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Straipsnyje analizuojamos supervizijos taikymo galimybės Lietuvos socialinio darbo kontekste.
Sudėtingas socialinio darbo konstruktas, kuriame sąveikauja socialinis darbuotojas, klientas, so
cialinis kontekstas,

atsiduria daugiamačiame supervizijos procese. Išryškinami supervizijos plė

totės trukdžiai ir pranašumai, kuriuos gali lemti Lietuvos kultūrinė situacija.
Pagrindiniai žodžiai: supervizija, socialinio darbo konstrukcija, kultūra, socialinės rizikos gru
pės, galių suteikimas.

Įvadas
Socialinis darbas - nauja ir besiplėtojanti pro
fesija Lietuvoje. Per pastaruosius metus kuria
ma socialinio darbo sistema, vienijanti institu
cijų ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, at
liepiančią gyventojų poreikius, atkreipiančią
dėmesį į vis naujas socialinės rizikos grupes.
Formuojasi Lietuvos socialinė politika. Socia
linio darbo Lietuvoje patirtis atskleidė, kad so
cialiniai darbuotojai dažnai patiria stresą, bū
dingi „perdegimo" sindromo atvejai, kuriuos
sukelia nuolatinė akistata su sudėtingais egzis
tenciniais žmonių išgyvenimais, mažu profesi
nės veiklos rezultatyvumu. Šiame kontekste su
dėtingas ir nuolat kintamas socialinio darbuo
tojo ir kliento ryšys ir sąveika. Socialinio dar
bo sudėtingumą rodo teorijos ir praktikos re-
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fleksijos būtinybė, kintami socialinio darbuo
tojo profesinės kompetencijos reikalavimai,
kuriuos nulemia pokyčiai visuomenėje. Minė
ti veiksniai kelia būtinybę nuolat retlektuoti sa
vo profesinę patirtį. Į pagalbą ateina nauja pro
fesija - supervizija. 2004 m. išleista pirma su
pevizoritĮ laida (VDU, Vokietijos Munsterio
akademija, Lietuvos Caritas). Ši rengimo mo
kykla superviziją pristato kaip savarankišką
profesiją, teikiančią profesinių santykių kon
sultavimo paslaugas.
Supervizijos konccptualizavimą, organiza
vimo ypatumus, intervencijos formas analizuo
ja Kallabis ( 1992), Leffcrs ( 1995), Leffers,
Hoch (2000), Weigand (1992), supervizijos
proceso stilius, rūšis išskiria Hawkins, Shohet
(2002), Leffers, Hege ( 1997). Superviziją so-

cialinio darbo lauke aktualizuoja Kadushin
(1976), Paync, Scott ( 1982), Morrison ( 1993),
Lcffers ( 1994), Brown, Bournc ( 1996). Socia
linio darbo sudėtingumą. socialinio darbuoto
jo ir kliento s<1veik<1 veiklos mokslo kontekste,
aktualizuojant refleksiją veikiant, pristato Ju
eevičienė (200 l). Supervizijos idėja formaliai
(dokumentaliai) ir neformaliai (realiai prakti
nėje veikloje) dar tik integruojasi į Lietuvos
socialinio darbo lauką. Supervizoriaus profe
sinis identitetas socialinio darbo struktūroje yra
mažai apibrėžtas ir suprantamas, nėra aiškus
supervizijos konceptas, nežinomas jo turinys
ir taikymo galimybės.
Teorinės analizės tikslas - atskleidžiant su
pervizijos koncepto turinį, atsižvelgiant j so
ciokultūrinius ypatumus ir teorines įžvalgas,
įvertinti supervizijos taikymo socialiniam dar
bui Lietuvoje galimybes.
Tyrimo objektas - supervizijos taikymo Lie
tuvoje socialinio darbo kontekste galimybės.
Teorinė analizė remiasi šiomis nuostatomis:
•
socialinio darbo kompleksine veikla
analizuojama remiantis postmoder
nistine filosofine kryptimi. socialinės
konstrukcijos idėjomis (Berger, Luc
kmann, 1999);
•
socialinio darbo ir supervizijos proceso
dalyvitĮ sąveika, supervizijos, kaip nau
jos profesijos, raida Lietuvoje socialinio
darbo kontekste analizuojama remian
tis pagrindinės sistemų teorijos idėjomis
(Pincus, Minahan, 1973; Payne, 199 1);
•
humanistine psichologija (Maslow C„
Rogers R„ Rogers N.), žvelgiančia į as
menyb9 holistiniu požiūriu, kai svarbios
visos asmenybės dalys, centre - laisvai
realizuojanti savo ki:irybines galias as
menybė, jos autentiškumas, unikalumas,
saviraiška - kaip siekis tapti tuo, kuo gali
tapti, atskleisdamas savo vidines galias.
lai aktualu socialinio darbuotojo pro-

fesinei identifikacijai ir kliento įgalini
mo procese;
•
kliento ir socialinio darbuotojo s<1vciką
atspindi simbolinė - interakcinė para
digma, aktualizuojanti komunikaciją,
įtraukiant kitusi bendradarbiavimo pro
cesą, kuriam reikia kitų savito dalyvavi
mo, kitų identifikacijos su šiuo savitu
mu bei savimonės atradimo per kitus
( Mead, 1996) Socialinis darbuotojas tu
ri įtakos kliento socializacijai; kartu ši
kliento ir socialinio darbuotojo sąveika
daro poveikį ir socialinio darbuotojo so
cializacijai, vysto jo profesinį ir asmeni
nį identitetą.
Metodai: kontekstinė analizė, sisteminė
analizė.
.

l. Socialinio darbo proceso ypatumai,

lemiantys supervizijos poreikį
Socialinio darbo proceso esmė ta, jog sociali
niam darbui kaip profesinei veiklai turi įtakos
pokyčiai, vykstantys visuomenėje, tiek politi
niame, tiek ekonominiame, tiek socialiniame
gyvenime. Tad į socialinį darbą kaip profesinę
veiklą negalima žvelgti iš status quo pozicijos,
jį tenka analizuoti potencialių pokyčių konteks
te. TarptautinitĮ žodžių žodyne (Vaitkevičiūtė,
2001, p. 795) terminas „procesas" (lot. proces
sus žengimas į priekį) nusakomas kaip eiga,
kaip vienas po kito einančių veiksmq, susiju
sių priežastiniais ryšiais, būvių, sistemos bttse
nų kaita. Žvelgiant iš socialinio darbo pozici
jos, procesu norima nusakyti kryptingą judėji
mą link tam tikro rezultato tam tikrais etapais
laikui bėgant. Socialinio darbo procesui būdin
gas cikliškumas, vadinasi, iš tam tikro etapo yra
galimas grįžimas į ankstesnįjį, bet tai nereiškia
grįžimo į tą pačią būseną. Procesas nulemia so
cialinio darbo proceso dalyvių pasikeitimus.
Socialinį darbą, remiantis postmodernistiniu
-
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požiūriu (Chambon, Irving, 1994; Howe, 1994;
Leonard, 1997; Fook, Pease, 1999, 2002), gali
ma suvokti kaip kompleksinę veiklą, kuri kei
čiasi atsižvelgiant į socialinio darbo proceso da
lyvius - darbuotojus, klientus ir kontekstą. So
cialinio darbo teorija atliepia, įteisina ir pagrin
džia tai, kas vyksta socialinio darbo praktikos
procese. Remiantis socialinės konstrukcijos
(Berger, Luckmann, 1999), socialinio darbo
konstrukcijos idėjomis, į darbuotojti, klientų
ir socialinio konteksto santykius galima pa
žvelgti kaip į reflektyvius, vienas kitam daran
čius įtaką (l pav.).

Socialinio darbo konstrukcija
Socialinis kontekstas - tai lokali ir kartu glo
bali erdvė, kurioje ir reiškiasi socialiniai san
tykiai. Socialinių santykių kokybė, intensyvu
mas, artimumas ir priklauso nuo to, kaip su
vokiama erdvė, ar ji apibrėžta teritoriškai, fi
ziškai, ar yra neapribota ir atvira. Postmo
dernistinėje visuomenėje yra aptariama mobi
lios kultūros samprata. Pats kultūros suvoki
mas yra daugiamatis ir visa aprėpiantis. Kaip
teigia Tomlinson (2002, p. 27), kultūra gali bū
ti suprantama „kaip tokia gyvenimo tvarka, pa-
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gal kurią žmonės kuria prasmę įvairioms sim
bolinio reprezentavimo praktikoms", kartu su
teikdami kultūrai asmeninę prasmę. Mobilios
kultūros sampratoje žmonių socialiniams san
tykiams būdingas universalumas, lokalioje kul
tūroje nusakoma santykių specifika. Tad kyla
klausimas, ar socialinio darbo veikla ir sociali
nio darbo proceso dalyviai yra riboti kultūri
niu požiūriu ir specifiniai, ar galima suvokti,
jog socialinio darbo teorija ir praktika turi uni
versalių ir globalių apraiškų? V iena vertus, ga
lima manyti, jog socialinis darbas kiekvienoje
visuomenėje yra formuojamas savaip, nes ski
riasi visuomenės kultūros pagrindai (tradici
jos, papročiai, religija), ekonominis išsivysty
mas, ir tai lemia, kad socialinio darbo prakti
koje yra reikalingi ir taikomi specifiniai socia
linio darbo metodai; antra vertus, galima teig
ti, kad visuomenės nėra statinės, jos ekonomi
niu ir kultūriniu požiūriu auga ir vystosi, yra
mobilios. Su tokiomis socialinėmis problemo
mis - skurdas, diskriminacija, stigma, smurtas,
emigracija - susiduria visos visuomenės, gali
tik skirtis problemos mastas ar požiūris į ją. Vadi
nasi, tarpkultūrinis pasidalijimas socialinio dar
bo patirtimi ir apibendrinimas socialinio

darbo teorijoje tampa reikšmingas dalykas (As
keland, Payne, 2001; Grcif, 2004). Socialinės
aplinkos, socialinių darbuotojų profesionalu
mo, profesinės veiklos ir klientų problemų
sprendimo perspektyva gali kisti, atsižvelgiant
į laiką, socialines sąlygas, kultūros pagrindą.
Antra vertus, remiantis sistemų teorijos idėjo
mis (Pincus, Minahan, 1973; Payne, 1991), so
cialinio darbo konstrukcijos, kaip sistemos, ele
mentus galima matyti neproblemiškus, tačiau
jų interakcija gali būti suvokiama kaip proble
ma. Tad galima akcentuoti sistemos elementų
komunikacijos ir tarpusavio percepcijos svarbą.
Klientai. atspindintys visuomenės esamą si
tuacijč!. socialiniame darbe. Socialinės įtampos
laukai Lietuvoje - demografinitĮ procesų ir san
tykių, etnokultūrinių, dorovinių, ekonominių,
politinitĮ, teisinių, religinių, organizacinių san
tykių (Grigas, 1998) turi įtakos socialinės rizi
kos grupėms susiformuoti. Pokyčiai visuome
nėje, vertybių kaita atkreipia dėmesį ir įvardi
ja jau seniai egzistuojančias socialinės rizikos
grupes. Tai žmonių grupės, kurioms dėl įvairių
priežasčiq apriboti psichosocialiniai poreikiai.
Galima išskirti daug ir įvairių socialinės rizi
kos grupiq - tai potencialūs socialinio darbuo-
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nimą kaip fenomeną (Astra, 1993). Kaip tei
gia Jovaiša (2004), žmoguje glūdi veikimo įgy
mių galios: fiziniai, psichiniai ir dvasiniai įgy
miai. Minėtų galių sąveikai svarbu cdukacijos
vyksme jas jungti (2 pav.).
Taigi išlikimą gyvenime laiduoja aktyvumas,
ypač darbinis aktyvumas, bendravimas su žmo
nėmis. Čia lemtingą vaidmenį vaidina tikrovės
pažinimas, valios jėga ir teigiami jausmai.
Aukštesnę gyvenimo sritį sudaro racionalus
protas, kuriantis peržangos tikrovę, dvasinį
žmogaus pasaulį ir santykius. Svarbu suteikti
sąlygas šiems veikimo įgymiams atsiskleisti.
Būdamas sistema, žmogus patiria ir siste
minį aplinkos, su kuria nuolat sąveikauja, po
veikį. Žmogaus vidinis „aš" (intrapersonalinė
sritis) nuolat sąveikauja su artimiausia aplin
ka (interpersonalinė sritis) - tai tautinė aplinka,
santykiai su artimiausiais žmonėmis. Svarbi ir
ekstrapersonalinė sritis - tarptautinis pasaulis
ir žmogaus ryšys su juo bei transpersonalinė
sritis - religija, ideologija, kultūros filosofija ir
kt. Nuolat vyksta visų šių sričių sąveika, nuola
tos darydama poveikį žmogaus vidiniam „aš"
(Grenstad, 1998 ).
Ši aplinkos įtaka svarbi žmogaus įgalinimo
procese. Visą gyvenimą vyksta sudėtingas so
cializacijos procesas, kurio eigoje atsisakoma

senų (desocializacija) ir įgyjama naujtĮ (reso
cializacija) vertybinių nuostatų bei elgesio nor
mų (3 pav.).
Taigi kliento pasaulis ir aplinka nuolat kin
ta ir vystosi. Todėl reikia sisteminio, holistinio
požiūrio į žmogų jo gyvenimo raidoje, norint
suprasti problemos priežastis, rasti įgalinimo
būdų.
Darbuotojai - socialinio darbo proceso da
lYYiai. Kaip minėta, socialinio darbo konteks
tas nuolatos keičiasi. Permainos, vykstančios
kiekvienoje visuomenės srityje - ekonominė
je, politinėje, vertybinėje, ir socialiniai poky
čiai, vykstantys įvairiu lygmeniu (santykių, gru
pių, organizacijų, visuomenės), apimantys pa
sikeitimus (struktūrinius, funkcinius, motyva
cinius), daro poveikį socialinio darbo konteks
tui. Vadinasi, socialinis darbas vyksta sudėtin
goje, nuolatos besikeičiančioje aplinkoje. So
cialinių darbuotojų veikla yra formuojama at
sižvelgiant į tai, kokios permainos vyksta vi
suomenėje, nes jie savo veiklos organizavimu
atliepia visuomenės lūkesčius. Socialinis dar
bas yra bendros visuomenės veiklos tinklo da
lis. Socialinis kontekstas kuria l daro įtaką so
cialiniams darbuotojams ir jų veiklai ir iš da
lies konstruoja socialinio darbo teoriją, kuri at
spindi socialinę praktine; veiklą, o socialinių

Desocializacija vadinamas

atsisakymas senų vertybių, normų,
vaidmenų ir elgesio taisyklių

GYVENIMO CIKLAS

Resocializacija tai kitas po
desocializacijos etapas, kurio metu
mokoma naujų vertybių, normų,
vaidmenų ir elgesio taisyklių
-

3 pav. Socializacijos etapai (Gu.�činskienė, 2001, p. 63)
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darbuotojų žinios ir veikimas atsiliepia socia
liniams pokyčiams visuomenėje.
Socialiniams darbuotojams, organizuojan
tiems socialinio darbo profesinę veiklą, svarbi
profesinė kompetencija, kurios bruožai: kon
ceptualumas (profesinių žinių įsisavinimas), in
strumentinė veikla (profesinių įgūdžių įgiji
mas), integravimas (gebėjimas derinti teorines
žinias su praktika). Rengiant socialinius dar
buotojus, pabrėžiama ir jų profesinė orienta
cija. Tai socialinio darbuotojo profesinio iden
titeto auginimas, profesinės etikos laikymasis,
profesinio tobulėjimo poreikis.
Socialinio darbuotojo sėkmingai profesinei
veiklai reikia įvairių žinių, išmanyti socialinio
darbo būdus ir žinoti sociologijos, psichologi
jos, filosofijos ir teisės pagrindus. Tačiau so
cialiniams darbuotojams labai svarbu profesio
nalo veikimas, jo įgūdžiai. Tai reiškia: gebėti
veikti turint žinių, organizuoti socialinio dar
bo procesą su klientu, nustatant ir įvertinant
socialinius poreikius ir socialines problemas,
organizuoti savo, kaip socialinio darbuotojo,
veiklą. Svarbus gebėjimas reflektuoti savo, kaip
socialinio darbuotojo, veiklą, ją analizuoti, kri
tiškai vertinti, ieškoti atsinaujinimo veikloje.
Žinių socialiniai darbuotojai gali įgyti stu
dijuodami; įgūdžių - atlikdami praktinį darbą,
tačiau yra labai svarbi pati socialinio darbuo
tojo asmenybė, jo vertybių sistema, santykiai
tiek su savimi, tiek su kitu žmogumi, tiek su
aplinka. Socialinio darbuotojo profesinė veik
la susideda iš išorinės (bendradarbiavimo, or
ganizavimo, vadovavimo) ir vidinės (mąstymo,
emocijų, interesų, poreikių, vertybinių nuosta
tų) veiklos (Jovaiša, 1999, p. 36). Suvokiant so
cialinio darbo objektą, kuriam yra skirta
socialinio darbuotojo veikla, kaip trijų pako
pų darinį, t. y. žmogaus gyvenimo problemos
suvokimą, pagalbos žmogui organizavimą ir
žmogaus įgalinimo spręsti gyvenimo problemą
siekimą (Jucevičicnė, 2001, p. 190), ypač aktu-

ali tampa socialinio darbuotojo vidinė veikla,
akcentuojant kliento įgalinimo problcm:.1. So
cialinio darbuotojo veikimas susijęs su inter
vencija į kliento sistemą, oricntuotq ne tik į
kliento problemos priežasčių atsklcidinu1 ir ty
rimą, bt:t ir į sprendimo paiešką, kliento vidi
nių išteklių stiprinimą, asmenybės vystymą.
Siekiant intersubjektyvaus tikslo, socialinio
darbo procese darbuotojas pats tampa įran
kiu. Tad socialinio darbuotojo ypatinga darbo
dalimi tampa jo savircflcksija, darbo proceso,
asmeninės ir profesinės patirties analizė.
Socialinis darbas yra specifinė veikla, kur
interakcijos procese žmonės susitinka kaip
skirtingų socialinių vaidmenų atlikėjai, vieni socialiniai darbuotojai, kiti - klientai. Sociali
nio darbuotojo vaidmenys daugialypiai ir pro
blemiški, keliantys asmenybės vidinius konflik
tus, verčiantys įsigilinti į santykius su kliento,
veiklos, taikinio ir pokytį organizuojančiomis
sistemomis. Tad socialinių darbuotojų santy
kiai su skirtingomis sistemomis gali būti dina
miški: nuo bendradarbiavimo iki konflikto.
Socialiniai darbuotojai intensyviuose inte
rakciniuose santykiuose su klientais, jų aplin
ka ir kitomis institucijomis patiria emocinę, fi
zinę ir psichologinę perkrovą. Patiriamas ap
linkos spaudimas ir vidinis diskomfortas kelia
stresą, nerimą. Nuo patiriamo streso darbe pri
klauso socialinio darbuotojo darbo kokybė.
Labai svarbu, kad žmonės, susiduriantys su
stresu darbe, gautlĮ paramą. Socialiniai darbuo
tojai susiduria su kompleksiniu streso poveikiu,
ateinančiu tiek iš profesinės, tiek iš asmeninės
srities, o parama, kaip atsvara strcsoriams, gali
būti tiesioginė ir netiesioginė, veikianti organi
zacijos viduje ir išorėje, kurią gali teikti profe
sionalai (supervizoriai, psichologai, psichotera
peutai). Taip pat kiekvienas žmogus gali turėti
savo asmeninę apsaugos sistemą, savo natūra
lią aplinką. Tačiau jei paramos sistema nevei
kia, susiduriama su reakcija į stresą.
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2. Supervizijos (darbo - profesinių

santykių konsultavimo) samprata
Šioje straipsnio dalyje supervizija pristatoma
kaip svarbi socialinio darbuotojo profesinės
veiklos dalis, kurios metu analizuojami profe
siniai santykiai. Superviziją kaip profesiją ir
profesinę veiklą galima suvokti ne tik kaip
orientuotą i socialinio darbo profesiją, bet ir į
kitas profesines sritis (Kaslow, Gittcrmann,
Millcr, 1977), susijusias su žmogiškaisiais ište
kliais.
Supervizijos sąvoka. Žodynuose galima ras
ti tokių anglųsupe1vizion vertimo į lietuvių kal
bą variantų: „vadovavimas", „priežiūra", „pri
žiūrėjimas", „kontroliavimas", „konsultavi
mas", „kuravimas", „stebėjimas" . Supervizija
ir šia veikla užsiimantis asmuo beveik visomis
indocuropicčių kalbomis yra įvardijama iden
tiškai: anglų (supe1vision, supervizor), vokiečių
(Supervision, Supervisor, -in ) , danų (supervision,
supervisor), olandų (supe1vision, supervisor),
prancūzų (supen•ision, superviseur, -eure), is
panų (supervisiem, supervisor), portugalt1 (su
pen'isao, supervisor, -ora), italų (supervisione,
supervisore), rumunų (supraveghere, supraveg
hetor), čekų (supervizija, supe1vizor), kroatų (su
pen·izija, supe1vizor), slovakų (supervizia, super
vizor ), slovėnų (supervizija, supervizor), lenkų
(superwizija, superwizor), rusų (cynep6U3WI,
cynep6U3op), latvių (supervizija, supervizors) ir
t. t.
Istorinės ištakos. Supervizoriaus profesijos
atsiradimas yra susij9s su socialinio darbo is
torija. Konsultacinės supervizijos formos užuo
mazgų randama socialinio darbo pradžioje
Amerikoje antrojoje XIX a. pusėje. 1904 m.
pirmą kart<1 terminas „supervizorius" buvo pa
vartotas dabartine reikšme.
Vokietijoje supervizijos istorija prasidėjo nuo
1945 metų. „Praktikos konsultavimas" buvo var
tojamas kaip termino „supervizija'' sinonimas.
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Nuo 1950 m„ kai pirmą kartą buvo prista
tyta supervizijos idėja Europoje, ši konsultavi
mo forma įgavo kvalifikuotą išraišką ir perau
go į praktinę profesionalią intervenciją.
1962 m. supervizija įtraukta i aukštesniųjų
profesinių socialinio darbo mokyklų mokymo
planus, ji pripažįstama oficialiai.
1974 m. i bendrosios Kaselio aukštosios
mokyklos mokymo programą įtraukiama su
pervizorių mokymo programa. Šalia socialinių
darbuotojtĮ vis daugėja psichologų ir sociali
nių mokslų atstovų, kurie domisi supervizija ir
rašo apie tai.
2002-2004 m. Lietuvoje Vytauto Didžiojo
universitete, Socialinės rūpybos ir profesinit!
studijų centre realizuota Supervizorių moky
mo programa (studijų vadovai Jansen, Hoch;
Miunstcrio akademija).
2003 m. įkurta Lietuvos profesinių santy
kių konsultantų asociacija. Asociacijos tikslas
- užtikrinti supervizijos, kaip darbinių santy
kiq konsultavimo, įteisinimą ir plėtotę Lietu
voje švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, po
litikos, dvasinės veiklos, socialinio darbo, ad
ministravimo, verslo ir ekonomikos srityse.
2004 m. V DU Socialinio darbo institute
bendradarbiaujant su Miunsterio akademija
parengtas projektas, kurio tikslas - plėtoti ko
kybinius taikomojo pobūdžio tyrimus ir taiko
m<.1ją mokslinę veiklą, inicijuojant Lietuvoje
inovatyvią profesinę socialinę veiklc1 - super
viziją. Pagrįsti supervizoriaus - profesinių san
tykių konsultanto kompetencijtĮ ugdymosi so
cialinių darbuotojų tęstinio mokymosi proce
se nuostatas.
Supervizijos tikslas yra išplėsti vidines ir iš
orines profesinės aplinkos ir / arba struktflrų
suvokimo galimybes, kad būtų palengvintas su
pervizuojamojo darbas, atrastos naujas veiklos
galimybės ir požiūrio taškai bei pagerinama dar
bo kokybė ir didinamas profesionalumas.

Supervizijos taikymo sritys. Supervizija yra
daugiausiai naudojama tokiose profesinėse sri
tyse, kur darbo sėkmė priklauso nuo darbuo
tojų, vadovybės ir jos pavaldinių arba kvalifi
kuotų specialistų ir jų klientų bendradarbiavi
mo santykių.
Supervizija, kaip profesinės veiklos konsul
tavimas, yra naudojama kaip pagalbinis instru
mentas proceso formavimui ir refleksijai, or
ganizacinių keitimo, organizacijos vystymo
procesų dalis.
Supervizijos rūšys. Supervizija gali būti tei
kiama paskiriems asmenims, vadovams, gru
pėms, komandoms (darbo ir projektų gru
pėms), organizacijos skyriams.
Supervizoriaus vaidmuo. Veiksmingai su
pervizijai reikia aiškaus supervizoriaus vaid
mens suvokimo, nes vaidmens apibrėžimas le
mia santykius. Santykių modeliai supervizijos
procese gali būti supervizoriaus atpažinti ir val
domi. Supervizuojamieji gali daryti įtaką vie
nokiam ar kitokiam santykiui atsirasti super
vizijos procese. Supervizoriaus užduotis - aiš
kintis santykio modelį, vaidmenų priskyrimą,
atpažinti sąjungos sudarymo faktą. Hawkins ir
Shohet (2002, p. 86) teigimu, kai supervizijos
proceso dalyvių vaidmenys apibrėžti netiksliai,
galimas transakcinių santykių: „slapto susita
rimo" (collusive), susikertančių (crossed), įvar
dytų (nwned) sukūfimas.
Supervizijos, kaip profesinės veiklos, pa
skirtis yra stebėti tarsi iš šalies, neįsitraukiant į
supervizuojamojo objekto - individo, grupės,
komandos, organizacijos vidinius santykius,
profesinius veiksmus. Supervizorius nėra kon
krečios srities žinovas ar ekspertas. Supcrvi
zoriaus vaidmens negalėtų atspindėti tokie
veiksmai:
• vadovavimas (nes sąveika dalyvius su
saisto vadovo ir vadovaujamojo santy
kiais);

• prižiūrėjimas (nes suponuoja tam tikrų
įsakmių nurodymtĮ teikimą);
• kontroliavimas (nes siekiama patikrinti
ir įvertinti, kaip laikomasi tam tikrų tai
syklių);
• konsultavimas (nes tai tarsi teikimas pa
tarimų, pasiūlymų specialisto l žinovo
konkrečios specialybės klausimais);
• kuravimas (nes neišvengiamas globėjo
ir globotinio santykis);
• stebėjimas (nes šito proceso metu pa
prastai nėra dalijamasi rezultatais su ste
bimuoju).
Supervizuoti - tai skatinti supervizuojamo
jo refleksiją, kad jis pats rastų problemų spren
dimus, gerinttĮ darbo kokybę ir didintq profe
sionalumą.
Daugiamatis supervizijos procesas. Į super
vizijos procesą įsitraukę asmenys gali skirtin
gai suvokti tai, kas vyksta šio proceso metu, ko
yra tikimasi ir siekiama šiuo procesu. Dauge
lis dalykų nulemia supervizijos proceso eigą,
kuriamus supervizoriaus ir supcrvizuojamLĮjų
santykius. Veiksmingos supervizijos proceso
metu yra svarbūs tokie momentai: supervizuo
jamojo vidinė intervencija į save bei supervi
zoriaus užtikrinimas, jog šis procesas vyksta
„gero santykio" rėmuose, suteikiančiuose ga
limybę konstruktyviems supervizuojamojo po
kyčiams profcsiniq santykių lygmeniu. Kiekvie
noje situacijoje supervizijos procesas turi nors
keturis elementus:
• supervizorius;
• supervizuojamasis;
•klientas;
•darbinė aplinka.
Daugiamatį supervizijos proceso pobūdį
pateikia Hawkins (2002), pristatydamas super
vizijos proceso modelį (4 pav.)
Šiame modelyje aktualizuojamas santykių
supervizijoje procesas, kuriame išryškėja:
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Orgwizac ijos kontekstas

Profesinis
kodeksas ir etika

6a

Orgeilizac ijos
a.pnbojimai ir
lūkesčiai

�'

Įsivaiz9.uo:(alrrieji
santykiai

Ekonominė
realybė/
spaudimas

Socialinis kontekstas,
Socialinės normos

4 pav. Septynmatis supervizijos modelis (pagal Hawkins, Shohet, 2002, p. 120)

•

3. Kultūrinis kontekstas, lemiantis

•

supervizijos proceso vystymąsi

supervizijos turinys;
orientacija į strategijas ir intervencijas;
•
orientacija į supervizuojamojo (socia
linio darbuotojo) santykius;
•
orientacija į supervizuojamojo (socia
linio darbuotojo) darbo procesą;
•
orientacija į santykius supervizijoje;
•
orientacija į supervizoriaus darbo pro
cesą;
•
santykis: supervizorius - supervizuoja
mojo (socialinio darbuotojo) klientas;
•
orientaciją į platų kontekstą.
Supervizija yra sudėtingas procesas, kuria
me sąveikauja mažiausiai dvi sistemos:
•
supervizuojamojo sistema (supervizuo
jamojo ir kliento santykis);
•
supervizijos sistema (supervizuojamasis
ir supervizorius).
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Sudėtingas socialinio darbo konstruktas ku
riame socialinio darbuotojo ir kliento s�nty
kiams plėtotis turi įtakos socialinis kontekstas
�tsiduria daugiamačiame supervizijos procese.
Sio sąlyčio tikslas - skatinti socialinio darbuo
tojo profesinį augimą.
Kokie galimi supe!Vizijos proceso trukdžiai?
Kas tntkdo „gauti" supe!Viziją?
Šalių, turinčių ilgamet<r supervizijos prak
tiką, patirtis rodo, kad galima numatyti šiuos
trukdžius. Tai:
• ankstesnė supervizijos patirtis;
• asmeninė gynyba ir priklausomybė;
• bendravimo su autoritetais sunkumai;
• vaidmenų konfliktas;
• vidinės kliūtys;
'

nesugebėjimas priimti pagalbą;
organizaciniai sunkumai (Fineman,
1985).
Ankstesnė supervizijos patirtis. Ji aktuali
ne todėl, kad supervizuojamasis atsimena ,,ne
pavykusią" superviziją arba, atvirkščiai, negali
pamiršti pavykusios, kurios rezultatus pozity
viai vertina. Lietuvos kontekste problema kita
- supervizijos profesija tik vystosi, trūksta in
formacijos, nepakankama poreikio tyrimo ana
lizė. Tad šiuo požiūriu aktuali šviečiamoji,
mokslinė-tiriamoji veikla. Didelė atsakomybė
tenka šioje srityje pradedantiems dirbti profe
sionaliems supervizoriams.
Asmeninė gynyba ir priklausoma pozicija.
Gynyhiškumas gali pasireikšti todėl, jog tai ne
žinomas procesas. Susiduriama su problemiš
ka nuostata į ugdymą ir ugdymąsi, aktualizuo
jant rezultatą, o ne procesą, išryškinant saugią
aplink<!, kritikos ir vertinimo nebuvimą. Tad ga
lima pavojaus, kuris objektyviai neegzistuoja,
nuojauta, padidėjusios savikritikos jausmo, b'Y
nybinės reakcijos į tai, kas nauja ir nepažįsta
ma, išraiška.
Autoriteto baimė. Ji gali pasireikšti ypač
ryškiai. Gali turėti įtakos istorinės, kultūrinės
aplinkybės, šeimos santykių tradicijos.
Vaidmenų konfliktas. Gynybinė reakcija,
autoriteto baimė, per didelė savikritika bei dėl
jų kilusi įtampa gali sukelti vaidmenų sumaištį
ir konflikq. Šis reiškinys gali būti būdingas tiek
supervizoriui, tiek supervizuojamajam.
V idinės kliūtys. Jos gali būti panašios, kaip
ir kitose šalyse - finansinės problemos, geog
rafiniai sunkumai. Tad reikalingas supervizuo
jamojo aktyvumas, platesnis mąstymas, kad šios
kliūtys būtų įveiktos. Dar tik formuojasi super
vizijos apmokėjimo sistema bei požiūris į mo
kamą paslaugą. Supervizuojamojo aktyvumas
sietinas ir su supervizinės praktikos patirtimi,
kuri Lietuvoje tik skleidžiasi.
•

•

Nesugebėjimas priimti pagalbą. Ne tik su
pervizija, kaip pagalbą teikianti profesija, bet
ir socialinis darbas neturi ilgametės patirties.
Pagalbą teikiančios profesijos pradėjo kurtis
tik Nepriklausomybės metais. Formuojasi nau
jas požiūris i pagalbos teikimą ir priėmimą.
Kultūrinis kontekstas lėmė baimę priimant pa
galbą nepasijausti silpnam, nesugebančiam,
priklausomam nuo kito. Šią baime,; Lietuvos
kultūroje gali lemti ir darbo rinkos problemos,
noras pasirodyti stipresniam, kad neprarastum
darbo vietos. Tokį požiūrį gali lemti ir organi
zacijos kultūra.
Organizaciniai sunkumai. Jie atspindi dar
buotojo ir darbinės aplinkos santykį. Atviroje
sistemoje palaikomas darbuotojo noras tobu
lėti, gauti superviziją. Uždara, gynybinė siste
ma slepia nuo kitų savo trūkumus, neieškoma
progos sustoti ir pamąstyti, kodėl tai vyksta.
Organizacinio ir asmenybinio bloko laukų są
lyčio problemas tyrinėjo Fineman ( 1985), Bond
ir Holland (1998). Ši problema aktuali ir Lie
tuvos kultūros kontekste, kur vyksta intensy
vūs pokyčiai įvairių sistemų lygmeniu. Atsiran
da daugiau atvirumo vystymosi ir augimo pro
cesui.
Supervizijos sudėtingumą lemia ir kiti
veiksniai: socialinio darbo specifika, socialinio
darbuotojo asmenybės savybės, pasitikėjimo ir
atvirumo lygmuo supervizijoje, socialinio dar
buotojo reflektyvūs įgūdžiai, jo kultūros ypa
tybės.
Supervizijos procese galima stebėti penkių
lygmenų kultūros modelį, kuriame kiekvienas
lygmuo turi įtakos tolesniam lygmeniui (Haw
kins, 2002, p. 157):
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Lietuvoje, kurios gyventojų skaičius - 3
min„ nuo seno gyvena nacionalinės mažumos:
romai, rusai, žydai, karaimai ir kt. Lietuvai ta
pus Europos Sąjungos nare, daugėja įvairių
tautybit! žmonitĮ, vykstančių tranzitu per Lie
tuvą, ieškančių politinio prieglobsčio. Tai po
tencialūs socialinio darbuotojo, supervizoriaus
klientai. Atsiranda poreikis pažinti kitas kul
tūras, kad būtų išvengta nesusipratimų tiek so
cialinio darbo, tiek supervizijos procese. An
tra vertus, tai galimos supervizijos temos. Ak
tualu atsisakyti stereotipinio, diskriminacinio
požiūrio, nuolat permąstyti šią patirtį kiekvie
nos tautos atstovui, kad ir kokioje pozicijoje
jis atsidurtų: supervizoriaus ar supervizuoja
mojo. Vertingas bendradarbiavimas tarptauti
niu lygmeniu, dalijimasis patirtimi.
Ir supe1vizijos, ir socialinio darbo konteks
te išryškėja ne tik etninių grupių, bet ir kitų

pogrupių: lyties, socialinės klasės, seksualinės
orientacijos ir kt. savita kultūra. Jai gali atsto
vauti supcrvizorius, supervizuojamasis, klien
tas. Lietuvos socialiniame kontekste įvardija
mos vis naujos socialinės rizikos grupės, todėl
reikia nuolat permąstyti savo vertybines nuo
statas, siekti žmogaus pažinimo kultūros kon
tekste. T ik tada galima daryti įtaką įgalinimo
procesui visais lygmenimis: supervizuojamojo,
supervizoriaus, kliento. T ik tada įmanomas
transkultūrinis darbas, remiantis transcenden
tinėmis pozicijomis. Ryde ( 1997) aprašo du pa
rametrus, lemiančius kultūros normų skirtybes.
Tai:
•
individualios patirties ir grupės vertybių
santykis;
•
emocinio išraiškingumo ir emocinio
išlaikymo santykis (5 pav.)
Šis modelis teikia galimybę analizuoti kiek
vieną kultūrą šiai lygmenimis, siekiant tapti
jautresniems kultūros skirtumams. Dabar vyks
ta sudėtingas tautinės savimonės permąstymo
procesas, kuriam daro poveikį kosmopolitiz
mo, etnocentrizmo idėjos, tradicinė ir moder
ni kultūra.
Kultūra lemia profesionalius supervizoriaus
ir supervizuojamojo, supervizuojamojo ir jo
kliento santykius. Ir Lietuvoje tikėtina, kad vie
no atvejo kontekste gali sąveikauti skirtingų

INDIVIDAS

EMOCINIS U ŽDARUMAS

EMOCINIS AT VIRUMAS

GRUPĖ
5 pav. Kultūrinii1 norm11 i.frai.l:ka (.�altinis: Hawkins, Shohet, 2002, p. 158)
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kultūrų žmonės (supervizorius, supervizuoja
masis ir jo klientas gali atstovauti skirtingoms
kultūroms). Supervizoriaus požiūris į kultūri
ne; kompetencij<t lemia šio proceso eigą.
Transkultūriniu kontekstu aktualus valdžios
klausimas. Hawkins, Shohet (2002, p. 163) pa
teikia vaidmens, kultūros, asmens valdžios di
namikos modelį.
•
Vaidmens suteikta valdžia rodo super
vizoriaus priklausomybe; organizacinei
struktūrai, kurioje vyksta supervizija. Ji
gali būti traktuojama kaip teisėta val
džia, reikalaujanti ir apdovanojanti bei
valdanti išteklius.
•
Kultitrinė valdžia kyla iš priklausymo do
minuojančiai socialinei ar etninei gru
pei.
•
Asmeninė valdžia - tai asmenybės jėga,
pralenkianti vaidmens ir kultūrine; val
džią.
Supervizijos procese visos šios valdžios for
mos gali pasireikšti ir yra pavojus, kad kažkuri
forma dominuos, įnešdama diskriminacinį po
būdį ir spaudimą i supervizijos procesą. "fai ak
tualu ir Lietuvos kultūros kontekstu. Tad su
pervizoriui būtina reflektuoti savo patirtį val
džios ir autoriteto dinamikos srityje, nes su
pervizijos procese valdžios išraiška atrodo lyg
„savaime suprantama" duotybė.
Visais septyniais supervizijos proceso lyg
menimis ( 4 pav.) svarbu tyrinėti ir aktualizuo
ti kultūros svarbą: bandant suprasti kliento ir
jo konteksto kultf1rą, naudojant intervencijos
formas, analizuojant supervizuojamojo ir klien
to santykį, supervizuojamojo kultūn1 ir galimus
perkėlimo reiškinius, patiriant sunkumus klien
to - supervizuojamojo, supervizoriaus - super
vizuojamojo santykyje, analizuojant savo, kaip
supervizoriaus, priešinio perkėlimo reiškinius,
nulemtus kultūros skirtybių, bei tyrinėjant kul
tl1rą platesniu: organizacijos, socialiniu, poli
tiniu lygmeniu.

Kuo Lietuvos ku ltūrinė situacija yra
pa lanki supe rvizijos proceso
vysty mu isi?

Supervizija, kaip nauja profesija, gali būti pa
lankiai priimta, nes kultūriniai, istoriniai, ge
ografiniai, ekonominiai ir politiniai Lietuvos
ypatumai palankūs naujovės priėmimo galimy
bėms.
Visuomenės, turinčios išvystytą kultūrą, kai
įvairiose jos srityse sukurtos sistemos, turinčios
aiškias struktūras, apibrėžtą pavaldumą, vaid
menis ir atliekamas funkcijas, yra stabilios, pa
lyginti jas su visuomenėmis, išgyvenančiomis
permainų laikotarpį, sistemtĮ irimą ir kūrimą
si. Stabilios sistemos turi nusistovėjusią tvar
ką, žinomus veikimo principus, komunikavimo
būdus. Visa tai ir padeda sistemai išlaikyti pu
siausvyr�1. likti nepakitusiai. Besikuriančios sis
temos ic;ško vidinių ir išorinių išteklių. Siste
mos elementtĮ sąveika lemia nuolatine;
sistemos kaitą. Taigi tokios visuomenės, kurios
išgyvena ekonominės, socialinės, politinės, ide
ologinės struktf1ros transformacijas, turi stip
rilĮ potencinitĮ jėglĮ vystytis. Kaip teigia Melni
kas (2002, p. 204), „procesai RytlĮ ir Vidurio
Europos šalyse kaupia ženklų inovacijlĮ bei ino
vacinio vystymosi potenciale\", pasireiškiantį
tuo, kad „akumuliuoja esmines naujoves, ne
turinčias analogų ankstesnėje tiek RyttĮ ir Vi
durio Europos šalitĮ, tiek ir VakartĮ šalilĮ visuo
menės praktinėje veikloje". Baltijos regionas
gali būti „tiltu", kuris traktuojamas kaip „įvai
rių sistemų tarpusavio sujungimo (integracijos)
būdas, pasižymintis tuo, kad skirtingoms siste
moms būdingi tam tikri jų požymiai ar reiški
niai yra perkeliami į kitas sistemas ir yra jose
„skleidžiami", arba „transformatoriumi", tai
traktuojama kaip „įvairių sistemų s:.1veikos bū
das, pasižymintis tuo, kad sukuriami ir naudo
jami skirtinglĮ sistcmtĮ tarpusavio adaptacijos
mechanizmai, leidžiantys šių sistemlĮ savybes
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paveikti ir net pakeisti tiek, kiek reikia užtik
rinti sistemLĮ sąveiką" (ten pat, p. 690). Socia
linės sistemos elementų sąveika gali pasireikšti
sinergija - naujų idėjų atsiradimu, abipusiu
proceso stimuliavimu.
Supervizija gali būti naudinga ir reikšmin
ga socialinio darbo sistemai, nes ši sistema, kar
tu su visuomenės politine, ekonomine, ideo
logine sistema, kuriasi ir patiria organizacijos
struktūrinių pasikeitimų: vienos organizacijos
susilieja, kitos atsiskiria. Neišvengiamai pro
fesinitĮ santykių dalyviai kaitos procese susidu
ria su pavaldumo, konflikto, įtampos proble
ma. Struktūriniai organizacijų pasikeitimai le
mia funkcines permainas, funkcinitĮ ribLĮ po
slinkį. 111ip pat organizacijos veikla remiasi tam
tikrtĮ vertybinių nuostattĮ, kurios privalo tapti
organizacijos nariLĮ savastimi, deklaravimu.
Supervizija gali būti naudinga tiek sociali
nio darbo sistemai, tiek ir kitoms profesinėms
sistemoms, nes ji turi įtakos daugybei profesi
nių sričių, tikslinių grupitĮ ir probleminių situ
acijų. Kaip konsultacinis instrumentas, ji pa
deda visose profesinės veiklos srityse (proble
minių santykių lauke: asmuo - vaidmuo - or
ganizacija l darbo aplinka - kliento l vartotojo
sistema).
Supervizoriaus konsultavimo temos gali bū
ti: apsisprendimas dėl profesinės veiklos, nau
jų profesinių funkcijų perėmimas, perimttĮ pro
fesinių vaidmenų vystymas, vadovaujamos
veiklos formavimas, ypatinga ekspertų veikla
socialiniuose procesuose. OrganizacijtĮ konsul
tavimo temos gali būti tokios: struktūrų keiti
mas, naujų pasil"1lymų ir produktlĮ vystymas,
bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis
planai, naujų darbo kultūrų kūrimas ir įgyven
dinimas, tarpkultūriniai ryšiai, procesų, struk
tūrtĮ ir rezultatų kokybės užtikrinimas.
Supervizija turėttĮ būti neatsiejama socia
linio darbo srityje dirbančių specialistų profe
sinės veiklos dalis. Kaip teigia Hawkins ir Sho252

hct, supervizija teikia šansą pakilti ir apsižval
gyti; šansą nepasirinkti lengvo kelio apkaltinant
kitus - klientus, kolegas, organizacijas, „visuo
mene;", ir netgi patį save; supervizija gali mums
suteikti šansą pradėti ieškoti naujų galimybitĮ,
atrasti žinojimą iš pačių sudėtingiausitĮ situa
cijų ir gauti paramą (2002, p. 20).
'fad Lietuvos kultūrinė situacija yra susi
klosčiusi taip, kad yra palankios tiek sistemtĮ
vidinės integracijos, tiek išorinės adaptacijos
sąlygos.
Išvados
• Socialinio darbo konstruktas, kuriame są
veikauja socialinis darbuotojas ir klientas,
lemiamas socialinės aplinkos, yra dinaminis ir
nuolat kinta. Jis kelia vis naujtĮ reikalavimų so
cialinio darbuotojo profesinei kompetencijai
žinių, įgūdžių, vertybinių nuostatų srityje, sie
kiant kliento įgalinimo tikslo. Kyla profesinės
veiklos refleksijos poreikis sudėtingoje socia
linio darbo santykitĮ sistemoje.
• Sudėtingas socialinio darbo konstruktas
atsiduria daugiamatėje supervizijos erdvėje.
Supervizija, kaip profesinė veikla, remiasi pa
tyrimu įvairiuose kultūros kontekstuose. Tas
patyrimas gali būti perkeltas ir pritaikytas Lie
tuvos kultūrinėje erdvėje modifikacijos proce
se, sprendžiant autentiškumo ir indigenizaci
jos problemas.
• Kiekvienai naujovei socialinėje realybėje
natūraliai pasipriešinama. Pasipriešinimas ga
li kilti dėl informacijos stokos, sistemų struk
tūrų pasikeitimų, suvokimo skirtingumų. Nau
jovės kitoniškumas stabdo, kelia daU!,l)'bę klau
simtĮ, į kuriuos reikia rasti atsakymus. Vidinei
sistemos tvarkai iškyla išsiderinimo grėsmė; pu
siausvyrai atkurti reikia laiko ir erdvės. Naujo
reiškinio priėmimas pereina krizės, t. y. spren
dimo ieškojimo, laikotarpį, kuriam būdinga ri-

zika ir galimybes; susiduriama su atsargumo,
pasitikėjimo, perspektyvos l vilties matymo te
momis. Yra galimas 1m1stymo poliariškumas
tarp siekimo išlaikyti l išsaugoti ir keistis l ju
dėti. Neįmanoma dirbtinai sukurti sistemą ne
suvokiant konteksto. Kontekstas lemia siste
mos vystymosi ypatumus.

Kiekviena kultūra reiškiasi ne tik per ma
terialiai egzistuojančius, sukurtus objektus, bet
ir per žmogaus įvairiapusės veiklos raišką, nu
lemtą intelektinės ir jausminės galios. Taigi yra
svarbus ne tik pats veikimas, bet ir tai, kaip tas
veikimas atliekamas, kaip į jį įsitraukiama, kaip
jis suvokiamas, ko iš jo yra tikimasi.
•
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SUPERVISION IN THE CONTEXT OF LITHUANIAN SOCIAL WORK
Indrė Dirgėlienė, Asta Kiaunyt ė
Su m m a r y
T he aim of this article is to show the possibilities of

the interferences and perks of supervisiem, which

application of supcrvision in the context of Lithua

might be dctcrmined by Lithuanian cultural situa

nian social work. ln the first part of the article the

tion, are pointed up. T he methodological principle

complexity of the social work is covered, actualizing

of the article is predicted by postmodern philosophi

the context of social work, the potential of interac

cal direction, social construction, and the main ideals

tion of the social worker ant the client. In the second

of systcm theory, paradigm of symbolic intcraction,

part of the article the supervisiem is covered as a

and the humanistic psychology. T he analysis of im

profession, contributing in thc spherc of professional

plementation of the supervision to Lithuanian cultu

relations, and as a complex construct of the social

ral context would intluence the spread of this new

work, wherc thc social workcr, thc clicnt and thc

profession; thc matcrial of this article might be sig

social context interact in the multidimensional pro

nificant for both the practicing supervisors and the

ccss of supcrvision. In thc third part of the article

recipient.
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