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EVALUAREA ŞI SUPERVIZAREA SERVICIILOR SOCIALE
FIŞA DISCIPLINEI
Denumire modul: EVALUAREA ŞI SUPERVIZAREA SERVICIILOR SOCIALE
Grup ţintă: personalul furnizorilor de servicii sociale
Titular modul/Formator: Asist. univ. dr. Lavinia Holunga
Buget timp: 18 ore
Activităţi teoretice: 9 ore
Activitaţi practice: 9 ore
Obiective:
 Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor fundamentale din domeniul evaluării şi
supervizării serviciilor sociale;
 Cunoaşterea metodologiei şi instrumentelor de lucru;
 Creşterea implicării în munca de evaluare şi supervizare.
Competenţe:
 Capacitatea de analiză evaluativă a serviciilor sociale;
 Capacitatea de explicare şi interpretare a elementelor specifice unui proces de
evaluare/supervizare;
 îmbunătăţirea capacităţii de analiză/sinteză/planificare;
 Abilitatea de a folosi supervizarea pentru eficientizarea serviciilor;
 Abilitatea de a lucra în echipă prin ameliorarea capacităţii de relaţionare
profesională;
 Dezvoltarea gândirii strategice.
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Conţinuturi/Teme
Introducere. Fundamentele teoretice ale
evaluarii/supervizăii
Aplicaţie practică
Procesul supervizării. Stadii şi strategii
Aplicaţie practică
Supervizor şi supervizat. Putere şi autoritate
Aplicaţie practică

Nr.
ore

Forma de activitate
Activităţi teoretice
Activităţi practice

1
1

Activităţi teoretice
Activităţi practice
Activităţi teoretice
Activităţi practice

2
2
2
2

4.

Abilităţi necesare în procesul de supervizare
Aplicaţie practică

Activităţi teoretice
Activităţi practice

1
1

5.

Planificarea şi pregatirea supervizării
Aplicaţie practică

Activităţi teoretice
Activităţi practice

1
2

6.

Etica în cadrul supervizării
Aplicaţie practică

Activităţi teoretice
Activităţi practice

1
1

7.

Evaluare

Evaluare

1

Total ore

18

3

Metodologia didactică:
Tehnici educaţionale: prezentări, dezbateri, brainstorming, exerciţii, studii de caz,
joc de rol.
Mijloace educaţionale: tablă, videoproiector, prezentări power-point, foi cu exerciţii,
fişe de lucru.
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CAPITOLUL 1. ARGUMENTAŢIA CURSULUI
Evaluarea reprezintă o acţiune de analizare planificată (având la bază întrebări
specifice) şi riguroasă fie a unui serviciu social, fie a unui program social sau părţi din
acesta. Modul profesional în care este făcută, respectarea exigenţelor ştiinţifice asigură
soluţionarea unor situaţii problematice, îmbunătăţeşte serviciul şi modul de funcţionare şi
contribuie la elaborarea unor politici sociale eficiente şi conectate la realitate. Evaluarea
reprezintă un domeniu nou la noi, în plină dezvoltare, fapt care ne-a stârnit şi nouă
interesul, mai ales, pentru evidenţierea câtorva criterii de ştiinţificitate care să folosească
profesioniştilor din domeniu la iniţierea unei astfel de analize.
Alături de evaluare care conduce la găsirea unor soluţii şi astfel la îmbunătăţirea
serviciilor, se înscrie şi supervizarea. Efectele acestei activităţi profesionale se observă
atât la nivelul profesionistului motivat în acţiunea de oferire a unor servicii de calitate, cât şi
la nivelul întregii organizaţii prin creşterea eficienţei muncii celor implicaţii, dar şi creşterea
calităţii însăşi a serviciilor oferite.
Având în vedere atât exigenţa cât şi necesitatea oferirii unor servicii de cea mai
înaltă calitate în sistemul nostru social, considerăm justificată preocuparea noastră pentru
abordarea acestor două procese complexe, evaluare şi supervizare, în absenţa cărora nu
putem vorbi de îmbunătăţire, evoluţie, calitate şi politici eficiente în domeniul social.
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CAPITOLUL 2. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE EVALUĂRII ŞI
SUPERVIZĂRII
2.1. Evaluarea
Conceptul de evaluare îl găsim adesea în literatura de specialitate prezent în
sintagma evaluarea unui program sau proiect. După, Mitroi V. (2007), a evalua un program
sau un proiect înseamnă „a analiza modul de desfăşurare, rezultatele şi/sau impactul
acestuia în lumina obiectivelor şi având în vedere procesul de luare a deciziilor”. Acelaşi
autor trece în revistă câteva tipuri de evaluare dezvoltate începând cu anii 1960, odată cu
apariţia programelor sociale, şi anume: evaluare ex ante (înainte de implementarea
proiectului/programului), evaluare continuă (pe parcursul derulării proiectului/programului)
şi evaluare ex post (după finalizarea proiectului/programului). De asemenea, sunt
prezentate în funcţie de conţinut, doua tipuri principale de evaluare: evaluare de proces
(formativă) – urmăreşte modul de implementare şi administrare a programului/proiectului şi
evaluare de impact (sumativă) – urmăreşte consecinţele unui proiect/program.
Cojocaru Şt. (2010), analizează evaluarea programelor şi serviciilor sociale ca pe
un domeniu distinct, cu un număr mic de publicaţii şi într-un „stadiu precar şi haotic de
aplicare” în România. Lipsa acestei practici determină o calitate slabă a serviciilor şi o
gestionare ineficientă a resurselor. Autorul prezintă domeniul ca pe un nou domeniu de
cercetare, care are ca şi beneficii majore îmbunătăţirea programelor/serviciilor, crearea
contextului de replicare a unor programe sau de închidere a acestora, date relevante
pentru elaborarea politicilor publice, adaptarea şi flexibilizarea programelor/serviciilor la
nevoile clienţilor, informaţii relevante despre problemele sociale şi moduri în care acestea
pot fi rezolvate. Termenul de evaluare este identificat adesea cu practica cercetării
aplicate în domeniul programelor.
Planificarea şi implementarea evaluării
Evaluarea desemnează activităţi diferite care se derulează în cadrul unui proces de
cercetare. Această cercetare urmăreşte modul de derulare a programului şi impactul lui
asupra beneficiarilor. Evaluarea poate fi solicitată de finanţatori, implementatori, autorităţi
locale/centrale şi este orientată de obiective stabilite iniţial. Aşadar, procesul de cercetare
începe ca urmare a unor solicitări interne (din partea echipei de management sau a
personalului implicat în program) sau externe (finanţator, autorităţi locale,centrale). Dintre
scopurile evaluări, Cojocaru Şt. (2010), aminteşte:
- sprijină creşterea calităţii serviciilor;
- în urma unor analize cantitative şi calitative, oferă informaţii relevante despre
probleme sociale, cât şi despre practici eficiente de rezolvare a lor;
- ajută la identificarea unor argumente obiective pentru alocarea resurselor.
Întrebările evaluării
Clarificarea întrebărilor evaluării orientează întregul demers de cercetare. Ele se
referă la exprimarea clară a intenţiilor celor care solicită evaluarea (finanţatori, autorităţi).
Evaluarea programelor, conform lui Rossi şi Rosenbaum, citaţi de Sullivan, se
concentrează pe câteva întrebări specifice la care trebuie să se răspundă:
1) Designul programului şi planificarea: sunt obiectivele programului clar definite?;
se bazează programul pe cunoştinţe existente ale ştiinţei sociale despre comportamentul
uman social?; este programul astfel conceput încât să poată atinge obiectivele propuse?;
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2) Monitorizarea programului: cât de bine se desfăşoară programul?; îi ajută
serviciile sau resursele programului pe cei pentru care a fost implementat?;
3) Evaluarea rezultatelor: realizează programul ceea ce şi-a propus în termeni de
rezultate?; există rezultate neaşteptate, fie ele benefice sau dăunătoare?
4) Eficienţa economică: cât de mult costă programul?; merită costurile?; ar putea fi
făcut mai eficient din punct de vedere economic? (Sullivan, 1992, 142).
Evaluarea programelor, apreciază Sullivan, ca şi orice cercetare, tinde către
obiectivitate, validitate şi încredere şi utilizează design-uri de cercetare ştiinţifică. (Sullivan,
1992, 142-143). Cercetarea de evaluare a programelor, constată Sullivan, este orientată în
mod explicit atât spre documentarea privind funcţionarea şi utilitatea unui program sau
spre sugestii privind domenii în care programul nu îşi atinge obiectivele şi ar trebuie
schimbate. Chiar daca concluzia evaluării relevă că programul nu funcţionează, evaluatorii
programelor au responsabilitatea profesională de a pregăti o evaluare ştiinţifică şi validă şi
un raport complet şi obiectiv al rezultatelor. Evaluarea programelor, consideră, Sullivan
reprezintă o modalitate de a stabili dacă investiţia societăţii în astfel de programe este
justificată şi înţeleaptă. (Exemple de programe care pot fi supuse evaluării: un program de
prevenire a delincvenţei juvenile, care încearcă să-i implice pe tineri în acţiuni de
socializare, încearcă să îi ţină la şcoală, să le dezvolte aptitudini de muncă; un program de
prevenire a abandonului școlar care încearcă să ofere şcolarilor suport profesional la
teme, după terminarea orelor, să îi implice în activităţi de timp liber şi să sprijine, prin toate
acestea, familia în supravegherea copiilor pe durata orelor de servici ale părinţilor). Este
important de știut, de asemenea, că o evaluare se poate limita doar la o parte dintr-un
program, respectiv la o singură practică socială, cum ar fi de exemplu asigurarea
asistenţei financiare pentru a reduce recidivismul (Sullivan, 1992, 141).
Surse de informare în evaluare
Datele pentru realizarea evaluări pot fi culese din următoarele surse folosind diferite
metode:
- De la beneficiari;
- De la cei care au lucrat/lucrează în cadrul programului/serviciului;
- De la furnizori de servicii, parteneri, autorităţi publice, specialişti;
- Din documente oficiale;
- Din rapoarte statistice, financiare, narative;
- Dosarele individuale ale beneficiarilor;
- Articole, studii anterioare.
Cojocaru Şt. (2010), recomandă pentru evaluarea unui program/serviciu folosirea a
cel puţin trei surse de culegere a datelor (triangularea surselor de date).
Metode de culegere a datelor
Colectarea datelor în evaluarea programelor este realizată de obicei prin anchete,
interviuri, focus grupuri sau utilizând înregistrările organizaţiilor. Anumite metode calitative,
cum ar fi observarea participativă, sunt mai puţin folosite, însă ele au utilitate atunci când
se solicită date calitative. (Sullivan, 1992, 143).
Metodele de culegere a datelor sunt stabilite de evaluator împreună cu echipă, şi tot
împreună lucrează la elaborarea instrumentelor de culegere a datelor. Tot la acest
moment se definitivează perioada de culegere a datelor şi resursele disponibile.
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Raportul de evaluare
Rezultatele evaluării trebuie integrate într-un document care poartă numele de
raport. Când acesta este elaborat trebuie să se aibă în vedere şi să se ţină cont de
următoarele aspecte:
- Audienţa căreia îi este adresat raportul;
- Stilul în care este redactat raportul trebuie adaptat în funcţie de audienţa căreia
se adresează;
- Evidenţierea surselor de informare pentru ca raportul să fie veridic;
- Modul în care raportul va fi diseminat.
Inspirat de lucrarea lui Westat, Cojocaru Şt. (2010), propune următoarea structură a
raportului:
1. Rezumatul raportului;
2. Concluziile şi recomandările prezentate sumar;
3. Contextul evaluării;
Acesta trebuie sa facă referire la:
- Argumentaţia evaluării
- Obiectivele
- Studii similare – succintă prezentare
- Sursele de informare, participanţi la evaluare
- Prezentarea programului
- Obiective, activităţi şi rezultate aşteptate ale programului
- Prezentarea sistemului de management al informaţiei
- Partenerii şi implicarea lor în program
- Limite ale evaluării
4. Întrebările evaluării;
5. Procesul de evaluare – descriere (eşantion şi modalităţile de selectare a
participanţilor, reprezentativitatea eşantionului, metode şi instrumente de
culegere a datelor, modalităţi de interpretarea datelor);
6. Rezultatele – sunt prezentate analiza datelor;
7. Concluzii şi recomandări – prezentare detaliată;
8. Lecţii învăţate în urma evaluării;
9. Surse bibliografice.
Am urmărit evidenţierea faptului că evaluarea programului sau serviciului social
este un proces complex care presupune un demers riguros, cu exigenţe de ştiinţificitate
pentru a ajunge la concluzii valoroase care pot determina decizii importante atât privitoare
la elaborarea de politici publice, la îmbunătăţirea programului în sine, dezvoltarea unor
modele eficiente de intervenţie sau clarificarea unor probleme sociale. De asemenea
evaluarea se conturează ca şi o disciplină de sine stătătoare şi ca un domeniu nou de
cercetare la noi, motiv pentru care trebuie cu atât mai mult să o folosim. Având în vedere
că dezvoltarea serviciilor sociale a luat amploare la noi în ultimii 20 de ani, necesitatea
unor evaluări corect făcute este cu atât mai necesară. Pentru a realiza acest obiectiv,
trebuie alocate resurse (fie de la stat sau de la alţi finanţatori) care să susţină această
practică. Dezvoltarea acestui domeniu poate legitima acţiunile şi politicile publice, ajutând
la dezvoltarea cunoaşterii şi adaptarea programelor şi serviciilor la nevoile reale.
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2.2. Supervizarea
Ce este supervizarea?
Supervizarea în cadrul social este corelată cu munca asistentului social. Acesta
este supervizat, adică este acompaniat în munca lui pe caz, în demersul de analiză şi
identificare a căilor de acţiune cele mai benefice pentru clientul serviciilor sociale.
Cojocaru St. (2005), consideră că se produc anumite confuzii în ceea ce priveşte
supervizarea serviciului social sau supervizarea programului social. Această confuzie
apare datorită plasării supervizării între management şi consiliere, cu toate că aceasta nu
reprezintă nici una nici cealaltă, ci o combinaţie de elemente împrumutate din amândouă.
Noi ne vom concentra pe latura practică a supervizării, iar în acest cadru vom analiza
supervizarea asistentului social şi a activităţii sale in cadrul serviciilor sociale.
Definirea supervizării a evoluat în timp, sub influenţa curentelor teoretice şi practice
care dominau la un moment dat, dar şi a subiectelor care s-au impus atenţiei
profesioniştilor. Iată, în continuare o sinteză cu câteva aspecte definitorii care se regăsesc
în literatura de specialitate şi care ne pot ajuta să înţelegem ce presupune această
activitate:
1. Termenul supervizare este o combinaţie a doi termeni latini (super, care
înseamnă „deasupra, pe, peste" şi videre, ce înseamnă „a vedea, a privi") şi a
fost construit pentru a denumi o activitate de supraveghere pentru organizarea
eficientă a muncii, mai ales a muncii oamenilor mai puţin pregătiţi într-un
domeniu.
2. După Kadushin şi Harkness (2002), definirea
supervizării presupune
combinarea următoarelor elemente: funcţiile supervizării ( trei funcţii esenţiale
ale acesteia: administrativă, de sprijin şi educaţională), obiectivele
supervizării, poziţiile ierarhice în cadrul supervizării, supervizarea ca şi
serviciu indirect şi interacţiunile în cadrul procesului de supervizare.
3. Supervizarea dupa autorii mai sus menţionaţi este un proces încorporat într-un
sistem ecologic care cuprinde: supervizor-supervizat, departament, agenţie,
profesia şi comunitatea.
4. “Supervizarea constituie un proces esenţial de dezvoltare a competenţelor şi
ne susţine în observarea atentă a interacţiunilor dintre părinţi şi copil, ne
împiedică să reacţionăm iraţional la gesturi care trezesc un ecou în noi sau care
sunt cauzate de prejudecăţile şi valorile proprii, modelele noastre internalizate
de funcţionare a lumii şi experienţele de viaţă” (Killen, 2003,p.190).
5. Muntean, A. (2007) consideră supervizarea ca “o întâlnire profesională,
desfăşurată într-un cadru organizat şi negociat de părţi”, a cărei ţintă finală
este capacitarea supervizatului de a interveni eficient în relaţia cu clienţii (p.76).
6. „Supervizarea este un proces administrativ şi educaţional utilizat în agenţiile de
asistenţă socială pentru a sprijini asistenţii sociali să-şi dezvolte abilităţile şi să
asigure servicii de calitate clienţilor" (Barker, 1995 : 371-372).
Majoritatea lucrărilor de specialitate prezintă supervizarea ca pe o activitate de
transfer de cunoştinţe, abilităţi, atitudini dinspre o persoană cu experienţă – persoană
resursă - către o altă persoană cu experiență mai puţină. Întreaga activitate implică atât
cunoştinţe teoretice cât şi practice referitoare la client şi la sistemul social.
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Funcţiile supervizării
Pentru a exemplifica funcţiile supervizării Cojocaru Şt. (2005) face apel la modelul lui
Philip Rich (1993). Potrivit acestui model (Modelul integrat al supervizării clinice),
supervizarea are următoarele patru funcţii:
1. Facilitarea – crearea contextului adecvat pentru ca asistenţi sociali sa fie
proactivi, creativi, responsabili şi corecţi în interacţiona cu ceilalţi. Această
funcţie a supervizării ajută la sudarea echipei, clarificarea rolurilor şi
responsabilităţilor celor supervizaţi şi la îmbunătăţirea permanentă a muncii
sociale prin actualizarea şi informarea corespunzătoare vis-a-vis de modificările
din mediul social.
2. Dezvoltarea profesională – are ca şi ţintă finală dezvoltarea abilităţilor
profesionale şi transmiterea cunoştinţelor, fiind bazată pe o cultură a învăţării
permanente. Supervizorul are sarcina de îndrumare şi formare continuă a
asistentului social.
3. Socializarea personalului – urmăreşte internalizarea valorile, standardele şi
comportamentele dezirabile pentru organizaţie şi acţiunea bazată pe acestea,
integrarea în cadrul echipei, monitorizarea comportamentelor, construirea unui
mod de lucru comun pentru diferitele situaţii cu care se confruntă profesionistul.
Se formează astfel identitatea profesională a membrilor echipei.
4. Oferirea serviciilor – supervizarea urmăreşte asigurarea permanentă a unor
servicii de calitate la cele mai înalte standarde profesionale; adaptare continuă
a serviciilor la nevoile clientului. Supervizorul monitorizează calitatea
serviciilor oferite asigurându-se că, intervenţia asistentului social protejează
clientul de orice risc.
Kadushin şi Harkness (2002) prezintă şi ei funcţiile supervizării. Astfel, ei subliniază
faptul că în primele apariţii din literatura de specialitate pe acest subiect, supervizării îi sunt
asociate două funcţii de bază: cea administrativă (este definită ca fiind acea funcţie prin
care se asigură că munca este executată potrivit valorilor, procedurilor şi politicilor
organizaţiei, menţinându-se, astfel, controlul organizaţional) şi educativă (transmiterea de
cunoştinţe legate de abilităţile muncii sociale de la o persoană experimentată către una mai
puţin experimentată). Autorii recunosc cele două funcţii pe care asistenul social supervizor
trebuie să le aplice în munca sa, însă consideră că amândouă nu dau o definiţie completă
supervizării; aşadar, ei menţionează şi subliniază importanţa celei de-a treia funcţii şi
anume funcţia de suport. Potrivit acestei funcţii, supervizorul are responsabilitatea să
susţină moral asistentul social; trebuie să îl ajute când este descurajat şi nemulţumit cu
slujba pe care o are valorizându-l ca şi profesionist, dându-i sentimentul de apartenenţă la
organizaţie şi sentimentul de siguranţă în realizarea muncii şi atingerea performanţei.
Principiile supervizării
Enumerăm în continuare principiile supervizării, pe care le considerăm fundamentale
pentru înţelegerea întregului proces de supervizare; acestea sunt enunţate de O’Donoghue
K. (profesor la Massey University, Noua Zeelandă), şi preluate de către Cojocaru
Şt.(2005):
 Nevoia de supervizare este prezentă la toţi asistenţii sociali – indiferent de
vechime, experienţă, nivel de pregătire asistenţii sociali au nevoie de
supervizare.
 Supervizarea trebuie să fie o activitate încurajată de organizaţie; organizaţia,
dacă este interesată de îmbunătăţirea serviciilor sale şi creşterea performanţelor
personalului trebuie sa recunoască supervizarea profesională fie sub forma ei
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internă (are inclus în organigramă o astfel de poziţie), fie externă (apelează la
un supervizor din afara ei).
Supervizarea se defineşte ca şi o împărţire de responsabilităţi – decizia de a
acţiona a supervizatului este împărtăşită cu supervizorul, determinând
eliminarea stresului.
Supervizarea schimbă ierarhia organizaţională – supervizarea răstoarnă
piramida organizaţională care are în vârf managerul; atenţia este concentrată
asupra supervizorului care devine resursa cheie pentru toate poziţiile; această
răsturnare de situaţie presupune de asemenea şi o schimbare a stilului de
comunicare şi mai ales a controlului. Prin aceasta, supervizarea introduce un
echilibru în cadrul organizaţiei. (Acesta este unul din motivele pentru care
recomandările specialiştilor se concentrează în a opta pentru o poziţie distinctă
în cadrul organizaţiei care să o ocupe supervizorul, contraindicând realizarea
acestei activităţi de către un şef ierarhic superior).
Negocierea este tehnica de bază în supervizare – folosind această tehnică,
conflictele din interiorul organizaţiei pot fi atenuate .
Supervizarea este o activitate permanentă – se consideră ca pentru a obţine
servicii de calitate, această activitate trebuie oferită permanent şi nu doar la
cerere.
Supervizarea promovează dezvoltarea competenţei, critica reflexivă şi
responsabilitatea; supervizorul trebuie să se asigure că supervizatul îşi cunoaşte
foarte bine rolul şi responsabilităţile. Supervizarea promovează critica reflexivă,
orientată spre propria experienţă a supervizatului; asistentul social supervizat nu
este considerat un simplu executant, ci un participant activ la identificarea celor
mai optime soluţii în cazurile sociale administrate.
Supervizarea presupune o relaţie profesională puternică şi importantă bazată
pe încredere. Relaţia profesională este orientată pe munca în echipă, luarea
unor decizii în echipă şi un câştig de ambele părţi.
Supervizorul sprijină supervizatul în a oferi servicii de calitate şi de asemenea în
a menţine standarde profesionale ridicate; în procesul de supervizare,
supervizorul trebuie să se asigure permanent că supervizatul acţionează
conform standardelor stabilite, monitorizează intervenţia asistentului social şi îl
sprijină în toate demersurile sale, oferindu-i certitudinea unei practici corecte şi
eficiente raportată atât la nevoi şi resurse cât şi la politicile organizaţiei.
Supervizarea reprezintă una dintre activităţile cele mai importante pentru
organizaţie şi beneficiarii ei; asistentul social lucrând cu cazuri sociale dificile,
preia încărcătura emoţională a acestora, prezentând riscuri în ceea ce priveşte
integritatea sa personală; astfel că, pentru a menţine echilibrul interior al
profesionistului, supervizarea este esenţială prin funcţia sa terapeutică.
Supervizarea sprijină asistentul social în atingerea obiectivelor de performanţă;
aceste obiective presupun stabilirea unor ţinte intermediare de atins în funcţie
de resursele disponibile, monitorizarea constantă a gradului de atingere,
evaluare, motivare şi sprijin, set de activităţi necesare în vederea îndeplinirii
obiectivelor, termene limită; toate acestea reprezintă un mod de evaluare a
personalului supervizat în cadrul procesului de obţinere a performanţelor.
Supervizarea ajută la managementul stresului; supervizorul are sarcina de a
verifica încărcătura asistentului social, de a se stabili numărul optim de cazuri
active pentru el astfel încât calitatea serviciilor oferite să nu fie afectată, de a
stabili împreună cu asistentul social priorităţile asupra cărora trebuie să se
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concentreze. Aici intervine, din nou funcţia terapeutică şi de sprijin a
supervizării.
 Supervizorul se asigură că asistentul social are toate resursele necesare pentru
desfăşurarea muncii în cele mai optime condiţii şi de asemenea se asigură că
administrează eficient aceste resurse;
 Supervizarea are la bază metode de educare a adulţilor; potrivit funcţiei
educative, supervizorul poate fi considerat un îndrumător sau un tutore pentru
asistentul social. El este cel care identifică nevoile de formare ale asistenţilor
sociali şi face propuneri nivelului ierarhic superior vis-a-vis de programele de
instruire pe care asistenţii sociali ar trebui să le urmeze.
Tipuri de supervizare
La Kadushin şi Harkness (2002) există menţionate trei tipuri de supervizare plecând
de la cele trei funcţii anterior menţionate de autori: supervizare educaţională,
administrativă şi suportivă. Ei menţionează, de asemenea, faptul că în munca socială
procesul supervizării are stabilite obiective pe termen scurt şi lung, diferite în funcţie de tipul
de supervizare. Aşadar, obiectivul pe termen scurt în cazul supervizării educaţionale este
de a îmbunătăţi capacitatea asistentului social de a-şi realiza eficient munca, altfel spus de
a-l ajuta să crească şi să se dezvolte profesional, de a maximiza cunoştinţele şi abilităţile
sale până la acel nivel la care el poate acţiona autonom. Obiectivul pe termen scurt al
supervizării administrative este de a oferi asistentului social un cadru de munca în care el
să poată să îşi îndeplinească eficient munca. Pentru supervizarea suportivă, obiectivul pe
termen scurt este acela de a-l face pe asistentul social să se simtă bine cu meseria pe care
o realizează. Toate aceste obiective pe termen scurt nu reprezintă, după autorii amintiţi,
nişte ţinte finale ci, din contră, mijloace de a atinge obiectivul pe termen lung care este
acela de a oferi clienţilor acele servicii – de calitate şi eficienţă maximă - pentru care
organizaţia este autorizată să funcţioneze. În vederea realizării acestui obiectiv,
supervizorul integrează administrativ şi coordonează munca asistentului social în relaţia sa
cu ceilalţi membrii din organizaţie, sprijină din punct de vedere educaţional asistentul social
în obţinerea de performanţe în munca sa, susţine şi motivează asistentul social în
îndeplinirea sarcinilor.
Cojocaru Ş. (2005) evidenţiază în tipologizarea supervizării existenţa a trei sisteme
de referinţă, care conturează tipurile de supervizare ( şi care, în practica asistenţei sociale
se întâlnesc în forme combinate):
1. relaţia supervizorului cu organizaţia: supervizare internă (supervizor din
interiorul organizaţiei) şi externă (supervizor din afara organizaţiei);
2. forma de organizare: supervizare individuală şi de grup;
3. perspectiva de abordare a realităţii: supervizare clasică (centrată pe problemă)
şi apreciativă.
Supervizarea internă: are ca avantaj faptul că este accesibilă tuturor membrilor
organizaţiei, fiind un serviciu oferit permanent; principalul dezavantaj constă în costurile
ridicate legate de plata lunară a unui salariu pentru supervizor şi de asemenea, fiind
internă, poate fi concepută ca având caracter obligatoriu, impus.
Supervizarea externă: aceasta poate fi periodică, temporară sau permanentă;
presupune existenţa unui contract între organizaţie si supervizor care prevede în mod clar
respectarea principiului confidenţialităţii. Avantajul acesteia este că, costurile sunt mai
reduse ca la cea internă, supervizorul este mai detaşat şi neutru faţă de cultura
organizaţională, iar funcţia terapeutică se poate îndeplini în condiţii mult mai bune. Ca şi
dezavantaj am menţiona aici, că acest tip de supervizare poate crea o relaţie instabilă
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între organizaţie si supervizor, aceasta fiind condiţionată de resursele financiare; de
asemenea, acest tip de supervizare, contribuie mai puţin la adaptarea continuă a
serviciilor la nevoile contextului social.
Supervizarea individuală: din perspectiva practicii supervizării se poate avea în
vedere supervizarea asistentului social şi a activităţii sale. Însă analiza activităţii
asistentului social sau supervizarea activităţii nu se realizează la modul general, ca
practică generală, ci prin raportare la lucrul pe caz; avem, prin urmare de realizat
supervizarea pe caz. La acest nivel, pot fi analizate şi formulate nevoile de formare ale
asistentului social cât şi zonele în care este nevoie de sprijin. Acest tip de supervizare se
realizează conform unui plan. Notele de supervizare sunt utile supervizorului pentru a
urmări modul de îndeplinire a sarcinilor supervizatului şi a stabili metodologii de lucru.
Supervizarea de grup: este o întâlnire profesională, planificată, organizată în care
se urmăreşte evaluarea unor situaţii şi identificarea de soluţii, schimb de experienţă,
rezolvarea de conflicte din grup, terapia de grup.
Supervizarea clasică: este centrată pe soluţii, urmărind identificarea problemelor cu
care se confruntă asistentul social pe un caz, analiza diagnostic a problemelor sociale;
asistentul social este concentrat pe trecut, pe momentul apariţiei problemei, pe cauzele
care au determinat-o şi pe identificarea de soluţii optime.
Supervizarea apreciativă: este centrată pe punctele tari ale clientului; orientarea
spre trecutul acestuia se face nu pentru a identifica lipsurile, ci pentru a identifica soluţiile
adoptate în diferite momente care au dus la depăşirea/soluţionarea crizelor. Această
perspectivă refuză să identifice clientul cu eşecurile sau situaţiile patologice, ci încearcă o
reconstruire a situaţiei din perspectiva aspectelor pozitive şi a potenţialului care există în
fiecare client. Această perspectivă este cea care vede în client principalul expert în
problema cu care se confruntă, iar în acest context, asistentul social cunoaşte o
transformare de roluri din actor principal (aşa cum este în cazul supervizării clasice) în
omul resursă pentru client care devine el însuşi actorul principal.
ACTIVITĂŢI PRACTICE
1. Activitate de debut: de ce sunt eu prezent la acest curs?
Obiectivul activităţii: intercunoaşterea participanţilor; identificarea motivaţiei de a
participa la acest curs; evidenţierea propriilor puncte forte precum şi
evidenţierea motivelor care îi face să creadă că pot să fie buni supervizori.
2. Trebuie sa evaluaţi serviciul de asistenţă maternală. Enumeraţi sursele de
informaţie pe care vă gândiţi să le folosiţi şi metodele de culegere a datelor.
(oferim câteva clarificări terminologice preluate din Rotariu T. și Iluţ P. (1999):
metoda reprezintă modalitate generală, strategică de abordare a realităţii;
tehnica se referă la forme concrete pe care le îmbracă metodele; o metodă se
poate realiza cu tehnici diferite; instrumentul este mijlocul prin care se culege
informaţia ştiinţifică. Există 5 metode de investigare a realităţii: experimentul,
observaţia, analiza documntelor,interviul, ancheta ).
3. Gândiţi-vă la serviciul în care dvs. lucraţi ca şi asistent social. Enumeraţi 10
motive pentru care o evaluare ar fi necesară de întreprins. Argumentaţi! Timp
de lucru 10 minute.
4. Imaginaţi-vă ca sunteţi evaluator extern. Finanţatorul X, solicită evaluarea
serviciului Y; instituţia (în care lucraţi dvs. în prezent) furnizoare a serviciului
respectiv, vă contactează solicitându-vă realizarea acestei evaluări. Dvs.
realizaţi evaluarea şi trebuie să întocmiţi raportul de evaluare. Prezentaţi acel
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5.
6.

7.

8.

9.

raport (într-o formă mai sintetică), evidenţiind la sfârşit acele puncte/ activităţi
care vi s-au părut dificil de realizat, sau pentru care aveţi nevoie de o pregătire
în plus (puteţi alege singuri finanţatorul şi serviciul). Muncă de echipă. Timp de
realizare: până la următoare întâlnire.
Este nevoie de supervizare în procesul de asistare socială? (răspuns
argumentat) (muncă pe grupe) (timp de lucru 10 minute).
Cursanţilor li se prezintă o imagine aleasă de trainer (aceasta trebuie sa fie
sugestivă). Sarcina: descrieţi şi definiţi supervizarea raportându-vă la
simbolistica atribuită imaginii respective. Pentru întâlnirea următoare fiecare
cursant va trebui sa îşi aleagă o imagine sugestivă care sa definească
supervizarea.
Gândiţi-vă la cazurile active pe care le aveţi în administrare şi la care aţi lucrat
în ultima săptămână. Vă rog, sa formulaţi câteva situaţii (în cazul în care
acestea au existat) în care consideraţi că o şedinţă de supervizare v-ar fi fost
utilă în clarificarea lor şi luarea unor decizii optime.
Jucaţi rolul supervizorului. Într-o şedinţă de supervizare, asistentul social face
următoare afirmaţie :”Mă tot gândesc la situaţia celor din mediul rural care
suferă de diabet. Ce crezi despre această situaţie”. Formulaţi un răspuns astfel
încât să menţineţi controlul asupra situaţiei şi sa nu transformaţi întâlnirea întrun schimb de idei!.
Imaginaţi-vă următoarea situaţie: peste trei zile aveţi programată o şedinţă de
supervizare. De două zile vi s-a alocat un caz dificil. Aţi efectuat deja o evaluare
iniţială, însă aveţi dificultăţi în a lua o decizie. Pregătiţi-vă sa prezentaţi cazul
supervizorului şi să cereţi ajutorul lui!
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CAPITOLUL 3. PROCESUL SUPERVIZĂRII. STADII ŞI STRATEGII
3.1. Stadiile procesului de supervizare
Sesiunea de supervizare
În cadrul sesiunii de supervizare se lucrează întotdeauna la două nivele: conţinut
şi proces. Astfel, discuţia se concentrează pe ceea ce a făcut asistentul social, cum a
făcut şi care sunt paşii următori. De asemenea, o supervizare bună, se concentrează şi
asupra relaţiei dintre cei doi actori, asupra conţinutului materialului produs.
Coulshed V. (1990), menţionează că supervizarea trece prin următoarele stadii:
1. Descriere. Aceasta este etapa în care se analizează ce s-a întâmplat.
Asistentul social descrie fiecare situaţie, având grijă ca supervizorul să intervină
cât mai puţin posibil.
2. Clarificarea. Această etapă se concentrează pe “Ce înseamnă aceasta?”; se
încearcă să se înţeleagă situaţia aşa cum este percepută de supervizat.
3. Analiza. În această etapă asistentul social este ajutat să identifice acele
aspecte care reprezintă de fapt problema, prin oferirea de răspunsuri la
întrebări de genul : “Ce s-a întâmplat?”, “Ce nu s-a întâmplat?” “De ce?”; “Ce
este de învăţat din asta?”etc.
4. Implementarea. Etapa în care se pregăteşte terenul pentru următorul pas: “Ce
facem acum?”/ “Spre ce ne îndreptăm acum?” / “Care este pasul următor?”.
Regula de aur a supervizării, după Coulshed V., este de a nu obstrucţiona şi
inhiba discuţia în cadrul şedinţei de supervizare. Ascultarea empatică, stabilirea unui
sumar la începutul sesiunii, lărgirea discuţiei în faza de mijloc şi finalizarea sesiunii cu
sumarizarea şi stabilirea următorilor paşi care trebuie făcuţi duce la realizarea unei
sesiuni optime.
Procesul de supervizare
În cartea sa, Interactional Supervision, Shulman L.(1993) evidenţiază 4 stadii ale
procesului de supervizare. Acestea sunt următoarele:
1. Stadiul preliminar;
2. Stadiul de început;
3. Stadiul de muncă efectivă;
4. Stadiul terminal.
Stadiul preliminar reprezintă fundamentul relaţiei dintre supervizor şi supervizat.
Shulman subliniază faptul că cea mai importantă abilitate a supervizorului este de a se
pune în situaţia supervizatului, ceea ce înseamnă că este necesar să devină familiar cu
întreg background-ul supervizatului. Autorul, de asemenea evidenţiază faptul că
supervizorul trebuie sa considere supervizatul de acolo de unde este nu de unde ar trebui
sa fie; acest aspect previne aşteptările exagerate la adresa supervizatului. În stadiul de
început cel mai important aspect este construirea încrederii mutuale şi stabilirea unui
acord de încredere între supervizor şi supervizat. Acordul poate fi scris sau verbal.
Contextul este cel mai important la acest nivel, mai important decât însăşi conţinutul
propriu-zis al contractului; astfel, că, dacă nu există încredere între cei doi actori, un
contract, fie el verbal sau scris, nu va avea nici o valoare. Stadiul de muncă efectivă este
stadiu cheie în procesul supervizării, după Shulman. Printre calităţile si abilităţile necesare
în acest stadiu, autorul face trimitere la: abilităţile de a înţelege ce se întâmplă şi ce
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gândeşte supervizatul, empatie, abilitatea de a asculta/ de a păstra tăcerea atunci când
este necesar, abilitatea de a împărtăşi sentimente, autenticitate, abilităţi ce ţin de
contractare, elaborare şi diseminare de informaţii, asertivitate şi abilităţi care ţin de
finalizarea sesiunilor de supervizare. Cu alte cuvinte, am adauga noi, trebuie stăpânite la
cel mai înalt nivel profesional tehnicile comunicaţionale şi terapeutice. Stadiul terminal se
referă la închiderea procesului de supervizare (când supervizatul a ajuns la autonomie în
gestionarea cazurilor).
Cojocaru S. (1995), preia modelul lui Philip Rich şi prezintă etapele procesului de
supervizare centrată pe problemă dezvoltate de acest model:
1. Construirea relaţiei supervizor-supervizat (dezvoltarea comunicării şi
construirea unei relaţii de încredere; trasarea unor graniţe ale supervizării);
2. Planificarea
(clarificarea aşteptărilor, stabilirea obiectivelor, planificarea
activităţilor şi a rezultatelor aşteptate);
3. Observaţia (supervizatului prin diferite metode şi tehnici: observaţie directă,
indirectă, studierea dosarelor);
4. Analiza (sunt analizate datele culese în urma observaţiei si sunt oferite feedback-uri supervizatului necesare în munca sa; la datele culese se va face apel
şi în etapa următoare, având în vedere faptul ca supervizorul cunoaşte acum
modul de lucru al supervizatului);
5. Şedinţa de supervizare (se discută fiecare caz în parte; se pleacă iniţial de la
descrierea cazurilor; se construieşte împreună strategia de intervenţie);
6. Monitorizarea (se urmăreşte modul cum sunt implementate deciziile luate; se
planifică supervizarea următoare).
Cojocaru S. (1995), adaptează modelele elaborate de Rich, Van Kessel şi Haan
orientate pe analiza problemelor şi identificarea soluţiilor şi elaborează un nou model în
patru etape orientat pe supervizarea apreciativă. Cele patru etape sunt:
1. Etapa cunoaşterii. Această etapă se focalizează pe succesele supervizatului
în munca sa până la momentul când are loc supervizarea. Întrebările
supervizării ar putea fi: „Ce anume apreciezi cel mai mult la clientul său?, Ce
apreciezi cel mai mult la familia sa?, Ce succese a avut clientul tău de când
lucrezi cu el?, Cum explici aceste succese ale clientului tău?, Cine a mai
participat la realizarea acestui succes?, Ce apreciezi cel mai mult la tine ca
manager de caz al situaţiei clientului?, Ce succese ai avut în legătură cu situaţia
clientului tău?, Când te-ai simţit cel mai bine în relaţia cu clientul tău?, Care
este cel mai important lucru cu care ai contribuit la schimbarea situaţiei clientului
tău?, Care este cel mai important lucru cu care a contribuit organizaţia la
schimbarea situaţiei clientului?, Care dintre procedurile de lucru ţi-au fost cele
mai utile?, Ce calităţi ale tale ai folosit pentru a schimba situaţia clientului ?”
(p.150)
2. Etapa viziunii. Se construieşte
o viziune comună privind potenţialul
supervizatului şi al clientului său. Acestă viziune trebuie formulată la timpul
prezent ca şi cum ar exista deja (exemplu „clientul apreciază sprijinul pe care-l
primeşte din partea organizaţiei”, „supervizatul este receptiv la toate succesele
pe care le are clientul şi apreciază aceste succese”, „supervizorul recunoaşte
eforturile, succesele şi calităţile supervizatului”„clientul este persoana cea mai
interesată de schimbarea propriei situaţii”(p.151)).
3. Etapa programării. În această etapă se construieşte planul astfel încât
viziunea care a fost formulată să devină reală. Întrebările care se pot pune: „Ce
putem face pentru a ajuta clientul să-şi cunoască resursele în situaţia sa şi să o
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4.

depăşească ?”, „Ce practici promovăm pentru ca asistentul social să lucreze în
colaborare cu clientul său ? Ce trebuie făcut pentru ca supervizorul să
recunoască eforturile, succesele şi calităţile supervizatului ?” (p.151)
Etapa acţiunii. Această etapă vizează aplicarea efectivă a planului construit
împreună de către supervizat şi supervizor. Se recomandă întocmirea unei
schiţe a planului (aceasta poate, de exemplu, să cuprindă numărul de întâlniri
lunare pe care asistentul social trebuie sa le aibă cu clientul, modalităţi/paşi de
lucru cu clientul).

Strategii în procesul supervizării
Procesul de supervizare poate fi asociat unui proces de negociere permanentă
care presupune diferite strategii. Este vorba despre un joc care se iniţiază în cadrul
procesului de supervizare (facem trimitere aici la teoria jocurilor elaborată de Eric Berne,
teorie conform căreia tranzacţia reprezintă elementul de bază al relaţiei sociale, iar jocul
este de fapt o serie de tranzacţii complementare care ascund o anumită motivaţie).
În lucrarea Social Work Supervision: clasic statements and crritical issues editată
de Munson C.E., în anul 1979, într-un capitol sugestiv intitulat “Games People Play in
Supervision” al cărui autor este Alfred Kadushin acest subiect este abordat mai în detaliu.
Esenţa acestui joc constă în avantajele pe care le obţine fiecare protagonist; fiecare
participant doreşte să câştige, să îşi maximizeze beneficiul şi să îşi minimizeze pierderea.
Fiecare doreşte să câştige mai degrabă decât să piardă, dorind acest câştig cu costurile
cele mai mici.
După Kadushin A., relaţia supervizor-supervizat este asociată cu relaţia părinte copil, situaţie care activează implicit anumite anxietăţi timpurii. Supervizorul este într-o
poziţie de autoritate, iar supervizatul este, oarecum, dependent de el. De asemenea,
supervizorul are responsabilitatea de a controla munca supervizatului, şi astfel controlează
şi accesul acestuia la posibile recompense (creşteri salariale, promovări) sau penalităţii.
Se poate, aşadar, din acest punct de vedere, constata similarităţile acestei relaţii cu relaţia
părinte –copil. În 2002, Kadushin A. şi Harkness D., în ediţa a IV-a a lucrării Supervision
in Social Work, reiau teoria jocurilor, explicând relaţiile care se stabilesc în procesul de
supervizare, jocurile care se dezvoltă în acest proces atât de către supervizor cât şi de
către supervizat. Kadushin identifică tactici ale supervizaţilor menite să modifice procesul
de supervizare prin:
1. Manipularea nivelului cererilor;
2. Reducerea asimetriei puterii;
3. Redefinirea relaţiilor;
4. Controlul situaţiei.
De asemenea, Kadushin A. subliniază faptul că nu doar supervizaţii iniţiază jocuri,
ci şi supervizorii, care utilizează metodele de reducere a stresului generat de rolurile avute
în organizaţie.
Cojocaru Şt. (2005), evidenţiază şi el rolul negocierii în cadrul procesului de
supervizare, insistând pe ilustrarea tacticilor identificate de Kadushin prin trecerea în
revistă a câtorva jocuri prezentate de acest autor în lucrarea anterior amintită şi de noi.
Vom prezenta şi noi în continuare un tabel sintetic cu aceste jocuri (atât cele iniţiate de
supervizat cât şi de supervizor), urmând ca pentru mai multe detalii să se consulte
lucrarea lui Cojocaru Şt.: Metode apreciative în asistenţă socială.Ancheta, supervizarea şi
managementul de caz.
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JOCURI ALE SUPERVIZAŢILOR
Tactică
Joc
Tactica
Seducerea prin
manipulării
subversiune
nivelului
cererilor

„Doi împotriva
serviciilor oferite”

„Fii draguţ cu mine ,
pentru că şi eu sunt
drăguţ cu tine”

Tactica
reducerii
asimentriei
puterii

„Dacă
ai
ştii
programul x asa cum
îl ştiu eu...”

„Aşadar,

ce

ştii

Descriere
Accent - pus pe latura ierarhică a
organizaţiei
(Discuţie
despre
managementul organizaţiei)
Este iniţiat de supervizat pentru a obţine
anumite concesii de la supervizor.
Discuţia
trebuie
orientată
către
activitatea supervizatului, încercând a
se înţelege care sunt nemulţumirile lui
vis-a-vis de management.
Util a se folosi ghidul de supervizare
unde anterior au fost stabilite teme de
discuţie.
Supervizatul încearcă minimalizarea
calităţii serviciilor oferite, precum şi a
cererilor de realizare a sarcinilor.
Supervizatul încearcă să atragă atenţia
asupra imposibilităţii realizării sarcinilor,
dorind
să
obţină
aprobarea
supervizatului. Supervizatul doreşte să
creeze
o
falsă
solidaritate
cu
supervizorul, legată de oferta de servicii.
Supervizorul are responsabilitatea să îl
ajute pe supervizat să redefinească
serviciu, să perceapă calitatea şi
valoarea lui pentru client; orietarea
discuţiilor trebuie făcută către ceea ce
are
de
realizat
supervizatul
şi
modalităţile de îndeplinire a sarcinilor.
Supervizatul încearcă să distragă
atenţia supervizorului de la obiectivul
şedinţei de supervizare, facând afirmaţii
referitoare la calităţile lui. Acestă situaţie
poate
genera
discuţii
inutile;
supervizorul are responsabilitatea de a
se concentra pe obiectivele sedinţei de
supervizare.
Supervizatul
încearcă
să
arate
supervizorului cât este de expert,
încercând să-i diminueze autoritatea
(este de reţinut faptul că vechimea întrun anumit serviciu poate constitui o
piedică în dezvoltarea profesională).
Supervizorul poate evita acest joc,
printr-o abordare individuală a fiecărui
caz în parte, accentuând şi valorificând
experienţa asistentului social supervizat.
Această situaţie apare atunci când
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despre asta?”

Tactica
„Ajută-mă, dar nu mă
redefinirii
pedepsi”
relaţiei dintre
supervizat
şi
supervizor

„Evaluarea nu este
pentru prieteni”

Tactica
„Am o mică listă”
menţinerii
controlului
asupra situaţiei

„Am facut ce mi-ai
spus şi nu a mers”

„Nu

înţeleg

foarte

supervizatul
are
o
experienţă
îndelungată într-un serviciu şi încearcă
să verifice cunoştinţele supervizorului în
domeniul în care el are experienţă.
Discuţia poate degenera (se aduc în
discuţie explicaţii mult prea generale),
iar raportul care se stabileşte între cei
doi nu este firesc. Din nou supervizorul
trebuie sa orienteze discuţia pe cazuri
concrete,
valorificând
experienţa
asistentului social.
Supervizatul aduce în prim plan situaţia
personală dificilă cu aceasta justificând
neîndeplinirea la timp a unor sarcini.
Atenţia supervizorului se doreste sa fie
distrasă de la obiectivul supervizării spre
manifestarea
compasiunii faţă de
supervizat. Discuţia poate deveni prea
personală. Supervizorul trebuie să
redirecţioneze discuţia către procesul
supervizării, dacă starea supervizatului
o permite; în caz contrar, se recomandă
amânarea
şedinţei
şi
consilierea
supervizatului. Dacă se alege varianta a
doua, supervizorul lasă să se înţeleagă
care este scopul clar al supervizării.
Relaţia profesională este redefinită ca
una de prietenie. Relaţia de supervizare
este una profesională, iar supervizorul
trebuie să orienteze şedinţa către
scopurile stabilite.
Jocul supervizatului:
de a evita
discuţiile privind activitatea sa propriuzisă prin asaltarea spervizorului cu o
serie de întrebări legate de problema cu
care se confruntă. Supervizorul trebuie
să reorieteze discuţia spre activitatea
supervizatului, cerând detalii, informaţii
pe cazuri concrete.
Jocul prin care supervizatul aruncă
responsabilitatea acţiunilor proprii către
supervizor (atât la nivelul acţiunii cât şi
al deciziei).
Accentul cade doar pe insucces.
Discuţia trebuie orientată de către
supervizor
către
detaliile
acţiunii
supervizatului şi revederea planului de
intervenţie elaborat anterior împreună.
Deturnarea discuţei de la acţiunile
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bine”

„Da, dar..”

concrete spre nivelul explicaţiei teoretice
de către supervizat. Lansarea în astfel
de discuţii asigură eşecul şedinţei de
supervizare. Discuţia trebuie centrată pe
acţiuni, reacţii şi rezultate.
Supervizatul işi exprimă doar un acord
formal vis-a-vis de sugestiile şi
explicaţiile supervizorului, care trebuie
să fie foarte atent în sesizarea unei
astfel de poziţii. Acest joc poate fi un
răspun al supervizatului la stilul
interogatoriu al supervizorului. Se
recomandă o atitudine deschisă din
partea supervizorului, care să-l ajute să
înţeleagă
situaţia
din
prisma
supervizatului.

JOCURI INIŢIATE DE SUPERVIZOR
Nr. crt.
Joc
Descriere
1.
„Sunt mirat, de ce afirmi Accentul
cade
pe
rezistența
acest lucru?”
supervizatului; supervizorul orientează
discuţia spre supervizat, considerând
că acesta are o problemă de întelegere
vis-a-vis de soluţia oferită.
2.
„O bună întrebare generează Supervizorul răspunde la o întrebare a
alta”
supervizatului cu o altă întrebare; este
o formă de apărare a supervizorului.
Un supervizor experimentat poate evita
acest joc, iniţiind un joc care îi convine
sau poate orienta discuţia astfel încât
supervizatul să continue jocul iniţiat de
el.
(Tabel elaborat dupa Cojocaru, Şt., (2005), Metode apreciative în asistenţa socială.
Ancheta, supervizarea şi managementul de caz, Ed. Polirom, Iaşi, pp.121-132)

APLICAŢII PRACTICE
1. Descrieţi serviciul în care lucraţi ca şi asistent social. Evidenţiaţi rolul
supervizării în serviciul dvs. şi tipurile de supervizare folosite.
2. Dintre tipurile de supervizare prezentate, care vi s-ar potrivi în acest moment cel
mai bine? De ce?
3. Se formează echipe de câte doi asistenţi sociali. În funcţie de experienţa în
domeniu se alege rolul supervizatului şi supervizorului. Urmează să se deruleze
o şedinţă de supervizare. Supervizatul îşi pregăteşte prezentarea noului caz pe
care doreşte să îl discute cu supervizorul (muncă independentă); supervizorul
se pregăteşte de şedinţa de supervizare ( se descriu abilităţile considerate
necesare pentru acest rol şi activităţile de pregătire). Timp de pregătire: 15
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minute. Prezentare pe grupe. A se avea în vedere paşii unei şedinţe de
supervizare!
4. Analizaţi următorul dialog între supervizor şi supervizat. Ce sesizaţi ?
„Supervizatul: Am mers şi am discutat cu familia X şi nu au dorit să ia copilul
acasă. Nu ştiu ce să zic, mi-ai spus să fac acest lucru, dar nu a mers.
Supervizorul: Este adevărat că sunt şi soluţii care nu merg; înseamnă că
trebuie să facem altceva. Hai să ne gândim împreună la o altă soluţie...
Supervizatul: O soluţie ar fi asistenţa maternală. Să încercăm să plasăm
copilul la un asistent maternal profesionist şi vom vedea mai târziu, poate
familia se răzgândeşte.
Supervizorul: Da, este o soluţie... Dar o vedem ca pe una temporară. Trebuie
să lucrezi în continuare cu familia.
Supervizatul: Bineînţeles, la asta mă gândeam şi eu...”
(Cojocaru, Şt., (2005), Metode apreciative în asistenţa socială. Ancheta,
supervizarea şi managementul de caz, Ed. Polirom, Iaşi)
5. Oferiţi un exemplu (un dialog ) între supervizor şi supervizat în care supervizatul
încearcă să îşi exprime nemulţumirile faţă de managementul organizaţional, iar
supervizorul va încerca să evite această capcană şi să orienteze discuţia spre
activitatea supervizatului şi rezultatele aşteptate conform ghidului de
supervizare.
6. Gândiţi-vă la trei metafore (şi notaţi-le pe o coală de hârtie) care să descrie
ceva din viaţa dvs la momentul actual!
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CAPITOLUL 4. SUPERVIZOR ŞI SUPERVIZAT. PUTERE ŞI AUTORITATE
Acest aspect al puterii şi autorităţii a fost târziu abordat în procesul supervizării.
Găsim benefic modul cum Kadushin (2002), explică aceasta distincţie. Vom sumariza
câteva aspecte din lucrarea autorului mai sus menţionat, Supervision in Social Work, pe
care le socotim relevante vis-a-vis de acest aspect.
Autoritatea trebuie să fie distinctă de putere. Autoritatea, după Kadushin, este un
drept care legitimează folosirea puterii. Autoritatea se referă la dreptul de a exercita
control şi de a cere conformitate, reprezintă dreptul de a determina comportamentul
celorlalţi şi de a lua decizii care ghidează acţiunile lor; în alţi termeni, autoritatea reprezintă
dreptul de a solicita obedineţă. Dreptul la autoritate este dat supervizorului de către
organizaţie care îl numeşte în respectiva poziţie. Organizaţia îşi deleagă autoritatea
supervizorului, iar relaţia de supervizare se stabileşte între acest delegat al autorităţii şi
supervizat care acceptă legitimitatea autorităţii cu care a fost investit supervizorul. Alături
de această sursă a puterii supervizorului care derivă din structura administrativă
organizaţională, o altă sursă a autorităţii sale poate să derive, după acelaşi autor, din
experienţa sa în profesia socială.
Puterea consta în abilitatea de a implementa autoritatea. Astfel dacă autoritatea
este dreptul de a direcţiona, comanda şi pedepsi, puterea se referă la abilitatea de a face
aceste lucruri. Distincţia poate fi văzută clar în situaţiile în care cineva are autoritate dar nu
şi puterea de a acţiona şi invers (dintre exemplele enumerate, l-am ales pe cel al preotului
şi judecătorului: preotul reclamă că el are o poziţie mai importantă deoarece el condamnă
păcătoşii, judecătorul însă susţine importanţa poziţiei sale prin faptul că el condamnă
oamenii să fie spânzuraţi, iar acest lucru se întâmplă, pe când în cazul preotului
întrebarea care se ridică este dacă el poate să şi pună în aplicare ceea ce declară prin
autoritatea sa). Autoritatea este dreptul de a supraveghea, iar puterea abilitatea de a
exersa efectiv acel drept. Daca autoritatea poate fi delegată , puterea nu. French şi Raven
identifică 5 surse de bază pentru puterea socială: puterea recompensei (supervizorul are
puterea de a controla recompensele pentru supervizaţi), puterea coercitivă (supervizorul
are puterea de a controla pedepsele pentru supervizaţi), puterea poziţiei sau puterea
legitimă (autoritatea care vine o data cu ocuparea poziţiei de supervizor într-o organizaţie),
puterea referentului (supervizorul are putere care derivă şi din identificarea supervizatului
cu el; dorinţa de a fi plăcut de supervizor şi de a fi ca şi supervizorul) şi puterea expertului
(aceasta derivă din cunoştinţele şi abilităţile supervizorului de care supervizatul are
nevoie).
Toate aceste surse sunt interconectate. De exemplu, puterea recompensei dezvoltă relaţii
pozitive între cei doi actori, pe când puterea coercitivă poate genera conflicte, tensiuni şi
dificultăţi în a construi o relaţie pozitivă.
Dacă exerciţiul puterii este acceptat de către supervizat, consecinţa constă în
schimbarea comportamentului acestuia. Astfel, supervizatul va acţiona conform nevoilor
organizaţiei şi pentru atingerea obiectivelor acesteia. Puterea se foloseşte pentru a obţine
deliberat efectele dorite. Atunci când puterea este aplicată cu succes, se poate vorbi şi
despre control.
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APLICAŢII PRACTICE
1. Citiţi cu atenţie următorul fragment:
(un supervizor în centrul de zi)
„supervizorul meu mi-a spus clar că întărzierile mele frecvente la Centru
deranjează şi afectează programul centrului. Supervizorul a fost direct şi serios.
Nu şi-a cerut scuze şi nici nu a accentuat cele spuse. El a spus ce avea de
spus şi mi-a dat o şansă să răspund (dar eu nu am facut-o fiindcă el avea
dreptate), după care am mers mai departe. Cu toate că nu a fost o situaţie
confortabilă, îi admir onestitatea şi francheţea”.
Analizaţi dacă în această situaţie este vorba despre autoritate sau putere.
(muncă pe grupe; timp de lucru 10 minute)
2. Daţi exemple de practici de supervizare sau management care acţionează
împotrivă sau pun obstacole în calea realizării eficiente a supervizării. (muncă
pe grupe; timp de lucru 15 minute)
3. Sunteţi asistent social şi aveţi un caz dificil la care munciţi de ceva timp (faceţi o
prezentare a cazului); aveţi stabilită o întâlnire cu supervizorul; vă pregătiţi să îi
împărtăşiţi problemele la acest caz. Descrieţi în continuare aşteptările dvs. viza-vis de supervizor – raportându-vă la cazul pe care îl aveţi -, cât şi faţă de
procesul de supervizare (muncă individuală, timp de lucru 20 minute).
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CAPITOLUL 5. COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI NECESARE ÎN PROCESUL
SUPERVIZĂRII
Cine poate fi supervizor?
Supervizarea profesională este un tip calificat de supervizare care se bazează pe
cunoştinţe atât teoretice cât şi practice profunde. Persoana care este supervizor este
necesar să transforme teoria la nivel practic şi să întreprindă acţiuni concrete.
Competenţele - completate de experienţa practică, bogată şi variată, pe care trebuie să se
bazeze supervizorul se înscriu în următoarele zone:
- Cunoştinţe teoretice serioase din mai multe domenii: asistenţă socială,
psihologie, sociologie, pedagogie, economie;
- Cunoştinţe în ceea ce priveşte organizaţia, misiune, viziune, politica acesteia;
- Cunoştinţe teoretice privind metodele şi tehnicile specifice care se pot aplica în
funcţie de cazuistică;
- Cunoştinţe privind evaluarea;
- Cunoştinţe şi experienţă în sfera consilierii.
O componentă esenţială o constituie de asemenea personalitatea individuală a
supervizorului. Acesta trebuie să fie o persoană încrezătoare în sine, dar şi care să aibă
încredere în oameni. Aceasta pe lângă competenţele enumerate, trebuie să îşi folosească
constructiv şi abilităţile şi experienţa în interacţiunea cu supervizatul. Printre abilităţile pe
care supervizorul trebuie să le dovedească enumerăm câteva:
- Abilităţi excelente de comunicare (permanentă revizuire şi îmbunătăţire);
- Capacitatea de a-şi asuma riscuri, de a-şi evalua limitele proprii şi de a-şi
recunoaşte potenţialul (emoţional, mental, de ataşament);
- Capacitate de învăţare continuă;
- Capacitatea de a exersa continuu propria intuiţie;
- Amabilitate;
- Simţul umorului;
- Liniştit şi stăpân pe sine în situaţii limită;
- Reflexivitate;
- Capacitate de evaluare a riscurilor;
- Capacitate de problematizare, conceptualizare;
- Abilităţi de negociere;
- Atitudine pozitivă, nediscriminatorie, prietenoasă;
- Flexibilitate.
De asemenea, supervizorul trebuie în permanenţă să aibă în vedere că el însuşi
reprezintă un model pentru supervizat; modul său de a se comporta, atât în organizaţie cât
şi în relaţia directă cu supervizatul, trebuie să corespundă cu politica şi cultura acesteia.
Aspectul vestimentar este şi el important, fiind necesar, şi acesta, să fie adaptat la cultura
organizaţiei în cauză.
În ceea ce priveşte pregătirea pentru supervizare în România - un domeniu relativ
nou la noi - vom prezenta în continuare câteva aspecte sumare de care dispunem la
acest moment. Începând din preajma anului 2004 debutează oferte de pregătire
specializată în domeniu, conturându-se standardele necesare pentru formarea în
domeniu; mai trebuie avut în vedere că o data contextul format începe şi dezvoltarea unei
pieţe de muncă în această direcţie. Au început să se organizeze şi la noi în ţară diverse
programe care vizau pregătirea de supervizori. Astfel, Muntean A. (2007), evidenţiază
programe de studii în supervizare: de la Universitatea de Vest din Timişoara (început în
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2004, şi devenit master în 2005), de la Universitatea din Baia Mare şi de la Iaşi. De
asemenea, în prezent îşi derulează activitatea în acest domeniu Asociaţia Supervizorilor
din România a cărui scop este promovarea supervizării în România atât ca şi disciplină cât
şi ca ocupaţie profesională;
această organizaţie doreşte, prin activitatea sa, să
instituţionalizeze această practică a supervizării care necesită formare specializată. Primul
pas, după Muntean A. (2007), în procesul de formare a supervizorului este examinarea
şi reflecţia asupra experienţei profesionale şi personale. Această experienţă va influenţa
stilul de supervizare, în al doilea stadiu de dezvoltare profesională a supervizorului apar
nevoia de training şi experienţa directă de supervizare, care vor conduce la structurarea
unei filosofii proprii. Aşadar, autoarea susţine că evoluţia şi generalizarea practicii
supervizării au determinat exigenţe de formare, de specializare a supervizorului; astfel că
cerinţa de bază a devenit aceea că un bun asistent social, psiholog, psihoterapeut sau un
profesionist dintr-un anumit domeniu nu poate deveni supervizor fără o pregătire specială
în supervizare. Autoarea mai scoate în evidenţă faptul că există două categorii de
supervizori: psihoterapeuţi (cu experiență într-o formă de psihoterapie) şi cei cu pregătire
specializată ca şi supervizori. Cei din prima categorie aplică supervizarea cu precădere
asupra celor care sunt în formare în psihoterapie (se cunosc aşa numitele „supervizări de
stagiu”). Cei din a doua categorie, ocupă din ce în ce mai mult piaţa muncii în supervizare
în lume, competenţele lor determinând posibilitatea lor de a oferi un spectru larg de
supervizare.
Asociaţia Supervizorilor din România militează pentru pregătirea specială necesară
formării supervizorilor. Astfel, pe site-ul lor pot fi găsite o serie de informaţii utile, dintre
care evidenţiem aici standardele minime pentru programele de formare a supervizorilor.
A. Condiţii preliminare pentru intrarea într-un program de formare în
supervizare
1. Formare iniţială
- (profesional) universitate / sau
echivalent
- ştiinţe umane/ştiinţe sociale sau
echivalent
2. Experienţă de muncă după finalizarea Cel puţin 4 ani
studiilor.
3. Formare continuă

4. Experienţa ca supervizat

Participarea dovedită documentată
la diferite grupuri şi cadre de
formare pe termen lung (60 – 300
ore de formare)
30-60 de ore minim dovedite
documentar:
Participarea în diferite forme de
supervizare şi coaching (1-1,
triangulare, de grup)
(Recomandarea
scrisă
a
supervizorului)

B. Programul de formare in supervizare
1. Durata
Cel puţin 2 ani.
2. Numarul de ore de formare (în afara 300 - 375 ore de formare
celor desrise la punctul 3 si 4)
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Practica ca şi supervizor în formare
(supervizare formativă)
3. Participare la activităţi de supervizare a
supervizorilor

Cel puţin 45 de ore ( individual
sau/şi de grup)
Cel puţin 35 de ore
(o serie individuală şi o serie de
grup)
Demonstrează
integrarea
4. Teza de licenţă
principalelor aspecte teoretice şi
practice privind activitatea de
supervizare
5. Competenţe colocviale
Demonstrează competenţe de
comunicare cel puţin a propriei
lucrări şi teze de absolvire
6. Certificare
Înregistrare în asociaţia naţională a
supervizorilor
(material
preluat
de
pe
site-ul
Asociaţiei
Supervizorilor
din
România:
http://www.supervizare.com/concluzii-seminar-european-de-supervizare-timisoara2008.html)
Rămâne să răspundeţi singuri, ca şi profesionişti în domeniu, cum se prezintă
situaţia în cazul supervizării, atât la nivel practic cât şi legislativ în cazul României, având
în vedere eforturile depuse până în prezent şi contextul nou creat atât de instituţiile de
învăţământ, cât şi de asociaţii profesionale.

APLICAŢII PRACTICE
1. Cu ce calităţi personale mă implic/m-aş implica eu în exercitarea funcţiei de
supervizor? Ce ar trebui să mai am/ să mai exersez?
2. Care sunt competenţele mele de bază care îmi pot asigura succesul în profesia
mea? Dar ca şi supervizor?
3. Aţi experimentat până în prezent rolul de supervizat/ supervizor? Descrieţi
sentimentele pe care le-aţi avut în rolul/rolurile experimentate? Ce aţi
schimba/ce aţi lăsa identic din această experienţă?
4. Evidenţiaţi 5 exigenţe de care dvs. aţi ţine cont în alegerea persoanei care să
vă supervizeze. Motivaţi alegerile!
5. Daţi exemple de schimbări însoţite de tranziţie din experienţa dvs personală sau
profesională. Menţionaţi la ce anume aţi fost obligaţi să renunţaţi datorită
schimbării. (muncă în perechi, discuţii în plen; timp de lucru 15 minute)
6. Gândiţi-vă la următorul scenariu: veţi ocupa curând funcţia de supervizor în
organizaţia dvs., astfel că veţi ajunge să vă supervizaţi colegii. Reflectaţi la
propriul proces de tranziţie spre statutul de supervizor. Încercaţi să răspundeţi
la următoarele întrebări:
 La ce trebuie să renunţ pe parcursul acestei tranziţii?
 Ce sentimente încerc pe parcursul tranziţiei spre statutul de supervizor?
 Asupra căror aspecte mă voi concentra mai mult/mai puţin?
 În ce direcţie îmi voi canaliza mai multă energie?
 De unde pot solicita şi primi sprijin în realizarea acestei tranziţii?
 Cum va fi relaţia mea cu colegii?
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CAPITOLUL 6. PLANIFICAREA ŞI PREGĂTIREA SUPERVIZĂRII. ETICA
ÎN CADRUL SUPERVIZĂRII
6.1. Alegerea supervizorului
Supervizarea şi modul în care ea se realizează influenţează substanţial atât
persoana supervizatului cât şi întreaga sa muncă. O supervizare bine facută, şi implicit un
supervizor profesionist poate orienta supervizatul în munca sa şi îl poate susţine în
atingerea de performanţe; din contră, o supervizare superficială, un supervizor lipsit de
interes pentru munca supervizatului, poate genera conflicte şi nemulţumiri şi chiar
renunţarea la locul de muncă, sau transferarea într-un alt departament. De aceea este
importantă atât supervizarea în sine, aspect pe care deja am insistat, cât şi alegerea
supervizorului. Cu precădere in supervizarea individuală, supervizorul ar trebui să poată fi
ales dintre aceia care au această funcţie recunoscută oficial. Această alegere reflectă
afinităţile proprii ale supervizatului, ceea ce implicit poate să aibă impact pozitiv asupra
procesului de supervizare. Numai ideea în sine de a avea posibilitatea de a alege (contrar
ideii de impunere) determină deja o atitudine pozitivă faţă de supervizare; acest fapt se
asociază, de asemenea, şi cu deschiderea supervizatului spre implicare, transformare,
încredere. Muntean A. (2007), evidenţiază rezultatele unor evaluări ale supervizării
realizate de 15 profesionişti din serviciile pentru copil şi familie din noiembrie 2006; astfel
din cei 15 respondenţi, 13 susţin inexistenţa specialiştilor în acest domeniu, iar restul
subliniază condiţiile necesare pentru un supervizor şi anume pregătire specială, să fie din
afara instituţiei şi să aparţină aceluiaşi domeniu profesional. Având în vedere aceste
poziţii, autoarea expune şansele reduse existente în prezent la noi de a beneficia de
supervizare cu profesionişti care să îndeplinească criteriile menţionate de respondenţi.
Aşadar evoluţia asistentului social se face sau ar trebui să se facă lângă supervizor
care acompaniază asistentul pe drumul iniţiatic spre performanţă. Situaţia se poate
compara cu ucenicia, în care asistenul social se iniţază în meseria aleasă. Motivaţia
propriei alegeri este evidentă, asigurând deschiderea supervizatului spre evoluţie,
transformare, motivare de a înfrunta greutăţile şi de a rămâne în domeniu, de a-l dezvolta,
susţine şi promova!
6.2. Contractul
Având în vedere importanţa supervizării, complexitatea ei ca şi proces şi beneficiile
pentru cel supervizat este necesar şi stabilrea unui contract între actorii ce participă la
proces. Contractul are o însemnătate majoră, alături de elementele menţionate pe parcurs,
pentru ca întreg procesul de supervizare să se deruleze într-un cadru pozitiv, eficient şi
benefic. Contractul conturează un cadru de lucru. Este un document care se negociază la
începutul procesului, chiar înainte de începerea supervizării propriu-zise; evidenţiază
aşteptările, resursele disponibile, motivele începerii procesului, aspecte care ţin de agenda
întâlnirilor, costurile, locaţia desfăşurării, responsabilităţile părţilor.
Există modele diferite de contrat, actorii putând ei înşişi, în funcţie de experienţă să
stabilească un model de comun acord, fară a folosi modele deja existente. Contractul
reprezintă legea după care va funcţiona supervizarea. Munteanu A. , oferă în cartea sa
câteva modele de astfel de contracte, dar repeteăm că acestea trebuie negociate si
trebuie de comun acord să se aleagă un astfel de contract.
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Tsui (2005), într-un capitol dedicat elaborării contractului în cadrul supervizării, face
trimitere la ceea ce Osborne şi Davis evidenţiau ca elemente cheie care trebuie sa fie
cuprinse în conţinutul contractului: 1. Obiectivele supervizării; 2. Contextul serviciilor
oferite; 3. Metoda de evaluare; 4. Sarcini şi responsabilităţi; 5. Consideraţii procedurale; 6.
Scopul practicii supervizorului. Pentru a realiza o corespondenţă între nevoile
supervizatului şi cunoştinţele/ abilităţile supervizorului, Tsui enumeră câteva întrebări la
care actorii este necesar să răspundă, acestea ajutând la clarificarea aspectelor esenţiale
ce ţin de întregul proces, cât şi de elaborarea contractului: “ce aşteptăm unul de la celălalt,
ce putem oferi unul celuilalt, sunt obiectivele noastre identice şi cum le putem atinge, ce
constrăngeri există, cum ştim când am atins obiectivele”.
Există deja elaborate modele diferite de contrat; actorii, însă, pot ei înşişi, în funcţie
de experienţă să stabilească un model nou, de comun acord, fară a folosi modele deja
existente, dar respectând elementele esenţiale necesare a fi cuprinse în conţinut.
Contractul reprezintă legea după care va funcţiona supervizarea.
6.3. Îndatoriri etice şi deontologia
Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, etica este definită ca “totalitatea
normelor de conduită morală corespunzătoare; morală”, iar deontologia ca “parte a eticii
care studiază normele și obligațiile specifice unei activități profesionale”.
Etica sau morala se referă la dezvoltarea relaţiei cu tine însuţi. Deontologia
constituie un set de reguli referitoare la modul de funcţionare/acţiune. Ca şi concept,
acesta apare prima data la un filozof, Bentham, acesta facând distincţia clară între
ontologie (oamenii aşa cum sunt) şi deontologie (oamenii asa cum ar trebui să fie).
Munteanu A. (2007), dezbate câteva din îndatoririle etice, pe care le vom prezenta
şi noi, sintetic în cele ce urmează:
- Liberatea, sensibilitatea şi reflecţia reprezintă elemente esenţiale ale eticii;
- Motivaţiile sunt şi ele condiţii de bază ale eticii; ele oferă răspunsul la întrebări
precum „de ce fac asta?”sau „de ce nu fac asta?”;
- „Ar fi de dorit să” vs „trebuie”: un ordin ne indică modul în care trebuie să
acţionăm (este vorba despre o motivaţie externă, care aduce în discuţie etica
heteronomă, la origini, absolută – ex.etica religioasă); etica autonomă se referă
la faptul că singur decid modul de acţiune, iar acesta îmi este influenţat de
circumstanţe, motiv pentru care se discută despre etica relativă cu elementul
central opoziţia corect/greşit;
- „Bine şi rău” vs „corect şi greşit”: suntem liberi să alegem ceea ce dorim/vrem şi
ceea ce nu dorim/vrem; acest fapt presupune să avem suficiente informaţii
despre situaţiile respective, fapt care nu poate fi realizat întotdeauna.
Deciziile/alegerile/îndatoririle noastre pot fi bune pentru noi în anumite
circumstanţe, dar se pot dovedi şi rele în altele. Aşadar, conceptele de bine şi
rău sunt relative (nu relativiste, adică nu corespund unei etici relativiste,
absolute, în care altcineva decide pentru noi, noi nemaifiind responsabili de
propriile îndatoriri, unde ceea ce este corect sau greşit vine dinafară neputând fi
contestat), dar acest fapt nu ne scuteşte de responsabilitatea deciziei, de
autonomia acţiunii.
Autoarea sintetizează: „Etica determină relaţiile cu mine însumi, de exemplu,
determină modul în care doresc să dau sens şi să-mi direcţionez acţiunile cu scopul de a
putea duce o viaţă bună. Deontologia se constituie din modul în care altcineva îmi impune
ce trebuie să devin, cum trebuie să-mi interpretez identitatea proprie, inclusiv pe cea
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profesională. Instrumentul principal al deontologiei este educaţia, de exemplu, prin training
şi socializare. (...) Reglementările legale pot fi regăsite la diferite niveluri, însă ele se leagă
în primul rând de deontologie, care mă ghidează să devin ceea ce trebuie să fiu, ceea ce
se aşteptă de la mine (...)”. (pp.33-34)
În ceea ce priveşte deontologia, adică acel cadru care formează profesionistul cum
ar trebui să fie, dorim să facem trimitere la Codul deontologic al profesiei de asistent
social, cod publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr 173 din 06.03.2008. Codul stabileşte
normele de conduită profesională a asistenţilor sociali, cât şi a memebrilor Colegiului
National al Asistenţilor Sociali. Scopul acestui cod este de a reglementa principiile şi
regulile de conduită a asistenţilor sociali. Respectarea prevederior acestui cod constituie o
obligaţie profesională pentru profesioniştii din domeniul social. Codul stabileşte printre
altele, principiile generale profesionale, responsabilităţile sociale ale asistentului social,
obligaţiile faţă de profesie, faţă de beneficiari, faţă de membrii corpului profesional, faţă de
instituţiile publice şi sancţiunile disciplinare aplicate la încalcarea dispoziţiilor codului.
Ca şi profesionişti avem de respectat în acţiunile noastre reglementările legale. Se
naşte aici o întrebare dilematică: în ce măsură aceste reglementări ţin cont de
individualitatea profesionistului şi de potenţialul lui de a găsi soluţii pentru a atinge o viaţă
mai bună? Acesta rămâne un subiect deschis dezbaterilor între profesionişti.

APLICAŢII PRACTICE
1. Alegeţi o pereche; stabiliţi rolurile fiecăruia: supervizat – supervizor; negociaţi
un contract de supervizare. Încercaţi să fiţi cât mai autentici, fară a pierde din
vedere elementele esenţiale care trebuie să le cuprindă un astfel de contract.
2. Bazându-vă pe cunoştinţele legislative şi pe experienţa profesională, stabiliţi o
listă de responsabilităţi profesionale ale asistentului social faţă de profesie şi
faţă de beneficiari. Muncă pe grupe, urmată de discuţii în plen.
3. Imaginaţi-vă următorul caz: Amina (14 ani) trăieşte în prezent într-o casă de tip
familial cu încă 4 tineri. Se află în acest sistem rezidenţial de doi ani, după ce
plasamantul ei pe termen lung la un asisten maternal s-a terminat, nu în cei mai
buni termeni. Amina a intrat in evidenţa sistemului de protecţie a copilului la
vârsta de doi ani din cauza unor repetate probleme în familie care i-au pus viaţa
în pericol. Amina are un frate de 12 ani care a rămas la asistenul maternal la
care a fost plasată şi Amina până acum doi ani. Amina se întâlneşte în mod
regulat cu fratele ei deoarece frecventează aceeaşi şcoală. Ea, de asemenea,
se întâlneşte (fără a fi supervizată) cu fratele ei în weekend-uri. Nici unul din
fraţi nu păstrează legătura cu părinţii, care nu mai locuiesc demult în zonă.
Amina îşi numeşte asistentul maternal mamă, iar pe soţul acesteia tată, şi în
prezent a început să aibă o relaţie mai bună cu ei. Amina a terminat clasa a
opta, nu si-a luat examenele, fiind nehotarâtă dacă să meargă mai departe la
şcoală. Aminei îi este frica de viitorul ei. Ii este frică de perioada care mai
trebuie s-o petreacă în casă. Grupul de prieteni încearcă să o lămurească că
„şcoala nu are nici o valoare şi că este important să faci bani”. A început să aibă
o relaţie tensionată cu educatorii din casă şi cu asistentul social care fac
presiuni asupra ei ca să meargă la şcoală şi să înveţe o meserie. Nu mai vrea
să mănânce şi se închide în cameră ore în şir.
Muncă în echipă: supervizor – supervizat. Faza I –Individual vă plasaţi pe rând în
poziţia asistenului social si apoi a supervizorului notându-vă răspunsurile la următoarele
aspecte: A) Sunteţi asistentul social - prezentaţi modul cum vă alegeţi supervizorul;
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greutăţile/problemele pe care le întâmpinaţi; dilemele profesionale cu care vă confruntati;
sentimentele pe care le aveţi lucrând cu acest caz; aşteptările pe care le aveţi de la
supervizor. B) Sunteţi supervizor – aveţi planificată o întalnire cu asistenul social pe un caz
dificil: Ce ştiu despre respectivul asistent social şi despre munca lui?, ce trebuie sa evit în
cadrul supervizării? Care sunt paşii sedinţei de supervizare? Ce trebuie sa îi fie foarte clar
asistentului social despre supervizare? Ce aşteptări are asistentul social de la mine? Care
sunt sursele care îmi pot oferi informaţii bogate despre acest caz şi munca desfăşurată
până acum?
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