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Prefaţă
Volumul realizat de studenţii masteratului de „Supervizare şi Planificare
Socială” şi coordonat de Domnul Dr. Antonio SANDU reprezintă o încercare
apreciabilă, după părerea noastră, de a transpune metodele apreciative în
practica socială aşa cum ea se regăseşte în experienţa cotidiană a studenţilor
noştri. Apariţia volumului este binevenită în contextul eforturilor de transformare a serviciilor sociale încă parţial tributare paradigmei deficienţei în
adevărate servicii apreciative. Temele abordate în volum sunt orientate spre
domenii surprinzător de diferite de la educaţia parentală la teologia apreciativă
trecând prin inovarea socială şi crearea unor grupuri sociale de suport. Faptul
că masteranzii se arată interesaţi atât de domeniul cât şi de cercetarea ştiinţifică
ca atare nu poate fi decât îmbucurător, întrucât avem speranţa că vor trece
ulterior la acţiune aplicând metodele apreciative la propriile locuri de muncă
şi în propria practică socială. Dincolo de conţinutul academic al textelor
apreciem ideea acestei cărţi de a transforma o potenţialitate, aceea a
masteranzilor, de a realiza cercetare ştiinţifică într-o actualitate prin supunerea
lucrărilor acestora dezbaterii publice în mediul profesioniştilor.

Conf. Univ. Dr. Ştefan Cojocaru
19 septembrie 2009
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Despre Seminarii Apreciative

The idea of appreciative seminars starts from a new vision on education that we see as a
partnership centered on equality between students and teachers, in which each one reveals its creative
potential bringing his contribution to social development of its own and of others. Peer equality
transforms "the social distance" between partners of the educational act by moving the focus from
the difference in volume of knowledge, to equality of the creative potential ability to produce
efficiencies in the area of expertise of each one.
Appreciative seminars are generally an andragogy which begins to identify the positive and the
mutually transforming resources both of the learners and trainers by stimulation of the collaborative
creativity. Education is not just a simple "act of discovery" that the student makes, guided by a trainer.
It can be seen as a research (inquiry) and at the same time a "festival of discovery" (research as
celebration). The stimulation of the student’s questioning potential can be done starting from the
principle that a system evolves in the direction in which the questions are raised. The construction
of appreciative seminars starts from the identification of the student’s creative and cotransforming
potential and less the relevant knowledge they possess. The identification of the positive in knowledge
takes form as success experiences appreciation, in collaborative learning, the moments in which
students were successful in learning and strategies that led this success. In this case, the educational
act is to us an "empowerment" process of all those involved. This process aims to transfer successful
strategies that learners and trainers have identified in different learning situations to the new formative
context.
The stimulation of student’s participation is achieved by transforming “the learning task
centered group “into a learning team. The removal of specific formal and classical education process
and the focus on the playful learning techniques including role play, or other methods of stimulating
learning in a group with mainly playful nature, transforms the act of learning into a "festival of
discovery” and learning context into “the best framework " of the creative potential auto-update. The
development of the skills is seen in the appreciative pedagogy as a successively passed process through
stages of identifying successful strategies and positive experience, how to use the skills through a
co-transforming and playful act and the application of these skills in the suited field where "they work
best for us."
In introducing the appreciative methods in education, a model can be "collaborative centering
on a task”, that means the identification of a motivating task for students which will be achieved in
teams, appreciative peer review, stage in which colleagues will highlight the positive successful
elements of the team, originality , innovative, etc. of each colleague and not least, the transforming
of learning into research by selecting a task which involves discovering and producing new.
Another specific element of appreciative seminars is the different position from the known elements (their reframing), the difference in understanding of symbolic elements and overcome the
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interpretative conventions that limit knowledge in one direction. The opening pretext of collaborative
research can be the appreciative and systematic analysis of an event (this can mean everything: from
a social or political event, to analyzing a movie, developing an essay, a research). Another appreciative
reframing element used by us, is the free discussions session focusing on positive affirmation. Students
are encouraged to explore any new element which they consider significant in terms of their past
experiences. The pretext of discussion can be any element of everyday experience, their own successful
cases, a new approach of a topic or of a social context, etc. The pretext of opening appreciative
collaborative research is "the playful frame" which we call "learning context”. This can be outlined as
a goal of the seminar, reserving some time for appreciative dialogue, or may constitute the general
framework of the seminar, when the approached themes are built gradually through dialogue between
students and teachers. The main appreciative dialogues theme is chosen from the proposals of the
students. The dialogue is oriented so that students can "discover" the innovative elements and
appreciate them as their own, encouraging them to pursuing with the interpretative approach,
oriented on the discovery of new and creative elements in the studied domain.

***
Introducing "Appreciative Methods of Intervention in the Organization" as a discipline in the
academic curriculum of the program master of "Supervision and Social Planning" and generally
appreciative to academic recognition methods it is a starting point for the development of methods
in various areas of social practice.
Started as an organizational development technique, as the appreciative inquiry , this
methodology shows its transforming potential in more and more areas including: psychology
(appreciative intelligence), science education (appreciative pedagogy), appreciative supervision,
appreciative advising, management focused on assessment, appreciative advice, appreciative
management of human resources, community development focusing on assessment, appreciative
leadership, appreciative marketing and sales techniques focused on success and assessment,
appreciative psychotherapy, appreciative coaching, appreciative training and nevertheless appreciative
medicine and appreciative theology .
The ascendancy of the appreciative method in all these areas is based on a paradigmatic split
which represent a shift from the deficiency paradigm, to a paradigm of success in assessing the positive
elements.
The idea to achieve this volume starts from the need to implement an appreciative assessment
of the quality and success of the work made by the master program students inside the seminar that
we went trough together in the "spirit of partnership in education". The student’s seminar task was
to achieve a theoretical or practical research focusing on the side of the applied appreciative
methodology in the most varied aspects of it.
Students were offered to carry out this research leaving from academic standards, namely: the
existence of a methodological design of research for articles with applicative nature, the existence
and clear presentation of the critical apparatus and bibliography in a scientific manner based on
specific citation standards APA model (this assumes that the authors cited to be written in brackets,
immediately after the quotation or paraphrase performed, followed by year of books and page where
the reference appears). To provide a scientific contribution plus students were asked to support public
research to the colleagues in the manner expected of a scientific conference having as pattern the
academic standards proposed by Thomson ISI (the existence of a group of selection and validation
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of the proposed research binding discussions on papers presented), so each paper must be
accompanied by two Peer Reviews from some colleagues who expressed their views (we suggesting
it upon all undergraduate as the Peer Review to exercise their appreciative intelligence pointing where
applicable the innovations and value addition made by the article)
At the presentation of each article we also followed to achieve a series of reviews and impressions
on the content of articles, suggestions Peer Review (without claiming to be a true Peer Review on
my part) and assessment of the novelty and originality of the proposed text. To give a hint of
"additional assessment" of the efforts that students made we decided along with them to propose
towards publishing some of the most valuable papers presented at seminars at the option of students
and quality of the research act carried out as me acting as moderator of the seminar and after the
colleagues’s Peer Review . We don’t deny the existence of small lack of expression in texts, sometimes,
of methodological inconsistencies but which does not affect, in our opinion, the scientific value of
the texts presented.
Most articles submitted show the „scientific maturity ", meaning the ability to develop a master
text scientific value and the subject of peer review. Some comments regarding the scientific
requirements of a text note that is „useful to interested reader” can retrace the author's argumentative
basis of the sources cited and this way he can be able to form his own opinions and if he wants to
adapt the methods listed in his own research or social practice
In preparing the book itself students from the Masters Program were also involved, which
achieved only formatting documents, layout and proofreading text, for Lumen Publishing House,
host publication of this volume, remaining the task to perform the printing and publishing steps
necessary marketing of these books. We chose that along with the student’s text for better
understanding, to add a theoretical study conducted by us in terms of appreciative medicine that can
be used as a model for application in appreciative methods and a theoretical nature article as well, to
overview of appreciative inquiry, technical methods underlying appreciative, without understanding
many of these technical methods it’s difficult to undergo the text.. We also chose to present a series
of comments on the master text that we marked as such and hence graphic novel format volume. The
texts on the edges reflect the high points of view we have expressed regarding the student’s master
texts at the moment that they have presented them. We consider the development of this volume an
"exercise of assessment" of potential young students many of whom would later become - we hope
valuable researchers in social sciences.

Dr. Antonio Sandu
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Ancheta apreciativă în dezvoltarea
organizaţională
Biodata:

Dr. Antonio SANDU
antonio1907@yahoo.com

Abstract
Appreciative inquiry is based on a constructionist
methodology aimed at highlighting the positive elements and
transforming the organization and design of social development
from the existing positive experiences. Replacing welfare society
with the network society, globalization and interdependence in the
reconstruction of the social paradigm by replacing the postmodern
society centering on specific personality to that of "border
spiritualization" change welfare objectives of "boosting the
potentialities of self-determination of the client. In this context
appreciative
inquiry is a force of transformation, which will
create beneficial changes in both organizational culture and
the mentality of individuals.

Key Words:
appreciative inquiry, 4D, action research, postmodern, transmodern.

Ancheta apreciativă – clarificări conceptuale
Dezvoltarea socială fiind prin esenţa ei un proces integrativ
este predispusă la transdisciplinaritate, şi de accea am ales această
dimensiune a practicii sociale pentru a ilustra clivajul interpretativ
al unor tehnici sociale generat de schimbările de paradigmă oferite
de trecerea la o epistmologie transmodernă centrată pe interconexiune. Cultura integrală, văzută ca sinteză a tradiţionalismului cu
modernitatea, este opusă de teoreticienii transmodernităţii
(Codreanu, 2006:177) “culturii Coca-Cola”, care prin deconstrucţia
oricărei realităţi, suprimă însăşi spaţiul de acţiune a valorilor. În acest
mod, postmodernismul implică întreaga sferă a fiinţării umane:
cultura, teologia, filosofia, arta, politica, ştiinţa şi tehnica.
“Spiritualizarea frontierelor”, de la nivelul construcţiilor
social-politice, este o continuare firească a “spiritualizării
frontierelor epistemologice”, a unificării ontologice, într-un

În introducerea “Seminariilor
apreciative” considerăm utilă
reluarea unor idei expuse în cadrul
cursului de Metode apreciative de
intervenţie în organizaţie, pentru ca
cititorul să aibă accesul la o
informaţie completă cu privire la
elementele de noutate teoretică şi
metodologică cuprinse în prezentul
volum.
O importanţă deosebită pentru
înţelegerea corectă a conţinuturilor
teoretice ale metodei apreciative o
considerăm integrarea acesteia în
contextul socio-cultural, specific
postmodernităţii şi anume spiritul
interogativ sau interogarea cu privire
la consistenţa oricărei valori. Spre
deosebire de postmodernitate, transmodernitatea – etapă socială pe care
o considerăm a fi de actualitate după
2001, pune accentul pe fenomene
specifice de integrare totalizatoare
sub forma “reţelelor”.
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Cercetarea acţiune este un domeniu de vârf al practicii sociale, care
vizează rolul simultan de cercetător
şi de agent al schimbării al celui care
realizează această tehnică de
practică sociologică. Ancheta
apreciativă, originată în studiul
organizaţiilor pleacă de la ideea
centrală că subliniind pozitivul
dintr-o organizaţie aceasta va evolua
în mod automat către maximizarea
pozitivităţii sale.

“Univers reţea” în care, potrivit lui Ray Paul, fiecare element
constitutiv este corelat unitar cu toate celelalte elemente ale sistemului.
Înlocuirea societăţii bunăstării cu cea a societăţii de reţea,
globalizarea interdependenţelor şi reconstrucţia paradigmelor sociale
prin înlocuirea obsesiei individualităţii specifice societăţii postmoderne
cu cea a „spiritualizării transmoderne a frontierelor” (SANDU,
2009) va schimba obiectivele intervenţiei sociale din „dinamizarea
potenţialităţilor de autodeterminare şi autoactualizare a clientului”
(Rogers, 1966), în restructurarea adaptativă a reţelelor sociale în
favoarea funcţionării pozitive a clientului.
Gervase Bushe, (cf. Cojocaru, D., 2004), unul din teoreticienii
anchetei apreciative o consideră o teorie a organizării şi o metodă
a schimbării sociale, una din cele mai semnificative inovaţii în
cercetarea acţiune. Conceptul de anchetă apreciativă este lansat de
către David Cooperrider şi Suresh Srivatsva în lucrarea “Appreciative
inquiry in organizational life”, apărută în 1987. Autorii reiau în acest
articol o dezbatere legată de importanţa teoriei pentru
(re)construcţia social organizaţională, discutată în contextul
potenţialului Cercetării-Acţiune preluând ideile lui Kenneth
Gergen legate de caracterul cunoaşterii teoretice şi rolul ei în transformarea socială propunând o redefinire a scopurilor ştiinţifice ale
Cercetării-Acţiune: “scopul ştiinţei nu este descoperirea şi verificare
legilor sociale care să permită predicţia şi controlul”, (Cooperrider,
cf. Cojocaru, D., 2004), ci ştiinţele sociale şi comportamentale ar
trebui definite în raport cu “capacitatea lor de generare”, prin aceasta
înţelegând capacitatea “să provoace prezumţiile călăuzitoare ale
culturii, să ridice întrebările fundamentale legate de viaţa socială
contemporană, să reconsidere ceea ce este considerat de la sine
înţeles şi în felul acesta să ofere noi alternative pentru acţiunea
socială (Gergen, cf. Cojocaru D.2004)”.
Ancheta (cercetarea) apreciativă (Appreciative Inquirey în
engleză) este un mod particular de a chestiona subiecţii dezvoltării
organizaţionale şi în acelaşi timp de a prefigura viitorul, prin
adoptarea unor relaţii pozitive pornind de la pozitivitatea
fundamentală inerentă persoanei, organizaţiei sau unei situaţii,
sporind capacitatea sistemului de cooperare şi schimbare. Metoda are
ca presupoziţie fundamentală angajamentul indivizilor în
îmbunătăţirea, schimbarea şi focalizarea pe performanţă.
(wikipedia.org/wiki/Appreciative_ inquiry).
A aprecia (Ap-pre’ci-ate, v., 1. valuing; the act of recognizing the
best in people or the world around us; affirming past and present
strengths, successes, and potentials; to perceive those things that give
life (health, vitality, excellence) to living systems 2. to increase in value,
e.g. the economy has appreciated in value. Synonyms: VALUING,
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PRIZING, ESTEEMING, and HONORING) =1. a valoriza,
acţiunea de recunoaştere a aspectelor pozitive în oameni, lumea
înconjurătoare; afirmarea punctelor tari trecute şi prezente,
identificarea potenţialităţilor, perceperea acelor lucruri care dau
viaţă (sănătate, vitalitate, excelenţă) sistemelor vii; 2. a creşte valoarea, Sinonime: a valoriza, a onora, a preţui (Cooperrider, D. &
Whitney, D., 1999).
Ancheta (In-quire’ (kwir), v., 1. the act of exploration and
discovery. 2. To ask questions; to be open to seeing new potentials
and possibilities. Synonyms: DISCOVERY, SEARCH, and
SYSTEMATIC EXPLORATION, STUDY)= 1. acţiunea de a
explora şi descoperi, 2. acţiunea de a pune întrebări, fiind deschis
spre a sesiza noi potenţialităţi şi oportunităţi Sinonime: descoperire,
cercetare, explorare sistematică, studiu. (Cooperrider, D. &
Whitney, D., 1999).
Diverşi autori au definit o anchetă apreciativă ca fiind o
paradigmă a evoluţiei conştiente generată de noul secol (Hubard,
1998) o metodologie care duce ideea constructului social a realităţii
către extrema sa pozitivă prin accentuarea metaforei şi naraţiunii,
relaţionarea cu modul de cunoaştere şi limbajul aducând-o la
potenţialul maxim de teorie generatoare „Cea mai importantă
teorie generatoare” (Gergen, 1997) „Cea mai importantă teorie în
cercetarea acţiune din ultima decadă” (Bushe, 1991), O nouă Yoga
a cercetării” (Harman, 1991), O abordare radical afirmativă a
schimbării prin completa înlăturare a managementului centrat pe
problemă (White, 1997), Piatra filosofală a dezvoltării
organizaţionale (Sorenson, 1996). Pornind de la aceste definiţii
Cooperrider consideră ancheta apreciativă o epistemologie, o
instanţă normativă, o metodologie în managementul schimbării, o
abordare semnificativă, leadership (Cooperrider ,1993:3).
Cooperrider ne propune următoarea definire operaţională a
anchetei apreciative: o cercetare co-transformatoare a pozitivului din
indivizi şi organizaţii. Ancheta apreciativă este o descoperire transformatoare a surselor generatoare de vitalitate a sistemelor vii în
momentele lor de maximă eficienţă şi maximă capacitate creatoare în
domeniul economic, ecologic, uman. Ancheta apreciativă este o cale
centrală bazată pe arta interogativă asupra punctelor tari a sistemului
pentru a le putea înţelege, anticipa şi maximiza potenţialul creativ.
Este o mobilizare a capacităţii interogative pe baza principiului
întrebărilor necondiţionat pozitive. Dimensiunea cercetării este
corelativă cu cea a intervenţiei prin descătuşarea potenţialului inovativ a imaginaţiei creatoare în locul negării şi a criticii (Cooperrider,
1999:3).

Abordarea practică a metodelor
apreciative porneşte de la ancheta
apreciativă, dar în prezent vorbim de
asemenea despre management
apreciativ al resurselor umane,
consilierea apreciativă, supervizarea
apreciativă (Cojocaru, 2005),
leadership apreciativ, dezvoltare
comunitară apreciativă etc. Datorită
caracterului afirmativ (centrare pe
pozitivitatea inerentă şi pe
valorizarea elementelor co-transformatoare preferăm să utilizăm denumirea de metode afirmativ-apreciative. Termenul de afirmativ nu este
o noutate în literatura de specialitate
fiind introdus de Cooperrider
pentru a sublinia “optimismul” care
caracterizează aplicarea metodelor
apreciative. Pornind de la centrarea
pe experienţele de succes vom utiliza
în prezentele seminarii şi o altă
denumire a metodelor apreciative şi
anume “metode afirmative centrate
pe succes şi apreciere”. Ancheta
apreciativă este doar una dintre
aceste metode, şi ea vizează utilizarea
discursului şi dialogului pentru
utilizarea cercetării-intervenţie.
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