A.3 Formare, supervizare formatori locali si crearea unei retele a formatorilor
A3.3 Organizare curs de perfectionare formatori – M2

Feedback din partea formatorilor locali
cu privire la replicarea cursului de perfectionare a personalului educativ din
serviciile de tip rezidential derulat in cadrul proiectului EDUC Plus
Echipa de formatori DGASPC Alba
„Modelul de formare si kit-urile pedagogice realizate in cadrul proiectului EDUC PLUS sunt extrem
de utile si necesare in activitatea de formare a educatorilor. Prin caracterul practic si interactiv al
cursurilor, stimuleaza interesul participantilor si clarifica o serie de situatii-problema identificate in
activitatea de zi cu zi.
Consider necesara replicarea modelului de formare la nivelul tuturor educatorilor din judet,
indiferent ca sunt angajati ai DGASPC sau ai ONG.”

Echipa de formatori DGASPC Arad
„Apreciem ca modelul de formare si kit-uile pedagogice pot fi recomandate integral in bibliografia
destinata destinata personalului educativ din Serviciile de tip Rezidential, publice si private.”

Echipa de formatori DGASPC Bacau
„Modelul de formare va fi replicat la nivelul intregului personal educativ din centrele rezidentiale,
fiind unul care a fost acceptat si apreciat de catre cursanti. Acesta a surprins partile esentiale ale
pregatirii teoretice ale unui educator specializat.”
„Avand in vedere impactul pe care acest material l-a avut atat pentru cursanti, cat si pentru
formator, consideram ca este binevenita inscrierea acestuia in bibliografia obligatorie atat pentru
examenul de angajare, cat si pentru utilizarea in cursurile de formare a personalului implicat in
educarea/ ingrijirea copilului din centrele rezidentiale si nu numai.”

Echipa de formatori DGASPC Buzau
„Consideram ca modelul de formare si kit-urile pedagogice sunt accesibile, in sensul ca sunt
percepute de catre educatori ca un sprijin practic adus activitatii lor si nu ca un suport pur teoretic,
care nu poate fi aplicat in lucrul cu copilul.”
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Echipa de formatori DGASPC Mures
„In urma derularii acestui proiect, am realizat ca cele trei module sunt o resursa care trebuie
valorificata in cursurile de formare continua a personalului implicat in cresterea si educarea
beneficiarilor din casele de tip familial. Entuziasmul, energia, dorinta de implicare si de convingere
a participantilor ne face sa credem ca materialul este de mare eficienta.
Pentru a creste impactul si pentru a spori rezultatele din activitatea noastra recomandam
parcurgerea cursurilor de dezvoltarea abilitatilor pentru deprinderi de viata independenta pentru
toti angajatii din casele de tip familial.”
„Parcurgerea cursurilor de dezvoltarea abilitatilor pentru deprinderi de viata independenta din
acest proiect, activitatile practice sunt binevenite si pot fi recomandate cu succes in orice
bibliografie destinata personalului angajat in asistenta sociala/ lucratorului social sau persoanelor
implicate in munca de voluntariat din acest domeniu.”

Echipa de formatori DGASPC Valcea
„Modelul de formare si Kit-urile pedagogice sunt la indemana intregului personal care lucreaza in
serviciile de formare, dezvoltare si imbunatatire a deprinderilor de viata independenta pentru
adolescentii si tinerii aflati in evidenta sistemului de protectie a copilului.
Acestea se adreseaza intr-un stil accesibil persoanelor cu pregatire diversa, oferind posibilitatea
sa ajute la formarea si dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.”
„Avand in vedere ca modelul de formare surprinde intr-un mod realist specificitatea copilului aflat
in plasament, nevoile de dezvoltare ale copilului institutionalizat, consideram ca acest material
poate fi recomandat in bibliografia de specialitate destinata personalului educativ din Serviciile de
tip Rezidential, publice si private.”
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