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Introducere
Rezultatele intelectuale 5 (numite în continuare IO5) din cadrul proiectului CAPEvFAIR sau concentrat pe competențele profesionale. Accentul pus pe competențe permite
îmbunătățirea proceselor și a calității serviciilor și introducerea de noi competențe
adaptate realității și noilor evoluții prin revizuirea acțiunii și intervenției în context.
Prezentul document are drept scop definirea competențelor necesare lucrului cu mamele și
copiii acestora în situații de vulnerabilitate, în perioada perinatală.
În vederea atingerii acestui scop, s-a stabilit o definiție comună a „competențelor
profesionale”. În funcție de realitatea partenerilor CAPEvFAIR, am găsit angajați,
remunerați sau voluntari, care joacă un rol fundamental în acordarea de atenție socială
mamelor și copiilor acestora. Din acest motiv, am căzut de acord să ne inspirăm din
definiția Standardelor Ocupaționale Naționale din Marea Britanie (2011, p.8), conform
căreia competențele profesionale înseamnă aplicarea aptitudinilor, cunoștințelor,
practicilor și valorile adecvate în lucrul cu partenerii, indiferent dacă respectiva persoană
este remunerată sau nu pentru aceste activități1. Astfel, competențele sunt abilități,
cunoștințe, aptitudini și atitudini manifestate în comportamente observabile în practica
profesională. Am hotărât să ne concentrăm asupra competențelor transversale (abilitățile
și cunoștințele asociate cu dezvoltarea diferitelor domenii ale activității profesionale) și
asupra competențelor specifice (cunoștințele și abilitățile tehnice necesare pentru o funcție
specifică, cunoașterea și utilizarea unui limbaj specific și utilizarea unor instrumente
specifice).
Cu toate acestea, ne-am dat seama că pentru a dezvolta cadrul competențelor în acest
domeniu este nevoie să coborâm un nivel și să specificăm comportamentul și resursele
profesionistului pentru a face față situațiilor specifice în cadrul intervențiilor asupra

1Standarde

Ocupaționale Naționale. (2011). Educație Continuă în Marea Britanie. Lucrul cu parteneri.
Disponibil la: http://dera.ioe.ac.uk/2024/1/work-with-parents-nos-jan-2011.pdf
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femeilor și copiilor acestora. Acestea au fost numite micro-competențe (numite în
continuare MC) sau, cu alte cuvinte, abilitățile necesare profesionistului pentru a face față și
a rezolva o anumită situație din activitatea zilnică.
Scopul nostru este să îi ajutăm pe profesioniștii în domeniu să știe ce ar trebui să facă, cum
ar trebui să procedeze și cum ar trebui să o aplice într-un context anume și să încercăm să
îi ajutăm ulterior cu găsirea resurselor de formare. Astfel, definirea acestor competențe
reprezintă cheia elaborării unor programe de formare care să îi ajute pe oameni să își
formeze comportamentul necesar pentru performanță în domeniul asistenței perinatale în
situație de vulnerabilitate.
Metoda de identificare a competențelor
IO5 a fost elaborat pe parcursul a mai multor faze în urma unui proces de cercetare a
acțiunilor. Acesta a pornit de la un model teoretic2 și a fost reconstruit din perspectivă
locală și europeană, prin intermediul unui proces sistematic de reflecție împreună cu
profesioniștii care însoțesc femeile aflate în situație de vulnerabilitate și copiii acestora în
perioada perinatală. Procesul a avut loc din ianuarie 2016 până în august 2017 și a constat
din activități în persoană și lucru online. Procesul cuprinde următoarele faze:
1. Abordarea competențelor

transversale

și specifice

din modelul teoretic.

Reprezentarea grafică a competențelor sub forma unui arbore 1. Inițial, punctul de
plecare include patru domenii de competențe (Proceduri de evaluare și intervenție,
Crearea și aplicarea de planuri de acțiune, Elaborarea de cadre profesionale, Relații
interpersonale)
2. Reflecții de grup asupra modelului teoretic din perspectivă europeană. Drept
urmare, s-au redefinit competențele transversale și specifice, s-a modificat arborele
2Rodrigo,

M.J.;…Ochaita, E. (2015). Guía en buenas prácticas de la parentalidad positiva. Madrid: Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (Pg. 27)
Disponibil la http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4795
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1 și a rezultat arborele 2. S-au definit șase domenii de competențe: Elaborarea de
cadre profesionale, Crearea și aplicarea de planuri de acțiune, Proceduri de evaluare
și intervenție, Relații interpersonale, Abilități intrapersonale și Cadru teoretic.
3. Validarea competențelor din arborele 2 printr-o cercetare calitativă destinată să
identifice exemple de astfel de competențe într-un anumit serviciu (R.M.
Antaviana). Așadar, competențele au fost reformulate și îmbogățite cu o definiție a
competențelor transversale și specifice asociate fiecărui domeniu de competențe
(adică, domeniul competențelor intrapersonale: implicarea emoțională, gestionarea
culturii originii și gestionarea experienței de viață).
4. Având drept scop o abordare practică menită a pregăti profesioniști calificați, am
început prin a identifica MC în rândul competențelor transversale și specifice în
cadrul a două evenimente Multiplier Event în Barcelona cu experți în domeniul
vulnerabilității și perinatalității din cadrul serviciilor sociale și medicale. Am obținut
astfel o primă perspectivă asupra MC rezultate din situații profesionale.
5. Descrierea situațiilor profesionale de identificare a MC din perspectivă europeană
(a V-a săptămână de curs). În consecință, s-au definit patru domenii de
competențe:

Relațiile

interpersonale

din

perspectivă

pozitivă;

Abilități

interpersonale; Cadrul teoretic și procesul de evaluare; și Crearea și aplicarea
planurilor de acțiune în context profesional și instituțional.
6. Colaborarea între parteneri pentru definirea MC și validarea finală a cadrului de
competențe.

Întregul proces le permite partenerilor CAPEvFAIR să identifice domenii de
competență, competențe și MC armonizate cu cerințele europene. Introducerea MC în
această abordare IO are drept finalitate găsirea de soluții practice de a face față
provocărilor profesionale zilnice și crearea unui cadru de competențe cuprinzător și
util. Rezultatul final se poate observa în tabelul 1.
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TABELUL 1. Competențe profesionale: domenii de competență, competențe și micro-competențe
RELAȚII INTERPERSONALE DIN PERSPECTIVĂ POZITIVĂ

Relația de
rezonanță

Capacitatea de a construi relația de
asistență ca o componentă a
rezonanțelor emoționale a
profesionistului confruntat cu
situația (mamă, copil, tată și diadă)
cu are se confruntă în activitatea sa
profesională.

-

-

Comunicare

Cunoașterea modului în care trebuie
stabilită o comunicare bazată pe
recunoașterea mamei ca persoană

-
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Abilitatea de a ne depista afectele pentru a optimiza diagnosticul și intervenția profesională.
Abilitatea de a recunoaște date privitoare la propriul corp (bătăile inimii, transpirație) și date privitoare la calitatea
psihică (emoții).
Abilitatea de a atribui sensurile și informațiile emoționale experienței proprii a unei persoane și de a identifica
rezonanțele utile pentru a clădi relația de asistență.
Abilitatea de a gândi și acționa după v-ați ascultat pe dumneavoastră și pe cei din jur, identificând rezonanța utilă în
lucrul cu mamele și copiilor acestora, care va fi apoi pusă în circulație cu sau fără cuvinte, în funcție de context.

Abilitatea de a se elibera de prejudecăți și a îi oferi mamei o perspectivă pozitivă.
Stăpânirea de strategii de comunicare verbală și non-verbală și aplicarea acestora de la prima întâlnire cu mama și
copilul acesteia.
Abilitatea de a crea instrumente și situații care îi permit mamei să se exprime și să își expună propriile puncte de
vedere și opinii.
Abilitatea de a împărtăși, transmite și discuta cu mama procesul de evaluare a riscurilor potențiale ale copilului său.
Ascultarea activă a discursului mamei, depistarea caracteristicilor utile în procesul stabilirii de legături emoționale
dintre mamă și copil.
Prezentarea copilului mamei sale ca pe o persoană care poate învăța să fie autonomă.
Abilitatea de a oferi toate informațiile necesare.
Abilitatea de a aplica diferite tehnici de interviu deschis (precum interviurile de motivare).
Abilitatea de a comunica prin intermediul mediului de mediere culturală lingvistică.

Negocieri

Abilitatea de a alcătui perspective
diferite (a mamei, a profesionistului,
a instituției) prin negocieri comune.

Mediere

Abilitatea de a facilita înțelegerea
conflictului dintre mamă și terțe
părți, prin cunoașterea modului de
recunoaștere a mecanismului de
putere curent și prin adaptarea
punctului central al fiecărei
intervenții în parte.

Capacitatea de
legitimare

Abilitatea de a ajuta mama să își
recunoască propriile valori și
abilități.

-

Cunoașterea și aplicarea diferitelor strategii de a ajunge la un acord.
Cunoașterea modului de transmitere a diferitelor perspective asupra aceleași situații.
Cunoașterea modului de creare a unui mediu de încredere și respect pentru mamă, în care să se simtă sigură pe
sine.

-

Cunoașterea și aplicarea diferitelor strategii de gestionare a conflictelor.
Abilitatea de a facilita comunicarea asertivă și non-violentă dintre două sau mai multe părți.
Cunoașterea modului de creare a unei relații bazate pe respect între ambele părți.
Abilitatea de a conduce și ghida dialogul dintre părți astfel încât ambele să se simtă legitime și recunoscute.
Abilitatea de a facilita ajungerea la un acord care să fie favorabil tuturor părților implicate.
Cunoașterea modurilor în care fiecare profesionist se raportează la dimensiunile puterii în funcție de propriul sex și
de propria apartenență geopolitică și instituțională, atunci când acesta este implicat în mediere.

-

Abilitatea de a recunoaște potențialele mamei și copilului și de a-i ajuta să le dezvolte.
Cunoașterea modului de aplicare de strategii care activează procesul de empatie al mamei.
Abilitatea de a aplica strategii diferite pentru a ajuta mama să recunoască și să ierarhizeze nevoile copilului, în
situații de incompatibilitate (atunci când nevoile sale și cele ale copilului sunt diferite).
Abilitatea de a fi accesibil, receptiv și deschis pentru a răspunde nevoilor mamei și copilului.

-

Flexibilitate și
creativitate

Abilitatea de a adapta răspunsurile
profesionale în funcție de situație și
nevoile mamei și copilului într-un
mod creativ

-
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Abilitatea de a găsi intervenția corectă pe baza nevoilor specifice ale mamei și copilului.
Abilitatea de a adapta intervenția în funcție de nevoile specifice ale mamei și copilului.
Abilitatea de a aplica strategii creative în relația profesionistului cu mama și copilul.
Cunoașterea modului de a diferenția ritmurile mamei, ale copilului și ritmurile proprii, în calitate de profesionist
Abilitatea de a oferi mamei strategii creative care favorizează relația acesteia cu propriul copil, precum utilizarea
jocului
Cunoașterea modului de prevenire a violenței instituționale.

Gestionarea stres

Abilitatea de a aplica o serie de
strategii și mecanisme pentru a
preveni fenomenul de epuizare

-

Cunoașterea modului de identificare a sursei de stres, indiferent dacă originea este personală sau profesională.
Abilitatea de a găsi mecanisme de gestionare a stresului personal și profesional.
Abilitatea de a face față situațiilor stresante care rezultă din intervenția profesională (utilizare, echipă, instituție)
Abilitatea de a găsi spații de asistență personală.
Abilitatea de a împărtăși situația profesională generatoare de stres cu echipa profesională.

-

Abilitatea de a ne recunoaște propriile sentimente și emoții care pot fi diferite de cele ale mamei și ale copilului
(Recunoașterea diferențelor).
Abilitatea de a recunoaște faptul că avem propria reprezentare a maternității sau paternității, în funcție de propriile
experiențe și că acest construct poate fi diferit de cel al mamei.
Capacitatea de identificare a felului în care ne reprezentăm „feminitatea”, locul notru în calitate de femeie, relația
cu propriul corp
Abilitatea de a oferi timp mamei dar și propriei persoane.
Cunoașterea modului de adaptare a apropierii emoționale în relația profesională cu mama și copilul.
Legitimarea propriei capacități de a se simți viu/vie și de a simți emoții.

ABILITĂȚI INTRAPERSONALE

Management
emoțional
(Raportarea
personală
emoțională)

Recunoașterea, identificarea și
reglementarea exprimării emoțiilor.

Raportarea
personală
culturală

Abilitatea de a lua în considerare
cultura drept cheie a înțelegerii și
analizării situațiilor concrete.

-

-
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Abilitatea de a cerceta aspecte ale culturii proprii.
Abilitatea de a accepta și înțelege experiența șocului cultural.
Capacitatea de a concepe o însoțire care ia în calcul dimensiuni multiple, precum contextul social, cadrul cultural și
legal, precum și diferitele povești ale participanților (mamă, copil, profesionist, familie de plasament).
Sensibilitate și deschidere culturală: abilitatea de a lua în calcul diferența culturală.
Abilitatea de a lua în considerare cultura drept cheie pentru înțelegerea situațiilor concrete analizate.

-

Cunoașterea și înțelegerea
elementelor propriei povești, astfel
încât acestea să poată fi o resursă
folosită în mod corect în relația
profesională cu mama și copilul.

Raportarea
personală la
experiența
proprie

-

Abilitatea realizării unei abordări geopolitice, istorice, economice și culturale în analiza și înțelegerea situației
concrete.
Abilitatea de a manifesta interes și curiozitate în înțelegerea culturii mamei și copilului.
Abilitatea de a se concentra pe mamă și pe abilitățile ei, și nu pe prejudecăți și mituri culturale.

-

Abilitatea de a accepta „adevărul” exprimat de mamă în timpul întâlnirilor.
Luarea în considerare atât a spuselor mamei, cât și a spuselor profesioniștilor.
Commenté [N2]: De revizuit
Abilitatea de a depista și analiza care este miza pentru noi în dinamica relației.
Diferențierea și păstrarea limitei dintre cunoștințele și sentimentele profesionistului.
Commenté [N1]: Istorie sau poveste? Dacă ne referim la
interpretarea propriei istorii, deci „poveste”.
Diferențierea și păstrarea limitei dintre propria istorie/poveste și cea a femeii.
În următorul table folosim, de asemenea, poveste.
Legitimarea propriei capacități de a avea sentimente.
Dacă sunteți de accord, folosim „poveste”
Abilitatea de a-și aminti spusele femeii și propriile declarații din timpul întâlnirii.
Commenté [N3]: Idem
Abilitatea de a percepe confuzia pe care întâlnirea cu femeia o poate provoca în interiorul profesionistului.
Abilitatea de a recunoaște nevoia de a fi ajutat de către un alt profesionist dacă gradul de confuzie este prea ridicat.

-

Abilitatea de a-și cerceta propriile abordări profesionale.
Promovarea simțului de control (conștiința subiectivă) pentru a ajuta mama să realizeze că „ea acționează”, că ea
este inițiatoarea acțiunii; acest lucru se realizează prin:
o Determinarea mamei să se autoanalizeze.
o Ajutarea mamei să își înțeleagă situația.
o Ajutarea mamei să își îmbogățească perspectiva.
o Ajutarea mamei să găsească sprijin în mediul în care trăiește.
Abilitatea de a activa o gândire reflexivă.

CADRE TEORETICE / PROCESE DE EVALUARE

Cunoașterea
modelelor și a
abordărilor
profesionale

Concentrarea intervenției pe mamă
și copil în mediul lor obișnuit.

-
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-

Aplicarea de
instrumente și
protocoale

Cunoașterea modului de a utiliza
instrumente și protocoale în cadrul
intervenției cu mama și copilul.
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-

Lucrul în funcție de situația și istoria mamei și copilului.
Abilitatea de a reconsidera povestea mamei și copilului în spiritul acceptării, luând în calcul resursele și potențialele
acestora.
Lucrul într-o perspectivă ecosistemică.

-

Cunoașterea modului de analizare a situației mamei și cunoașterea instrumentelor care pot fi puse la dispoziție.
Abilitatea de a alege instrumentul potrivit pentru fiecare moment.
Abilitatea de a adapta instrumentele nevoilor și capacităților mamei și copilului.
Abilitatea de a dezvolta noi instrumente dacă este necesar.
Abilitatea de a direcționa mama și copilul către alte servicii care să îi asiste.
Abilitatea de a recunoaște când un instrument nu funcționează și luarea de măsuri corespunzătoare.
Capacitatea de a împărtăși instrumente și protocoale cu alți profesioniști pentru a optimiza intervenția.
Introducerea de instrumente și protocoale la care poate participa și mama.

CREAREA ȘI APLICAREA DE PLANURI DE ACȚIUNE / CONTEXT PROFESIONAL ȘI INSTITUȚIONAL
Identificarea
nevoilor și
abilităților
împreună

Abilitatea de a identifica împreună
(mama și profesioniștii) nevoile
mamei și copilului.

Intervenție axată
pe mamă și copil
în mediul lor
obișnuit

Abilitatea de a construi planul de
acțiune împreună (mama și
profesioniștii), în funcție de nevoile
mamei și ale copilului, de
potențialul și mediul acestora.

-

-

Transformarea
pentru schimbare

Lucrul la și cu: organizarea, cultura
evaluării, educația continuă,
inovația și procesele de schimbare
instituțională
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-

Cunoașterea modului de strângere și luare în considerare a informațiilor primite de alți profesioniști și mamă.
Abilitatea de a gestiona situații diferite, folosind limbaje diferite, pentru a facilita abordarea mamei.
Cunoașterea modului de a-i oferi mamei spațiu, de a o face să se simtă confortabil și de a încuraja să își exprime
nevoile.
Cunoașterea modului de strângere a acelorași informații din diferite puncte de vedere (mamă, familie, prieteni,
experți).

Recunoașterea mamei în diverse ipostaze (femeie, adolescentă, mamă, fiică)
Abilitatea de a stabili o relație echitabilă (relație orizontală)
Abilitatea de a permite mamei să se plaseze în context
Abilitatea de a descifra împreună cu mama contextele în care aceasta este implicată, și de a susține /îmbunătăți
relațiile.
Abilitatea de a aplica strategii de responsabilizare a mamei.
Abilitatea de a stimula dezvoltarea abilității mamei de a-și exprima liber dorințele, opiniile în legătură cu viața sa și Commenté [N4]: De revizuit.
cu intervenția.
Abilitatea de a adapta instrumentele și protocoalele de intervenție fiecărei situației în parte.

Cunoașterea culturii instituției: mandat, aplicarea legislației, instrumentele, definițiile utilizatorilor, funcțiile
profesioniștilor.
Abilitatea de a analiza în mod critic serviciile, promovarea bunelor practici.
Cercetarea practicilor instituționale în vederea propunerii de schimbări adaptate situației.
Discutarea cu colegii și șefii de serviciu a sensului practicilor instituționale.
Luarea în considerare a interculturalității instituției (diferențele de definire a violenței, conceptului de protecție,
maternitate...).

-

-

Coordonarea cu
alte servicii

Abilitatea de a stabili colaborări și
sinergii cu alți profesioniști, servicii
și organizații

-

www.capevfair.eu

Lucrul în echipă.
Cunoașterea modului în care se discută cu „utilizatorul expert” sau cu „expertul informal”, documentație și
instrumente de îmbunătățire.
Producerea și împărtășirea documentației profesionistului.
Implicarea într-un dialog cu instituțiile politice în vederea producerii de schimbări cadrul normativ și instituțional,
care să ia în considerare vocea utilizatorilor și profesioniștilor.
Implicarea într-un dialog cu instituțiile politice pentru a împărtăși cu acestea evoluțiile realității „din teren”
Abilitatea de a promova cercetarea acțiunii în instituție.

Cunoașterea rețelelor și resurselor (inclusiv cele informale) din teren
Abilitatea de a identifica și împărtăși între profesioniști toate resursele disponibile pentru mamă (inclusiv sprijinul
informal) pentru a le include în intervenție
Abilitatea de a fi conștient de acțiunile serviciului și de limitele acestuia
Abilitatea de a favoriza o viziune globală care include puncte de vedere diferite, pentru a nu fragmenta istoria
mamei
Abilitatea de a dezvolta o metodă de lucru cu o rețea profesionistă (obiectivele împărtășirii, metodele de
comunicare, protocoale de acțiune, definirea situațiilor...)

Concluzii
În concluzie, am dori să rezumăm o serie de observații legate de prezentele Rezultate
Intelectuale:


Competențele și MC rezultate corespund contextului social în interacțiunea cu alte
sectoare, de exemplu cel medical. Cadrul poate fi înțeles ca baza de adaptare a
intervenției la complexitatea femeilor în perioada perinatală, aflate în situații de
vulnerabilitate.



Utilizarea metodologiei de cercetare a acțiunii realizată în timpul întâlnirilor în
persoană (adică, săptămâna învățării, evenimente multiplicatoare, interviuri cu
profesioniști) și al întrevederilor online a permis construirea unui cadru de
competențe și MC în cadrul unei spirale de validare.



Însuși procesul acțiunii de cercetare a permis participanților să își dezvolte
competența reflexivă și să transforme felul în care privesc și își înțeleg munca. De
asemenea, procesul impune și nevoia de a discuta criteriile cu profesioniști care se
confruntă cu aceleași situații, dar în contexte diferite.



Această abordare colaborativă, cu parteneri din țările membre UE, permite
combinarea perspectivei locale cu perspectivele europene, precum și cu diferite
contexte de intervenție.



Definirea domeniilor de competență, a competențelor și MC permite construirea
unui cadru al competențelor cuprinzător și util și oferirea de instruire în acest
domeniu specific, în scopul de a îmbunătăți acțiunile profesioniștilor și de a
introduce abordarea celor mai bune practici.
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