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Jak zostać superwizorem relacyjno-rozwojowym? 
 
Bycie superwizorem wymaga szczególnych kompetencji i umiejętności w traktowaniu innych ludzi. 
Wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki i terapii osób z niepełnosprawnościami nie wystarczy. 
Bardzo łatwo jest dać drugiej osobie odczuć, że jest się przeciwko niej, że ma się inne zdanie i inny 
punkt widzenia – oczywiście ten właściwy i słuszny. 
 
Wymagania odnośnie responsywności w kontaktach z ludźmi i umiejętność zainteresowania się ich 
perspektywą są podstawowymi narzędziami w pracy superwizora. Najważniejsze jest to, żeby miał 
świadomość tego, jak traktuje osoby superwizowane. Superwizor musi lubić ludzi, którzy do niego 
przychodzą i dostrzegać w nich dobre i mocne strony. Podstawową rolą superwizora jest pomóc im 
dostrzec i nazwać te pozytywne i silne elementy ich pracy i zachowania, których oni sami nie 
dostrzegają. 
 
Superwizowany nie powinien mieć uczucia, że bez swojego superwizora jest nikim. Superwizorzy, 
którzy wykorzystują superwizowanych do podkreślania własnych, w swoim mniemaniu, wysokich 
kompetencji – niszczą osoby, które winni wspierać, a nie budują.  Osoby rywalizacyjne i narcystyczne 
nie są dobrymi superwizorami, choć za takie mogą być uznawane przez grono swoich wyznawców. 
Superwizor musi mieć sam do siebie pewien dystans.   
 
Na superwizję mogą trafiać osoby nie radzące sobie tak ze swoja pracą jak i ze sobą samymi. 
Aby superwizja była skuteczna, osoby proszące o superwizję muszą mieć zaufanie do superwizora. To 
zaufanie jest wyznacznikiem pozytywnej relacji jaką superwizor nawiązuje z osobami szukającymi 
u niego zawodowego wsparcia. Zaufanie muszą też budzić kompetencje merytoryczne – wiedza 
i doświadczenie w pracy edukacyjnej i terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnościami i autyzmem. 
Superwizor relacyjno-rozwojowy nie szuka błędów i uchybień. Wspieranie drugiego człowieka nie 
może polegać na wytykaniu komukolwiek jego błędów. 
Superwizor dzieli się swoją wiedzą w odpowiednim momencie, tylko wówczas, kiedy jest o to 
poproszony. 
 
Rolą superwizora jest zawodowe towarzyszenie osobie, którą wspiera, dostosowane indywidualnie do 
jej potrzeb i możliwości. 
 
Superwizor w rozumieniu relacyjno-rozwojowym, nie jest tym kimś, kto zdejmuje odpowiedzialności 
ze specjalistów szukających u niego pomocy za to co robią. Nie uczy ich gotowych strategii 
i algorytmów. Wszystkie sztywne strategie i algorytmy są wymownym świadectwem braku 
uwzględniania perspektywy osób z którymi się pracuje. 
Ktoś, kto chciałby naśladować swojego superwizora w pracy, byłby jedynie lepszym lub gorszym 
aktorem. Każdy terapeuta, żeby pracować dobrze, musi robić to inaczej, w zgodzie ze sobą 
i z autentycznym przekonaniem do tego co robi. Udzielane przez superwizora rady są jedynie 
wskazówkami, które każdy nauczyciel czy terapeuta, musi samodzielnie wdrażać i sprawdzać ich 
skuteczność. Sam musi być do nich przekonany. 
 
Superwizor powinien mieć zgodę na to, że proszące go o wsparcie osoby będą pracować „po swojemu”, 
zgodnie z własnym rozeznaniem, we własnym tempie, z własnymi emocjami, wzorcami i nawykami. 
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Tak jak nie chcemy, aby terapeuci „rzeźbili” osoby z niepełnosprawnościami według swoich wyobrażeń, 
tym bardziej nie chcemy, żeby robili to superwizorzy wobec osób szukających ich superwizji. 
 
Po uzyskaniu przez tytułu terapeuty relacyjno-rozwojowego Komisja Certyfikacyjna może 
zaproponować Ci odbycie stażu superwizorskiego. Będzie on bardzo podobny do tego jak wyglądał staż 
terapeutyczny. Będziesz mógł/mogła sobie wybrać dwóch superwizorów z Wykazu certyfikowanych 
superwizorów i odbyć u nich staż, który skończy się wraz z uzyskaniem dwóch pozytywnych 
rekomendacji. Być może będziesz w swoim indywidualnym planie rozwoju miał/a wyznaczone jakieś 
szkolenia, których dotąd nie odbyłeś/aś lub staż w certyfikowanej placówce, ale najważniejszą formą 
twojego kształcenia będą superwizje jakie będziesz prowadzić wspólnie ze swoim superwizorem, 
później w parach z innymi superwizorami-stażystami i wreszcie samodzielnie, ale pod jego nadzorem. 
Wstępnie musisz założyć konieczność odbycia ok. 50 superwizji w rożnych formach.  Jest to bardzo 
orientacyjna liczba i musisz się liczyć, że może ona ulec zmianie. 
 
Ponieważ zostaniesz przez nas zaproszony do odbycia tego stażu, szansa na skończenie go sukcesem, 
jest dużo większa niż w przypadku odbywania stażu terapeutycznego. 
 
 


