretično kot
tudi osebno. Nekateri so izrazili željo, da bi
določene vsebine bile bolj teoretsko
usmerjene in nekatere praktične vaje krajše.
Intenzivnost usposabljanja ostaja visoka skozi
vsak teden in zahteva visoko stopnjo
predanosti sicer so učinki minimalni.
Udeleženci poročajo, da uživajo v zvočnih
posnetkih vaj in jih ocenjujejo kot zelo
kakovostne. Vendar pa so nekateri udeleženci
opozorili, da so nekateri posnetki preveč
dolgi. Navajajo, da je za popolno vzdrževanje
koncentracije včasih treba ponoviti že začeto
delo v eni vaji, ki vodi k zaključku in da bi se
lahko delo v okviru tako visoko kakovostnih in
intenzivnih (v nekaterih primerih) vsebin
določenih tednov nadaljevalo tudi dlje časa,
celo v novem tednu, ko so na vrsti že nove
vsebine.
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ČUJEČNOST: »ON-SITE« ALI »ON-LINE«?

Nekateri udeleženci pilotnega
usposabljanja Be Mindful in ACT, še posebej
tistih, ki so se že udeležili usposabljanja na
kraju samem, so menili, da bi se bilo
koristno srečati z mentorjem in skupino. To
kaže, da nekatere osebe, ki so imele
priložnost preizkusiti oba načina, cenijo
nekatere vidike osebnega usposabljanja, ki
presegajo spletno usposabljanje.
Glede učinkovitosti spletnega načina
mentorstva je skupina raziskovalcev z
Univerze v Oxfordu izmerila izvedljivost
spletnega poučevanja o stresu,
anksioznosti in depresiji na vzorcu 273
udeležencev. Ugotovitve študije, ki so bile
objavljene v BMJ Open-u, so bile, da so se
stres, tesnoba in depresija udeležencev,
znatno zmanjšali ob zaključku tečajev in se
še dodatno znižali pri 1-mesečnem
spremljanju, z učinkom, ki je po velikosti
primerljiv s tečaji čuječnosti »iz oči v oči«.
Glede na te rezultate je potencialni
udeleženec usposabljanja čuječnosti lahko
prepričan, da izbira načina mentorstva ne
vpliva na rezultate.

Ne želimo povedati, da vsak način nima
svojih prednosti in slabosti, kar očitno ima.
Ne glede na to se upošteva izključno z
vidika posameznih prednostnih nalog in
preferenc.
Na primer, spletni način je primeren za
tiste osebe, ki znajo delati z računalnikom,
imajo neredne urnike in raje ostanejo
anonimni. Te osebe se bodo lažje povezale
z zasebnostjo svojega doma ali z drugim
znanim krajem. Poleg tega, bodo nekatere
osebe lažje opravljale vaje same, če jih
obkroža nič drugega kot mir in tišina.
Nasprotno pa bi si druge osebe raje
prizadevale za interakcijo z mentorjem in
celo skupino ljudi, da bi se motivirale. V teh
primerih lahko redna srečanja »iz oči v oči«
pomagajo okrepiti sodelovanje teh
udeležencev.

"Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije v okviru programa Vseživljenjsko učenje,
podprograma Erasmus+. Vsebina te publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja
stališč Evropske komisije."
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