СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Стандартите за обучение на Българската асоциация по супервизия (BAS) се базират на
проекта ECVision. Този проект представлява европейска система за сравнимостта и
валидизирането на компетентностите на супервизорите; разработен е от международен
експертен екип по супервизия и коучинг.
Предварителни условия за допускане:
-

Минимална възраст 27 години, 4 години професионална практика;

-

Завършено университетско образование (хуманитарни науки, социални науки) или
документиран еквивалент;

-

Предварителен тренинг за собствен опит и релевантна за супервизията
допълнителна квалификация (минимум 60 часа);

-

60 часа супервизия в индивидуален и групов сетинг през последните 5 години.

Резултати от обучението
Абсолвентите по супервизия придобиват компетентности, дефинирани в проекта
ECVision.
В тази връзка BAS очаква от сертифицираните обучителни институции ясна аргументация
за това как упоменатите компетентности ще бъдат усвоени по време на обучението, както
и убедителна концепция за проверка на резултатите от обучението. Подреждането по
важност на учебния материал е задача на обучителните институции. Поставянето на
собствени акценти е възможно и желателно.
Минимални изисквания в методическо отношение
Обхват на обучението:
▪ 450 обучителни часа в рамките на

минимум 2,5 години (включително
собствен опит), при това половината от тях в постоянна обучителна
група;
▪ 75 часа обучителна супервизия (супервизионна практика на участниците в
обучението) в индивидуален и групов сетинг; тук акцент се поставя върху
актуално протичащи процеси в супервизията;
▪ 50 часа обучаваща супервизия (от които поне 30 часа индивидуален
сетинг);
▪ Заключителна работа и колоквиум.

Преподаване на теория и прилагане на методи
Признаваните от BAS обучения се фокусират върху теория и методика, ориентирани към
действието; т.е. учебните съдържания се отнасят към действената страна на ролята на
супервизора. Обученията тематизират ясни концепции, които насърчават постигането на
резултатите, формулирани в профила на компетентност.
Собствен опит
BAS изхожда от предпоставката, че професионалната идентичност и нагласа на
супервизора могат да бъдат развити само чрез задълбочено изследване на собствените
биографично придобити начини на поведение, допускания и ценности.
Качества като
▪ Себевъзприемане – себепредставяне, възприемане на другия - емпатия;
▪ Разбиране на собствената жизнена история (през призмата на постижения

и работа, институционален живот, кризи и овладяване на кризи);
▪ Авторитет, власт, лидерство;
▪ Конкуренция, съперничество, коопериране;
▪ Жизнена
нагласа и философия, ценностна

оптимизъм/песимизъм,
работен морал и т.н.)

желания

за

промяна,

ориентация (напр.
жертвено поведение,

трябва да бъдат разгърнати в модули, които се фокусират върху учене от опита и
рефлексивност.

Стандарти за обучаващи супервизори
▪ Обучаващ супервизор по принцип може да бъде този, който е завършил

обучение по супервизия, признато от ANSE, съотв. от Българската
асоциация по супервизия;
▪ Най-малко петгодишна практика като супервизор;
▪ 30 завършени случаи по супервизия в различни форми на супервизия и в
различни полета;
▪ Документ за допълнителна квалификация в сферата на супервизията (общо
20 дни);
▪ Постоянен процес на собствена супервизия, контролна супервизия или
интервизия;
▪ Документ за преподавателска дейност в различни обучения и курсове.

