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Rezumat
Teza prezintă o analiză a principalelor contribuții originale ale autorului și direcțiile de
cercetare

actuale. În cercetarile anterioare, autorul s-a concentrat pe desfașurarea unor

cercetări-intervenție, îmbinand aspectele teoretice, epistemologice și metodologice cu cele ale
schimbării sociale. În partea a doua a lucrării sunt prezentate direcțiile de acțiune propuse de
autor pentru dezvoltarea sa profesională, științifică și academică.

Principalele direcții

tematice în care autorul a adus contribuții semnificative sunt: (a) research intervention bazată
în principal pe ancheta apreciativă; (b) evaluarea programelor și (c) elaborarea proiecetelor și
implementarea programelor destinate introducerii unor inovații în domeniul social.
În domeniul cercetării intervenție, autorul prezintă contribuțiile sale în aplicarea
anchetei apreciative și a abordării construcționiste în domeniul asistenței sociale și în cel al
evaluării programelor. O primă contribuție semnificativă a autorului este aceea de lansare,
teoretizare și experimentare a supervizării apreciative și a managementul de caz apreciativ.
Renunțarea la „paradigma deficienței” și aplicarea principiilor anchetei appreciative în
asistența socială sunt considerate de autor drept strategii de schimbare a retoricii și practicilor
instituționale privind asistența socială a persoanelor vulnerabile și defavorizate, precum și a
culturii organizaționale. Pentru a demonstra acest lucru, autorul a realizat o serie de cercetări
bazate pe experiment, care demostrează eficiența ridicată a unei asemenea abordări. Pentru a
rafina intervenția în domeniul asistenței sociale este necesară o reconstrucție epistemologică și
teoretică privind vulnerabilitatea socială; astfel autorul propune o teorie a vulnerabilității
utilizând teoria construcționismului social, fiind primul autor care propune o astfel de
perspectivă. Aceasta are implicații la nivelul eticii și al construirii politicilor sociale. Promotor
al abordării construcționiste, autorul propune abordarea proiecționismului social, care
presupune o răsturnare a determinismului clasic; prin această abordare, autorul susține
importanța proiectelor în producerea schimbărilor sociale și a influenței ideologiilor în
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promovarea acestor transformări. Demonstrând rezultatele utilizării anchetei apreciative în
supervizare și în managementul de caz, autorul a extins aplicarea acestei strategii de cercetare
intervenție în domeniul evaluării, al facilitării comunitare și al educației parentale. Studiile
sale în acest domeniu au devenit o sursă de documentare și de inspirație atât în sfera
academică, cât și în cea a practicii sociale.

