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Autoarea Adriana Florentina Călăuz, în studiul intitulat Optimizarea supervizării în
asistență socială, abordează o temă puţin studiată în asistenţa socială şi în sociologia
românească. Tema este absolut necesară dacă ținem cont de condiţiile globalizării, de ritmul
alert în care se produc schimbările sociale în epoca actuală. Raportându-ne la societatea
din prezent sesizăm  o schimbare a metodelor şi a perspectivelor sociologiei ca ştiinţă a
societăţii. După cum se menţionează în capitolul introductiv, intenţia autoarei este de a oferi
informaţii privind procesul de supervizare în asistenţă socială, de a argumenta necesitatea
sa în perioada actuală din România, de a identifica percepţia privind fenomenul, prin studiile
proprii.

O atenţie specială este acordată prezentării detaliate a modelelor de supervizare
(obiective, etape, conţinut, aspecte deontologice) implicate în acest demers. 
S-a consultat literatura de specialitate, un reper real şi extrem de util pentru supervizori în
activitatea concretă a acestora. 

În al doilea și în al treilea capitol remarcăm: preocuparea pentru analiza detaliată a
procesului de supervizare, rolul supervizorului şi  funcţiile specifice profesiei, metodele şi
tehnicile utilizate de către acesta, caracteristicile procesului de învăţare, procesul de formare
continuă a adulţilor, supervizarea individuală, de grup. Informaţiile sunt construite pe baza
celor mai relevante lucrări oferite de literatura de specialitate în domeniu, corect citată şi
redată, pe parcursul întregii lucrări. 

Sesizăm caracterul interdisciplinar, tema abordată din perspectiva sociologiei
educaţiei, psihologiei şi psihologiei sociale. Conţinutul lucrării implică idei şi teme tratate
cu abilitate şi corectitudine, interdisciplinar, ceea ce argumentează valoarea demersului
justificativ.

Primul studiu, prezentat la sfârșitul capitolului întâi, vizează reliefarea modului în
care asistenţii sociali înţeleg supervizarea, însă și  percepţia lor asupra obiectivelor acesteia,
inclusiv competenţele considerate importante (cine poate să fie supervizor şi care trebuie
să fie calificarea acestuia,  percepţia asupra funcţiilor care ar trebui să primeze în procesul
supervizării etc.). 

În al doilea studiu (la sfârșitul capitolului al II-lea) sesizăm o analiză a muncii
asistenţilor sociali, inclusiv factorii care determină obținerea performanţelor profesionale:
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factorii organizaţionali, educaţionali şi motivaţionali. 
În al treilea studiu (la sfârșitul capitolului al III-lea), autoarea Adriana Florentina

Călăuz a urmărit realizarea unei analize privind implementarea supervizării, a modalităţilor
de realizare a acesteia (internă/externă, individuală /de grup, metode utilizate în
supervizare), în cadrul unor tipuri diverse de servicii (servicii neguvernamentale/servicii
guvernamentale, primare/specializate din mediul rural/urban).

În concluzie, cartea, intitulată  Optimizarea supervizării în asistență socială, este
extrem  de importantă pentru activitatea de supervizare datorită  modului de realizare şi de
documentare. Cartea oferă asistenţilor sociali şi supervizorilor informaţii argumentate
ştiinţific, modele de acţiune, instrumente, metode şi tehnici concrete, utilizate doar în ţările
cu tradiţie în acest domeniu. 
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