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Резюме – Супервизията възниква в началото на 19 век и се налага като изключително ефективен 

процес. Нарастването на потребностите на обществото от социални обновления, неминуемо ще 

провокират нарастването на употребата на процеса супервизия в различни сектори на живота. 

Проследявайки развитието на процеса, неминуемо ще се откроят неговите силни и слаби страни, ще се 

повиши разбирането за неговата същност, особености и ползи от прилагането му в различни плоскости, 

които са носещи характера на социалните обновления.  
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Abstract: The supervision occurs in the early 19th century and established itself as an extremely effective 

process. The increase in the needs of society by social updates will inevitably provoke a rise in the use of process 

supervision in various sectors of life. Following the development process will inevitably highlight its strengths 

and weaknesses, increase the understanding of its nature, characteristics and benefits of its application in 

different planes that are bearing the nature of social updates. 
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Въведение 

Произходът на термина супервизия идва от латинското „super (en.over) и videre 

(en. to watch, to see)”[13]. В наши дни определение на термина дават много както 

научни, така и научно популярни източници, но като, че ли Кеймбриджкия речник дава 

най-коректното описание:”Акт на наблюдаване на човек или действие, за да се увериш, 

че всичко се прави коректно, безопасно и т.н.”[превод на автора].  

За пръв път в литературата терминът супервизия като заглавие, се използва от 

Джефри Бракет/1904/ в трудът му „Supervision and Education in Charity”[10].  

Някои изтъкнати изследователи, като Каслоу и Мънсън[14], са на мнение, че 

супервизията се развива първоначално в полето на медицината в Англия. Други, като 

Кадушин[13], който издава първия систематизиран научен труд за супервизията, са 

категорични, че възникването на супервизията идва от Обществото на 

благотворителните организации през късните години на 18-ти век. Трети свързват 

възникването на супервизията с чиракуването като при по-късно възникналите 

програми за чиракуване е записано:„да се обмисли допълнително усъвършенстването 

на организациите чрез обучение базирано на правенето/ практиката/”[11].  

Проучвайки литературата, се установява, че всъщност процеса на супервизия е 

описан преди повече от 2000 години. В Книгата на книгите[1] е описан и самият 

процес: „ Аз ти показвам обмислено учение и ти предавам точното знание”. Можем да 

приемем, че това е генезисът на процеса супервизия. 

Мери Ричманд и нейните трудове дават положителна посока на развитието на 

супервизията. Тя настоява за по-широк аспект на супервизията, за „документиране на 

решените проблеми, което се свързва с по-прецизни доклади на работниците„[18]. 

Изясняването на същността и особеностите на супервизията изисква, 

проследяване на нейните функции, нейното предназначение, цели, процесите на 

интеракция и йерархическата позиция на супервизията. Подробен анализ е реализиран 



 | 110 

 

 

Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“, 

04 – 06 Ноември 2016 г., НБУ,  София 

в Кеймбридж в медицинския департамент, където се разглежда най-вече клиничната 

супервизия[20].  

Проблемът, който трябва да реши образователната/обучаваща супервизия е 

невежеството в работника, неглижирането му относно знанието, нагласите и уменията 

му, за да се справи с поставените задачи.  

От друга страна, административната супервизия се занимава с коректното, 

ефективно и подходящо имплементиране на политиките и процедурите на агенцията.  

При подкрепящата/подпомагащата супервизия на първо място стои 

задоволеността на работника и неговия морал.  

В свое изследване[17], проведено в Англия, Шотландия и Северна Ирландия, 

Стивънсън и екипът му отбелязват, че според анкетираните е подходящо супервизията 

”да проверява работата на работника, за да е сигурен, че не прави сериозни грешки”. 

Стевънсън обобщава„Може би разликата между аматьора и 

професионалиста/супервизора/в социалната работа е, че ти го учиш не да се 

износва/прегаря/, а как да се разходва добре. Ние трябва да канализираме романтичния 

импулс, да му дадем сила и посока; но не и да го прекъсваме”[16]. 

Съществена особеност на супервизията е, че лицето което я прилага, т.е. 

супервизорът, не е в директен контакт с клиента, който употребява услугата, или 

обобщено: супервизията говори за клиента а не на клиента. Друга трактовка се 

публикува в Professional Supervision in Occupational Therapy 2010 от AOTI. Там на 

базата на мненията на Онийл(2004) и Фон(2006), се  смята, че супервизията:”не е 

психотерапия, психоанализа, обикновена неформална дейност, консултиране, интервю, 

менторство, допълнителна екстра, изпит или тест, оплакване, помощ за супервизора, 

нещо което се прави само когато има проблем, сесия за оплаквания или 

атестиране.”[15].  

Друг не по-малко важен и съществен елемент, който се свързва пряко с 

особеностите на супервизията е, че тя е процес и съдейства там където”възможностите 

за периодично и формализирано повишаване на квалификацията са много 

ограничени.”[4]. 

При прегледа за същността на супервизията е необходимо да се отчетат в нейното 

развитие и въздействието на Балинт групите. Винер и колегите му посочват труда на 

Балинт„Обучением Супер-Его”[3], свързан с преноса и контрапреноса в психологията, 

за обучение посредством подражание на стажантите, като съществената роля на 

супервизията и в психологията. От друга страна се наблюдава определено 

разграничаване на професионална основа между медицинските и социалните професии 

чрез включването на клиничната супервизия.  

Разнообразни са начините на систематизиране на структурата при провеждането 

на супервизията. Около 70-те години на 20-ти век се развиват активно „собствен модел 

на супервизия в Германия и Австрия”[6].  

Моделът, неговият избор, както и следването му са важни, но за избора са 

определящи много фактори свързани с естеството на практиката на специалиста, с 

неговата област на професионална насоченост в социалната работа. Теоретично има 

описания на различни разновидности на модели на супервизията, но съществените 

компоненти наблюдавани при тях, свеждат моделите до вид универсалност по тяхната 

компонентност и процедури. Като популярна е определила Механджийска[5] 

класификацията в трите категории:Еволюционни; Интегративни и Специфично 

ориентирани модели. Тя също разглежда Модела на C.D. Stoltenberg, моделът на T. 

Skovholt и M. Ronnestad, моделът на P. Hawkins R. Shohet, както и модел предлаган от 

P. Hunt, като особеността при него е, че той предлага три специфични начина за 

воденето на супервизията  
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По отношение на типологията, в тясна корелация са подходите. Те са и 

инструментариума, който определя до голяма степен ефективността на процеса. Освен 

подходите, като важна характеристика на супервизията, е и стилът на супервизора. В 

литературата се срещат различни описания на стилове. Между стиловете на супервизия 

няма ясни граници. Използването на един или друг стил е приоритет на оценката и 

гъвкавостта на супервизора, като условие за неговата компетентност. Разглеждайки 

типологията на супервизията, трябва да се отбележат и формите на протичане. В 

западната практика, Щатите, Канада и част от Европа, са възприети като три основни 

форми на протичане: „One to One”; „One to Group”; „Peer”.  

При така направения обзор, се очертават  следните тенденции, които можем да 

обобщим и отбележим като основни изводи:  

 Супервизията възниква в началото на 19-ти век, за да реши определени 

проблеми, касаещи работата на специалисти, въвлечени в обществено значима, 

социално-икономическа проблематика.  

 Супервизията говори за клиента а не на клиента Това е и най-значимата разлика, 

която е притежание единствено и само на супервизията. 

 В супервизията е налично съчетаване на определени елементи от 

консултирането и други науки, но не се оприличава с нито една от тях. 

 Изборът на тип, модел, стил и подход, както и следването му, са важни, но за 

избора му са определящи много фактори, свързани с естеството на практиката 

на специалиста, с неговата област на професионална насоченост в социалната 

работа. 

 

Като заключение може да се констатира, че с нарастващата потребност от 

социални промени, ще нараства прогресивно и нуждата от супервизия. Фактът, че това 

е процес, доказал своята ефективност в световен мащаб,  неминуемо ще доведе до 

неговото цялостно въвеждане и в България.  
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