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. CONSIDERAÞII GENERALE. PLEDOARIE
PENTRU SUPERVIZARE

1.1. Argumente ºi definiþii în favoarea supervizãrii în
psihoterapie
Supervizarea în psihoterapie se constituie ca parte a oricãrei
experienþe clinice recunoscutã apriori ca ºi componentã principalã
în atingerea eficienþei psihoterapeutice. De altfel, supervizarea
este acceptatã ca fiind o condiþie sine qua non în dezvoltarea
competenþelor psihoterapeutice, totodatã ºi responsabilã de
promovarea calitãþilor ºi practicilor care-i disting pe acei
profesioniºti ce exceleazã ca supervizori. Deseori programele de
training în supervizare se orienteazã mai degrabã asupra
dezvoltãrii abilitãþilor personale ºi experienþei ºi mai puþin asupra
manierei de a atinge excelenþa în rezultate. De aceea, unele
experienþe de supervizare au o mare pondere în utilitate, în timp
ce altele aratã ceea ce nu este util în supervizare activând astfel
învãþarea prin antinomie. Un demers ºtiinþific ar putea fi orientat
spre identificarea rezultatului cercetãrii proceselor ce susþin
devenirea supervizorilor din punctul de vedere al eficienþei ºi
eficacitãþii, ºi a creºterii calitãþii actului psihoterapeutic.
Din punct de vedere etimologic, supervizarea derivã din
alãturarea a douã cuvinte latine: super care înseamnã de
deasupra, ºi visio care înseamnã privire, vedere. Utilizarea
termenului în domeniul psihoterapeutic se îndepãrteazã oarecum
de înþelesul iniþial, Kadushin (1985) afirmând faptul cã termenul
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de supervizare reliefeazã mai degrabã funcþiile manageriale,
diminuându-le pe cele educaþionale ºi suportive. Oricum,
paradoxul conþinut în relaþia de supervizare se referã pe de o parte,
la egalitatea între supervizor ºi supervizat în demersul lor realizat
împreunã în vederea atingerii atitudinilor ºi comportamentelor
cât mai terapeutice posibile. Pe de altã parte, relaþia de supervizare
fiind oarecum asimetricã, supervizorul are responsabilitatea de a
observa munca supervizatului în scopul atingerii obiectivelor
clientului în psihoterapie.
Începând din anul 1925, conceptul de supervizare este
prezentat în diferite forme care conduc la o mai intensã
ambiguitate a termenului. Absenþa unui consens în raport cu o
definiþie a supervizãrii a determinat mai degrabã diferite mituri
ºi preconcepþii asociate cu ceea ce se numeºte supervizare clinicã.
Astfel, supervizarea a fost remarcatã ca fiind o parte esenþialã a
conducerii clinice, ca modalitate de protecþie a clientului,
modalitate fundamentalã de a atinge ºi menþine standardele,
sau modalitatea principalã de a îmbunãtãþi standardele clinice ºi
calitatea actului supervizãrii, etc. de aici, confuzia privind
raportarea la supervizare. În acelaºi articol al lui Mackereth (1996)
sunt specificate ºi apoi combãtute opt preconcepþii ºi mituri în
legãturã cu caracterul pozitiv al supervizãrii, de exemplu:
1. supervizarea este o interacþiune informalã, iniþiatã ad-hoc;
2. este o modalitate de descãrcare sau de a se plânge;
3. este o terapie pentru supervizat sau supervizor;
4. este o consiliere sau o oportunitate de a exercita abilitãþile
de consilier;
5. este o modalitate de a descoperi, disciplina sau de a
îndepãrta pe cei ce sunt incompetenþi ca terapeuþi;
6. este un demers impus ºi non-negociabil oferit ºi controlat
de manageri (supervizori);
12

7. este o modalitate a unui terapeut expert de a deveni intim
apropiat cu terapeuþi (colegi) începãtori;
8. supervizorul are responsabilitatea totalã asupra
psihoterapiei pe care o practicã supervizatul.
În afara preconcepþiilor respective, supervizarea în
psihoterapie se fundamenteazã pe câteva raþiuni de a exista, piloni
principali pe care se sprijinã acest tip de activitate, respectiv:
- supervizarea oferã feedback supervizatului în legãturã cu
performanþa sa;
- oferã îndrumare ºi direcþie în timp în legãturã cu confuziile
ºi nevoile supervizatului;
- supervizarea oferã oportunitatea de a lua în considerare
diferite teorii ºi perspective privitoare la dinamica, nevoile
ºi intervenþiile specifice clientului;
- supervizarea oferã un context de siguranþã pentru
supervizaþi, dezvoltã sentimentul de a nu fi singuri în
aceastã meserie;
- supervizarea stimuleazã curiozitatea ºi procesele ce apar
în tratamentul psihoterapeutic în legãturã cu clientul;
- supervizarea contribuie la dezvoltarea ºi întãrirea
identitãþii de terapeut.
Conform afirmaþiilor lui Hawkins ºi Shohet (2006),
supervizarea constituie ºansa de a reflecta, de a evita reacþiile
tipice de blam asupra celorlalþi, de a ne angaja într-o cãutare
permanentã a unor noi opþiuni, de a descoperi ceea ce învãþãm în
situaþii dificile ºi de a avea ºi oferi suport. Toate acestea au tendinþa
de a se transforma în habitudini ce devin ulterior parte integrantã
din viaþa profesionalã ºi dezvoltarea personalã a celui ce lucreazã
în domeniul sãnãtãþii umane, sau a celor conexe acestuia. Învãþarea
este mai creativã ºi mai intensã atunci când se utilizeazã elemente
experienþiale. De aceea supervizarea creeazã acest tip de climat,
evitând sentimentul unei relaþii ierarhizate concomitent cu iniþierea
13

unui cadru securizant, în care dinamica ºi presiunile la care este
supus psihoterapeutul sã fie simþite, explorate ºi înþelese.
Dezvoltarea abilitãþilor ca supervizor este una dintre
provocãrile majore ale acestui domeniu, de departe cea mai
popularã abordare a acesteia fiind formarea profesionalã continuã.
Ce anume trebuie sã conþinã formarea profesionalã pentru a forma
supervizori de succes însã, constituie una dintre paradigmele
principale în cercetarea actualã. Dezvoltarea supervizorilor include
printre altele, urmãtoarele abilitãþi elementare:
• de negociere a obiectivelor de învãþare
• de înþelegere a componentelor feedback-ului
• de monitorizare obiectivã a performanþelor supervizatului
• de punere a întrebãrilor cheie
• de a oferi feedback constructiv
• empatie
• colaborare
• de participare suportivã a supervizorului
Kilminster ºi Jolly (2000) remarcã utilitatea trainingurilor
pentru supervizori, dar observã faptul potrivit cãruia aceste
programe de formare deseori nu sunt fundamentate empiric sau
teoretic, concluzionând existenþa unor dovezi empirice cã aceste
programe de formare în supervizare genereazã un efect pozitiv
asupra supervizorului.
Paradigmele supervizãrii par a fi în contradicþie la o primã
vedere, funcþie de orientarea psihoterapeuticã a celor implicaþi,
însã la o privire mai atentã, acestea sunt mai degrabã complementare. De exemplu, supervizarea modernã, actualã, reflectã
gândirea ºtiinþificã ce sprijinã dezvoltarea acestei paradigme, în
timp ce paradigma postmodernistã argumenteazã împotriva
aplicãrii metodelor ºtiinþifice ºi a rezolvãrii de probleme, sprijinind
cunoaºterea (raþionalitatea) ºtiinþificã ºi utilizarea abilitãþilor ºi
cunoºtinþelor ca surse de expertizã (Glanz ºi Behar-Horenstein,
2000).
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Existenþa cadrului în care se pune în operã supervizarea este
constituit din modelele de supervizare, iar Bernard ºi Goodyear
(1992) împart aceste modele de supervizare în douã mari clase
principale: pe de o parte, modelele ce derivã din teoria psihologicã
pe care se sprijinã modelul, eventual sistemul psihoterapeutic pe
care-l are la bazã. Din acest punct de vedere primele modele de
supervizare emerg din direcþie psihanaliticã. Pe de altã parte,
modele ce derivã din evoluþia fireascã, din dezvoltarea pe mai
multe planuri ºi în mai multe trepte într-un context de învãþare, ºi
care sunt cele mai uzitate în contextul actual, tributare evident
teoriilor învãþãrii (aºa numitele modele de dezvoltare sau
developmentale).
Din punctul de vedere psihodinamic, analiza transferului în
supervizare a fost studiatã de Langs (1994), în care materialul de
transferat al supervizatului se constituie din experienþele trecute
ale acestuia, fiind proiectate asupra relaþiei cu supervizorul. Astfel,
supervizatul transferã asupra supervizorului anticipãri nerealiste
ca ostilitate, criticism, abandon, neglijenþã, agresivitate sau
atitudini exploatatoare. Însã, elementele transferenþiale pot fi ºi
pozitive atunci când se transferã aºteptãri potrivit cãrora
supervizorul sã fie afectuos ºi sã ofere totul, devenind astfel
oarecum omnipotent ºi plin de admiraþie din partea supervizaþilor
(atitudine parentalã).
Hawkins ºi Shohet la rândul lor (2000, 2006), bazându-se
pe ideile studiilor lui Stoltenberg ºi Delworth (1987) sugereazã
faptul cã supervizaþii trec prin patru stadii de dezvoltare care
reclamã diferite nevoi la fiecare stadiu. Investiþia afectivã în
supervizor se iniþiazã mai uºor prin idealizarea supervizorilor ºi
considerarea acestora ca fiind mult mai experimentaþi decât cei
supervizaþi, în timp ce alþi supervizaþi au declarat faptul cã le-a
fost dificil sã priveascã supervizorul ca pe un egal al lui, mai
mult, s-au simþit intimidaþi de cãtre acesta.
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Perspectiva analizei tranzacþionale transpune relaþia de
supervizare în relaþie adult  adult, iar intervenþia supervizorului
apare doar când supervizatul interacþioneazã din poziþia de copil
în relaþie. Dinamica acestei relaþii însã este slab reprezentatã la
nivel de discuþii ale proceselor iniþiate între supervizori ºi
supervizaþi ce pot conduce la eficienþã si eficacitate.
La identificarea elementelor definitorii a ceea ce face
diferenþa între supervizori ca fiind de top, studiile pe eºantioane
de supervizori nominalizaþi ca fiind cei mai eficienþi ºi
intervievaþi dupã un model semi-structurat, au dezvãluit
urmãtoarele considerente: au fost identificate nouã categorii
extinse în trei domenii principale: cognitiv, emoþional ºi relaþional,
categorii care se constituie în acele atribute majore ale unui
supervizor eficient ºi care constau în:
- învaþã în permanenþã atât teoretic, cât ºi din experienþã
- utilizeazã experienþele profesionale ºi cele de viaþã ca
resurse în supervizare
- sunt provocaþi de situaþiile complexe ºi ambigui apãrute
în psihoterapie
- dispun de receptivitate emoþionalã
- dispun de maturitate ºi echilibru (sãnãtate mentalã)
- conºtientizeazã influenþa propriei emoþionalitãþi în cadrul
supervizãrii
- dispun de abilitãþi de relaþionare dezvoltate
- alianþa terapeuticã receptatã ca fundament al schimbãrii
- utilizarea facilã a abilitãþilor interpersonale în supervizare
Din acest studiu al lui Jennings ºi Skovholt (1999) rezultã
faptul cã supervizorii eficienþi utilizeazã la fel de bine atât propria
dezvoltare emoþionala ºi relaþionalã, cât ºi abilitãþile cognitive în
contextul relaþionãrii cu supervizaþii. Pe de altã parte, într-un alt
studiu, elaborat de Worthen ºi McNeil (1996), aceºtia au ajuns la
concluzia cã însuºirea cunoºtinþelor psihoterapeutice cât ºi
16

dezvoltarea identitãþii profesionale sunt douã dintre cele mai
importante obiective din cadrul programelor de formare în
psihoterapie, iar supervizarea joacã un rol central în acest context
de învãþare ºi dezvoltare profesionalã. Acest studiu al lui Worten
ºi McNeil (1996) relevã implicit un element crucial în supervizare,
acesta fiind calitatea relaþiei de supervizare, apreciatã prin atribute
de tipul: empatie, atitudine neevaluativã, sentimente de afirmare
ºi validare, tendinþa de încurajare a experienþelor ºi explorãrii în
supervizare. Pentru construirea unei relaþii de calitate, este necesar
a se crea zona încrederii reciproce, facilitatã de atitudinea de
deschidere ºi autenticitate pe care supervizorul o afirmã, alãturi
de respectul profund pentru punctele de vedere ºi experienþele
celorlalþi.
Din punctul de vedere al diferenþelor între supervizarea
individualã ºi cea de grup, între maniera supervizorului de a aborda
supervizarea de-o facturã directivã sau indirectã, acestea se
constituie în focare de analizã pentru a stabiliza un anumit tip de
unitate în diversitate. Cea mai uzualã, rãspânditã metodã de
supervizare este cea individualã (Milne ºi Oliver, 2000), care
conþine simultan atât caracteristici instrumentale cât ºi
detrimentale, acestea depinzând de calitatea supervizãrii (Ellis,
2001; Sloan ºi Watson, 2001). De altfel, supervizarea de grup
poate oferi oportunitãþi de explorare extinse, coroborate cu
feedback adiþional receptat de la membrii grupului (Agnew,
Vaught, Getz ºi Fortune, 2000), tocmai de aceea, într-un grup de
supervizare, diferenþele multiculturale, cele de rasã ºi de gen pot
conduce la excluderea membrilor în minoritate (Ellis ºi Douce,
1994), iar prin aceasta diminuându-se valoarea contextului
grupului în vehicularea abordãrilor clinice.
Aducând în discuþie multiculturalismul atât de actual, un
studiu elaborat de Ellis ºi Douce în 1994, a evidenþiat faptul cã
dinamica unui grup de supervizaþi începãtori poate conduce la o
17

mai pronunþatã alienare a supervizorilor a cãror culturã, rasã, gen,
diferã faþã de cea a majoritãþii grupului. Acest lucru conduce la
autoizolare faþã de grup, acþionând ca un scut ce orienteazã
diversitatea grupului departe de discuþiile libere, confortabile, de
aceea devine necesarã monitorizarea lor. Diferenþierile în grup
pot conduce astfel la o utilizare defectuoasã a puterii în grupul de
supervizare.
Deoarece diferenþele individuale se reflectã în stilul de
supervizare (Bernard ºi Goodyear, 1998), devine important a
evalua relaþia între supervizor ºi orientãrile supervizaþilor, ºi a
identifica astfel un model de supervizare, cel mai eficient în
contextul respectiv. De exemplu, supervizorii ce se autoidentificã
prin sintagma maternali, feminiºti sau nondirectivi dezvoltã
tendinþa de a fi colaborativi, suportivi ºi abordeazã supervizarea
de pe poziþii de egalitate, ceea ce conduce la confortul discuþiilor
libere în relaþie cu diferite subiecte delicate ce apar în supervizare.
În acelaºi timp, supervizorii ce aderã la o abordare interacþionalã,
impetuoasã, directivã, încurajeazã ideile în legãturã cu maniera
de a aborda psihoterapia ºi clienþii, susþin dezvoltarea de
alternative specifice conforme cu educaþia ºi orientarea
profesionalã a supervizaþilor, oferind astfel rãspunsuri membrilor
grupului de supervizare.
Cercetãrile în domeniul supervizãrii clinice abundã în studii
cantitative, centrate pe rezultatele apãrute în urma desfãºurãrii
trainingului de supervizare, conducând la certitudinea actualã a
faptului cã supervizarea dezvoltã gradul de profesionalism ºi
competenþã al psihoterapeutului. Un procent diminuat este
rezervat studiilor calitative, existând o insuficienþã a datelor ce
pot genera o altã viziune mai cuprinzãtoare asupra supervizãrii ºi
a dinamicii acesteia. Ellis ºi colab. (1996) afirmã cã scopul
principal al cercetãrii în supervizare are douã obiective: acela de
a testa ºi îmbunãtãþi teoria pe care se fundamenteazã supervizarea,
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dar ºi acela de a direcþiona aplicativitatea cercetãrii la practica
clinicã a supervizãrii.
Rolul alianþei de lucru în supervizare este controversat în
cercetãrile actuale (Ladany et.al., 2005, Baum, 2007, Lomax et.al.,
2005). Iniþial, datele de intrare corespunzãtoare relaþiei între
supervizor ºi supervizat determinau un anumit tip de rezultate.
Recent, rolul alianþei de lucru în supervizare este minimizat de
interacþiunea altor variabile complexe, cum ar fi de exemplu relaþia
între participanþii la supervizare, acesta fiind cauzã sau efect,
dezvoltându-se ca o consecinþã a colaborãrii ºi a stabilirii
obiectivelor de lucru în supervizare. Pe de altã parte, jocurile
tranzacþionale în cadrul relaþionãrii pot introduce confuzie atât la
supervizor, cât ºi la cercetãtorul acestei dinamici. Oricum,
supervizorul trebuie sã trateze alianþa de lucru ca fundament al
muncii de supervizare, dar ca un fundament ce necesitã
mentenanþã în permanenþã.
Numeroase studii se centreazã asupra satisfacþiei
supervizorului în legãturã cu supervizarea, satisfacþie ce este
dependentã deseori de nivelul de dezvoltare al supervizatului,
astfel implicându-se influenþa variabilelor proceselor ce apar între
supervizor ºi supervizat în determinarea eficienþei supervizãrii.
De exemplu, Inskipp ºi Proctor (1993) afirmã cã supervizarea se
sprijinã pe trei funcþii principale: formativã (cu orientare asupra
dezvoltãrii ºi învãþãrii supervizatului), tonicã (de susþinere recunoaºterea efectelor stãrilor emoþionale în practica
psihoterapeuticã), ºi normativã (atrage responsabilitatea
supervizorului). Totodatã, apropiindu-ne de conceptul de
supervizare, este important referenþialul comun oferit de cadrul
definiþiilor acestei activitãþi. Plecând de la faptul cã interacþiunea
profesionalã care are loc în procesul de supervizare între
supervizor ºi supervizat se sprijinã pe un anumit tip de confruntare
(confruntare scopurilor, sarcinilor, istoriilor personale ºi a unor
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motivaþii conºtiente ºi inconºtiente), toate aceste conduc spre
concluzia potrivit cãreia supervizarea este un proces dinamic ce
se desfãºoarã ca o reflecþie comunã asupra aspectelor profesionale
ce determinã creºterea eficienþei ºi satisfacþiei atât a supervizorului
cât mai ales a supervizatului, ºi nu în ultimul rând a clientului în
psihoterapie.
Holloway, Powell, Kavanagh, Cottrell, Smith, Hart, Inskipp,
Proctor, Bernard, Goodyear sunt câþiva din cei ce au sintetizat
într-o definiþie ce este supervizarea sau ce nu este supervizarea.
Definiþia acceptatã în 2004 de cãtre Asociaþia Psihologicã
Americanã este elaboratã de Falender ºi Shafranske (2004, p3),
având urmãtorul conþinut:
Supervizarea este o activitate profesionalã distinctã, în care
educaþia ºi formarea au ca obiectiv dezvoltarea practicii clinice
ºtiinþifice facilitate printr-un proces interpersonal colaborativ.
Acesta implicã observare, evaluare, feedback, facilitarea
autoevaluãrii supervizatului ºi achiziþionarea cunoºtinþelor ºi
abilitãþilor prin instruire, modelare ºi rezolvare de probleme în
manierã reciprocã. În plus, lucrând asupra recunoaºterii
elementelor specifice pozitive ºi a talentului supervizatului,
supervizarea încurajeazã autoeficienþa ºi autoeficacitatea.
Supervizarea asigurã cadrul de competenþã al evaluãrilor clinice,
în care standardele etice, cadrul legal ºi practica profesionalã
sunt utilizate pentru a promova ºi proteja bunãstarea clientului,
profesia ºi societatea în ansamblul ei (Falender, C. A.,
Shafranske, E. P. (2004). Clinical Supervision: A competencybased approach. American Psychological Association,
Washington DC.).
Tot în anul 2004, Bernard ºi Goodyear realizeazã o
departajare clarã între supervizarea clinicã ºi celelalte tipuri de
supervizãri (administrativã, managerialã, etc.), definind
supervizarea clinicã în urmãtorii termeni:  O intervenþie care
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