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Definiția supervizării: 

 Supervizarea este un proces de consultare orientat profesional, ce are în 
vedere rezolvarea problemelor profesionale de fond. 

 

 Supervizorului îi revine sarcina de a organiza în așa manieră procesul de 
supervizare, încât supervizatul să găsească soluția problemelor sale 
profesionale. 

 Poate fi vorba de rezolvarea unui caz concret, 

 dar și de procese interne personale împovărătoare ale supervizatului, 

 precum și de rezolvarea situațiilor de cooperare și coordonare. 
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Supervizarea și coaching-ul,  
soră și frate pentru priorități de muncă diferite 

Supervizarea 

•Context de lucru social, pedagogic, terapeutic cu 
sarcini ce vizează suportul, dezoltarea și  promovarea 
oamenilor 
 

•Instrumentul de baza îl constituie activitatea 
relațională  profesională, obiectivele întreprinzătoare 
și materiale joacă un rol subordonat  
 
 

•În centru stă asigurarea calității și reflecția asupra 
activității relaționale cu comportamentul personal , 
dar și cu tiparele senzoriale, de gândire și percepție 
personale, în vederea atingerii obiectivelor specifice 

•Supervizare, în special prin metodele sistemice, 

• Rareori cu elemente ale consultanței de specialitate 
lineare sau cu indicații de acțiune 

Coaching-ul 

•Context de lucru economic sau sportiv cu sarcini ce 
vizează "obținerea unor succese materiale" de ex. în 
domeniul producției, în comerț, administrație și sport. 

•Instrumentele de bază sunt cunoștințele ce țin de 
managementul afacerilor sau cele tehnice, activitatea 
relațională este considerată a fi un instrument de 
optimizare suplimentar, de ex. în domeniul conducerii, al 
colaborării și în vânzare 

•În centru stă reflecția asupra fluxurilor de lucru, 
optimizarea rolurilor, metodelor și sarcinilor în vederea 
atingerii obiectivelor societății, cum ar fi creșterea 
profitului sau acapararea pietei. 

•Coaching deseori prin mijloacele de consultanță de 
specialitae lineară și indicații de acțiune, 

•Comparativ mult mai rar cu metode supervizării 
sistemice   
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Sensul și scopul supervizării 

 Asigurarea calității  

 Îmbunătățirea/optimizarea muncii 

 Asigurarea standardelor 

 Controlul și evitarea greșelilor 

 Reflecția asupra propriilor acțiuni 

 Lărgirea perspectivelor și a posibilităților  
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Supervizare - Settings 

•Supervizare individuală: prelucrarea dificultăților personale și profesionale 
ale unei singure persoane 

•Supervizarea grupului: participanți din div. instituții sau departamente 
reflectă asupra problemelor privind colaborarea, interacțiunea, strategiile de 
asistență 

•Supervizarea echipei: o echipă își analizează propriile dinamici, interacțiuni, 
procese, obiective, strategii 

•Intervizare: Supervizare colegială pe baza structurii profesionale a locului de 
muncă (regulă). Analiza autonomă a problemelor de specialitate, procese ale 
echipei, studii de caz. 
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Supervizarea este o formă absolut aparte a 
consilierii și intervenției 

 
Ea se ghidează după o filozofie proprie și o logică 

proprie 
 

Reprezintă o completare la formele deja 
existente de consiliere și nu pretinde a fi un 

panaceu 
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Ideile principale ale supervizării 

 Fiecare om își construiește propria realitate 

 Percepția realității este un proces subiectiv 

 Acțiunea și comportamentul sunt supuse unui proces circular de 
interacțiune 

 Percepția omului asupra realității este unul dintre elementele centrale ale 
viziunii sale asupra ființei, lumii și problemei sale 

 Lărgirea perspectivei mărește șansele asupra schimbării perspectivei și 
astfel și asupra soluționării problemei. 
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Definirea sistemică a scopului supervizării 

 Scopul supervizării reprezintă îmbunătățirea percepției 
supervizatului: 

– asupra sinelui (tipare proprii) 

– asupra celorlalți 

–asupra contextului problemei 
 

 precum și sprijinul în vederea schimbului de perspective și 
astfel spre găsirea unor noi modalități de comportament și 
acțiune 
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 O deosebire, care face diferența,  
 

 rezultă dintr-o percepție și o 
relație distorsionată. 

                 

          (N.Fackler) 
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"Nu poţi învăţa pe cineva totul. Poţi doar să-l 
ajuţi să descopere adevăruri în el însuşi." 

        (Galileo Galilei) 
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Premise structurale în vederea reușitei 
supervizării 
 

•Condiții cadru cum ar fi timpul și spațiul 

•Clarificarea sarcinii de lucru cu contractantul extern (angajator) și 
intern (supervizat) 

•Certitudine privind durata și încheierea supervizării  

•Obiective clare 

•Roluri clare 

•Confidențialitate absolută 

•Libertate decizională asupra activității de supervizare 
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Premise personale în vederea reușitei 
supervizării 

 Disponibilitatea și motivația supervizatului spre a se lăsa supus 
procesului de căutare și găsire al supervizării 

 Disponibilitatea supervizatului pentru autoreflexie 

 Disponibilitea spre a privi „pete sumbre“ 

 Disponibilitatea și competența supervizorului de a-l conduce în 
mod altruist și modest pe drumul său ( formare adecvată și 
competență socială și umană) 

 Relație și atmosferă de lucru cooperantă, de la egal la egal 

 Încredere și apreciere reciprocă 
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Felul relației determină 
măsura intervenției 

 

J.Rieforth 
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Atitudine necesară a supervizorului 

 Concentrare asupra procesului supervizatului 

 Ghidarea procesului fără aprecieri asupra conținutului (nu se fac aprecieri, nu 
se dau sfaturi, etc) 

 Deschidere pentru tot ce este important supervizatului 

 Respect la adresa persoanei și lipsa respectului asupra conținuturilor 

 Receptivitate și empatie la adresa supervizatului 

 Compasiune dar nu com-pătimire 
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Atitudinea necesară a supervizatului 

 Disponibilitatea de a se supune unui proces și a se lăsa condus de supervizor 

 Disponibilitatea de a i se adresa întrebări 

 Disponibilitatea de a pătrunde mai adânc, de a reflecta asupra sieși, asupra 
motivelor, sentimentelor, acțiunilor și pozițiilor dar și asupra propriei 
contribuții la problemă 

 Disponibilitate pt. preluare v. responsabilitate proprie 

 Curaj și disponibilitate de a merge pe/găsi căi noi și a le experimenta. 
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Scopurile supervizării 
 de a-l sprijini pe supervizat spre a-și formula cu precizie întrebările; 

 de a dezvolta și/sau a preciza obiective profesionale sau viziuni; 

 de a-l ajuta pe supervizat în direcția unei viziuni sau definiții; 
diferențiate asupra problemei: 

 de a-l anima spre un proces autonom de căutare și găsire; 

 de a-l sprijini în competențele sale de rezolvare a problemei; 

 de a-l ajuta în vederea luării autonome și responsabile  a deciziilor; 

 de a-l promova în dezvoltarea sa profesională și personală; 

 de și a-l sprijini în desfășurarea resurselor sale. 
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Sarcina supervizorului 

 
  …… nu este aceea de a schimba lumea, 

  
ci a-i da supervizatului  
 

șansa și posibilitatea de schimbare  (prin 
răspunsul autonom la întrebările sale). 
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Cu siguranță nu este sarcina 
supervizorului de a 

 da ordine 

 a spune ce e de facut 

 a da sfaturi 

 a face propuneri 
- a aprecia sau califica; 

- a critica; 

- a analiza comportamentul supervizatului. 
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Rezumat 

Supervizarea se bazează pe sprijinul acordat 
supervizatului: 

 să-și găsească obiectivele profesionale și personale 
proprii; 

 să-și descopere resurse existente precum și căi și 
modalități proprii de rezolvare; 

 să pună acestea cu responsabilitate și convingere în 
practică; 

 spre binele clienților săi, a mediului său și a propriei 
sale persoane. 
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Riscuri și primejdii ale supervizării  

 Terapiizarea (Supervizarea ca înlocuitorul terapiei); 

 Supervizorul ca rezolvatorul problemelor (prin transferul responsabilității 
asupra problemelor supervizatului către supervizor); 

 Incapacitarea supervizatului; 

 Supervizarea ca discuție amicală (discuții confortabile fără sens) și de jelire 
(Supervizorul fiind consolatorul); 

 Supervizare ca drog (satisfacere compensatorie pentru lipsa succesului); 

 Identificarea supervizorului cu supervizatul (pierderea distanței); 

 Evitarea deciziilor sau întârzierea acestora; 

 Sperierea supervizatului prin confruntări puternice; 

 Aprecierea negativă a supervizatului de către supervizor. 
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Cele 3 principii ale supervizării 
sistemice, orientate spre rezolvare   

1. Orientare spre resurse 

 

2. Respect 

 

3. Orientare spre soluție 
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Accepțiuni de bază 

 Dacă ceva nu este stricat, nu te apuca să 
repari; 

 Dacă stii cum funcționează ceva, fă mai multe 
de acest fel; 

 Dacă ceva nu funcționează, lasă asta, fă 
altceva sau  
„Nu încerca să călărești calul, ce tocmai a 
murit“ 

© IMB GmbH N.Fackler 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Sibiu, 2014 


