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Mihuți Laura, Instructor de educație
Pentru mine personal acest curs a fost extrem de util. În momentul în care m-am angajat nu
aveam prea multă experiență în domeniu, doar o grămadă de idei despre cum și ce să fac pentru
acești copii. Experiența acestui curs m-a ajutat să-mi transform ideile în activități de învățare, m-a
motivat să fac mai mult pentru ei și m-a încurajat să fiu mult mai organizată, mult mai hotărâtă și
determinată. Am înțeles cum să pun în practică ceea ce știam în teorie. Experiențele celorlalți
colegi au fost extrem de benefice, pentru că prin exemplele oferite am învățat cum să ne
confruntăm cu diferite situații. Acest curs m-a ajutat să compun/ formez scopuri și obiective bine
stabilite, prin care să-i ajut pe copii să dețină deprinderi de viață independentă. Mi-ar plăcea ca și
ceilalți colegi să poată participa la un astfel de curs pentru ca și ei, la rândul lor, să beneficieze de
profesionalismul, încurajarea, motivarea și feedbackul pozitiv ale persoanelor care l-au prezentat.
Fauszt Gyozo, Instructor de educație
Acest curs mi s-a părut util. Am învățat să ne formăm noi înșine, să devenim mai înțelegători,
mai conștiincioși. În același timp, am învățat să moderăm o situație de risc și cum să intervenim
corespunzător, adică să fim înțelegători și răbdători pentru a-i ajuta pe copiii din SR să devină
cetățeni de nădejde.
Fauszt Judith, Supraveghetor de noapte
Pe parcursul formarii EDUC-Plus, moderatorii au folosit metode de predare interactive,
accesibile, adaptate nevoilor noastre. În al doilea rând, cursul m-a ajutat să am o viziune mai
clară asupra metodelor care trebuie folosite în diferite situații, mai ales că avem copii care
frecventeaza Centrul Școlar de Educație Incluzivă SAM. Și, nu în ultimul rând, mulțumesc
formatorilor și echipei de la CRIPS.
Moldovan Mihaela, Supraveghetor de noapte
Acest curs de formare permanentă și profesională pentru servicii de calitate ne-a oferit mai
multe oportunități de punere în aplicare a unor metode de lucru cu copiii din SR. Fiind bine
structurat, ne ajută în viitor la o mai bună identificare a eventualelor situații de risc ce pot apărea
pe parcurs. La fiecare întâlnire am învățat ceva util, ce putem pune în practică cu copiii, tinerii și
adolescenții, iar prin aceste întâlniri ni s-a oferit ocazia de a face schimburi de păreri și experiențe

cu colegii din alte CTF prin diferite exerciții alături de formatorii cursului, care ne susțin în munca
depusă.
Szabo Vera, Instructor de educație
Părerea mea despre cursul EDUC-Plus organizat de CRIPS este una foarte bună, aceasta
aducându-ne un suflu proaspăt, încărcându-ne bateriile. Schimbul de experiență, identificarea
exemplelor de bune practici din propria activitate, toate acestea ne ajută foarte mult în munca
noastră zilnică. Am avut ocazia să înțelegem mai bine comportamentul copiilor pe care-i avem în
îngrijire, elemente de bază ale dezvoltării copilului, precum și particularitățile copiilor
instituționalizați. Ni s-a accentuat importanța relației cu comunitatea, cu școala, cu organizații
neguvernamentale și potențiali angajatori, cu instituțiile comunitare, astfel crescând șansele de
integrare școlară și profesională a copiilor noștri. Chiar și avand 14 ani vechime în mijlocul copiilor,
ne întâlnim cu situații de criză; ne-am familiarizat cu problematica care generează situațiile de
risc, cu metodele ce pot fi folosite în aceste situații. Mi s-a părut util și plăcut să redescoperim
numeroasele modalități prin care să ne apropiem de beneficiari, aceasta fiind calea succesului în
munca noastră. Tin să mulțumesc moderatorilor cursului: doamnei Deak Elida și doamnei Mihail
Daniela pentru partea teoretică antrenantă, precum și voluntarului Toncian Mihai pentru sprijinul
acordat în efectuarea exercițiilor practice.
Janosi Margareta, Supraveghetor de noapte
Aceste proiecte vin foarte mult în sprijinul activității noastre pentru a lucra cu responsabilitate,
profesionalism, pentru a fi mai empatici și pentru a avea foarte multă răbdare și înțelepciune. Am
dobândit cunoștințe, priceperi și deprinderi necesare pentru buna desfăsurare a activităților în
CTF. Un aspect important este acela de a oferi copiilor posibilitatea de a se dezvolta armonios
pentru a obține o identitate personală și pentru a se integra în societate, însă acestea solicita
multă muncă, răbdare, autocontrol. Primordial este să oferim copilului atenție atunci când are
nevoie, să fim receptivi și să încercam împreună cu copiii să găsim soluții de rezolvare a situației
ivite, pentru a le dezvolta încrederea și stima de sine. Nu este prima dată când particip la astfel de
cursuri, îmi doresc să fie organizate în continuare pentru că aceste cursuri ne ajută să înțelegem
mai bine situațiile care apar zilnic în profesia noastră. Prin astfel de cunoștințe și schimburi de
experiențe cu alți colegi, ne dăm convingerea că putem fi mai siguri și încrezători în activitatea
noastră și putem pregăti acești copii pentru viitor.

