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Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului DS Leisure, cofinanțat de programul Erasmus + Acțiunea cheie 2. 

A fost dezvoltat cu participarea directă a persoanelor cu sindrom Down (DS), cu scopul principal de a stabili 

conținutul-cheie, metodologiile și instrumentele necesare creării și perfecționării competențelor lor critice și a 

sprijinului acestora pentru creșterea calității vieții prin implementarea programului "Timp liber incluziv". 

Implicarea în cadrul proiectului a contextelor teritoriale cu diferite situații logistice și a persoanelor cu niveluri 

cognitive și culturale diferite vizează construirea unui model reproductibil în alte contexte. Intervenția și 

instrumentele dezvoltate în ea, chiar dacă sunt construite într-o anumită condiție (sindromul Down), vor fi 

transferabile și în alte condiții de dizabilitate intelectuală. 

 

Instrucțiuni privind organizarea și coordonarea activităților de petrecere a timpului liber pentru persoanele 

cu Sindrom Down  

Activitățile de petrecere a timpului liber pentru adolescenți și adulți cu dizabilități intelectuale (DI) se 

concentrează adesea doar pe activități în sine, fără a anticipa în vreun fel etapa anterioară de alegere și 

organizare (care este efectuată de operatori sau membri ai familiei), ceea ce este la fel de important cât 

privește identitatea și dobândirea competențelor. Pentru a ajuta persoanele cu DI să se organizeze, este 

important să se ofere o activitate structurată care să le ofere șansa de a ști, de a alege și de a decide, singure 

sau împreună cu alții, și apoi să se gândească la pașii care trebuie urmați pentru a atinge acest obiectiv. Pentru 

a le permite tuturor să participe activ, este, de asemenea, o bună practică pentru a crea instrumente de lucru 

ușoare, dar în același timp "atractive" și distractive. 

 

"Organizarea timpului liber" înseamnă a ști cum să faci propuneri, cum să alegi activități în funcție de interesele 

tale, să împărtășești alegerile cu alții, să descoperi că prietenia înseamnă și acest lucru. 

Toate acestea nu au loc spontan, ci sunt rezultatul unui proces educațional. 

 

A fi autonom nu înseamnă să faci totul singur, ci să îți integrezi propriile competențe în ale ale celorlalți sau să 

soliciți ajutor. Din aceste motive, vor exista situații în care vom cere în continuare ajutorul altora, dar pentru a 

ne asigura că există un posibil protagonist pentru fiecare. 

 

Pentru o persoană cu dizabilități intelectuale, precum și pentru cei care nu au făcut acest lucru înainte, poate fi 

foarte dificil să se organizeze pentru a ieși împreună cu prietenii. 
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În conformitate cu regulile unui "bun jurnalist", poate fi util să le ajutăm pe persoanele care suferă de Sindrom 

Down sau alte dizabilități intelectuale să răspundă la următoarele întrebări: 

1. CINE - Cu cine vreau să ies? 

2. UNDE - Unde vreau să merg? 

3. CUM - Cum ies în oraș? 

4. CÂND - Când vreau să ies în oraș? 

Un exemplu de organizare a activităților cu un grup mic de tineri / adulți.1 

1) Grupul vede materialele achiziționate / pregătite anterior pe subiect (ziare, reviste, cărți de vizită etc.), 

discută și le compară. 

2) Fiecare participant decide ce activitate îi place cel mai mult și dorește să le prezinte celorlalți și își scrie ideea 

pe un bilet. 

    Agenția pentru timp liber   

        Am o IDEE pentru DUPĂ-AMIAZĂ 

                           PROPUNEREA  mea este 

MERGEM LA:………………………………………………………………………………… 

ACEASTĂ IDEE ÎI APARȚINE LUI:…………………………………… 

 

3) Fiecare participant își pune biletul într-unul dintre buzunarele unui panou (creat anterior de către 

organizatori), în funcție de alegerea pe care a făcut-o. 

Panoul trebuie să aibă diferite buzunare, fiecare cu imagini și cu cuvinte / propoziții scurte care indică în mod 

clar acest tip de activitate (cum ar fi cumpărăturile, spectacolele etc.), astfel încât să fie ușor de folosit și de 

înțeles pentru toată lumea (chiar și pentru cei care au dificultăți la citit). 

Exemplu de buzunare 
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4) Pentru fiecare categorie, se vor vota propunerile. 

De exemplu, se votează,  prin ridicarea mâinilor, între propunerea unui concert și a unei excursii în aer liber. Cel 

care propune este invitat să-și promoveze ideea înainte de vot. Discuțiile de grup și reflecțiile privind calitatea 

și originalitatea sunt binevenite pentru fiecare propunere. Votarea continuă până la alegerea fiecărei categorii 

în joc. În această fază, organizatorul îmbunătățește propunerile originale și garantează în timp alegerea ideilor 

pentru toată lumea. 

5) Persoana care a lansat ideea câștigătoare primește un bilet cu elementele utile pentru organizarea activității. 

 

AZI EU ORGANIZEZ…. 

                

NUME: ………………………………………………………………………………………………………………… 

MERG CU PRIETENII LA: ………………………………………………………………….. 

ADUC BANI: …………………………………… 

LOCAȚIA: …………………………………………………………….ORA………………………………….. 

ÎNTOARCEREA SE FACE ……………………………………ORA …............................. 

 

 

6) Odată ce toate activitățile alese de grup au fost organizate, se creează un program final al următoarelor 

întâlniri. Programul trebuie să fie formulat într-un mod simplu, astfel încât să poată fi utilizat de toată lumea. 

 

IMPORTANT: Fiecare participant trebuie să se întoarcă acasă având în minte activitatea care va fi efectuată 

data viitoare. 

 

La organizarea activităților, poate fi util să: 

• Adresați întrebări frecvente pentru a vă verifica înțelegerea subiectelor abordate. 

• Utilizați panouri unde vă puteți "opri" și puteți face un rezumat al informațiilor care au apărut în timpul 

discuțiilor. 

• Folosiți jocul de rol ca posibilitate de a modela propriul comportament și de a învăța ceva nou. 
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• Folosiți activitățile pentru a lucra transversal pe instrumente importante pentru autonomie, cum ar fi 

telefonul, ceasul, calendarele, serviciile de telefonie, paginile galbene și albe, internetul, utilizarea 

vehiculelor publice și utilizarea taxiurilor etc. 

În timpul activităților, construirea / utilizarea instrumentelor de facilitare va fi, de asemenea, crucială, adică se 

va ține cont de abilitățile și nevoile și dificultățile participanților care au o dizabilitate intelectuală. 

Instrumentele trebuie să fie redactate într-un limbaj foarte ușor de înțeles (în conformitate cu regulile 

internaționale de citire ușoară), acordând o atenție specială cuvintelor, expresiilor, textelor și conținutului 

acestora (de exemplu, asigurând prezența imaginilor, utile pentru a le face folositoare chiar și pentru cei care 

au dificultăți la scrierea scrisului). 

 

Lista instrumentelor și metodelor  

Participanții la atelier au fost rugați să aleagă instrumentele cele mai potrivite pentru a dezvolta activități de 

petrecere a timpului liber cu persoanele cu Sindrom Down. Conform rezultatelor, începând de la 1 = cel mai 

bifat, până la 13 = cel mai puțin bifat, persoanele cu Sindrom Down aleg următoarele instrumente: 

1. IMAGINI 

2. CĂUTĂRI PE INTERNET 

3. INSTRUMENTE TIC 

4. JOCUL DE ROL 

5. DISCUȚII ÎN GRUP 

6. JOCURI AD HOC sau READAPTATE 

7.  VIZITE VIRTUALE SAU REAL 

8. PREZENTARE POWE POINT 

9. POSTERE/ AFIȘE 

10. TUTORIALE 

11. INTERVIURI 

12. FIȘE DE LUCRU 

13. CONCURS CU ÎNTREBĂRI 

 

Alegerea instrumentelor care trebuie utilizate pentru a dezvolta fiecare activitate este foarte dificilă pentru o 

persoană cu Sindrom Down. 
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În primul rând pentru că necesită capacitatea de abstractizare pe care persoanele cu Sindrom Down nu o au de 

multe ori și, de asemenea, presupune că ei știu cum să împartă fiecare activitate în faze de realizare. 

De aceea, alegerea instrumentelor și a metodelor, alese la sfârșitul acestui grup de lucru, nu ar trebui să fie 

obligatorie în realizarea activităților. Un educator poate avea mai multă experiență sau mai multe cunoștințe 

despre care este cel mai bun instrument / cea mai bună metodă de a se combina cu fiecare activitate. 

 

Lista celor mai votate activități de petrecere a timpului liber 

La sfârșitul sesiunilor de lucru pentru creație împreună, desfășurate în fiecare țară, cele mai votate 10 activități 

ale participanților sunt: 

1. Mersul la Cinema sau Teatru 

2. Mersul la un Restaurant 

3. Mersul la stadionul sportiv local 

4. Mersul la un concert 

5. Mersul la Discotecă 

6. Mersul la coafor 

7. Mersul la cumpărături 

8. Picnic într-un parc 

9. Organizarea unei petreceri într-un club 

10. Organizarea unei după-amiezi într-o ceainărie, gelaterie sau într-un bar. 

Aceste activități vor fi derulate în timpul Rezultatului 3 al proiectului DS Leisure. 

 

Instrucțiuni pentru citire ușoară  

Pe scurt, trebuie oferitete sau prevăzute instrucțiuni pentru redactarea unor texte ce se pot înțelege foarte 

bine: 

Pentru propoziții 

• Structura simplă: subiect, predicat, complement (de exemplu, Eu merg la școală). 

• Sunt preferate fraze scurte (maxim 20-25 de cuvinte) și ceea ce se poate spune cu unul nu este spus cu 

multe cuvinte (în loc de "ținând cont de tóate aceste lucruri", este suficient "prin urmare"). 

• Nu puneți prea multe informații într-o singură propoziție. 

• Forma activă este preferată celei pasive (Am pregătit acest tort. - Acest tort a fost pregătit de mine.) 

• Afirmativul este preferat negativului (Sunt placut. - Nu sunt neplăcut.) 
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• Folosirea timpului prezent, cât mai mult posibil. 

Pentru cuvinte 

• Când vă confruntați cu o pereche de sinonime, este ales cel mai puțin complex. 

• Utilizați un vocabular comun, luând cât mai mult posibil din vocabularul de bază, care este setul minim 

de cuvinte ce garantează posibilitatea de a comunica. 

• Preferați cuvintele concrete expresiilor abstracte (mai bine "muncitor" decât "funcționar"). 

• Nu se folosesc acronime sau abrevieri, dacă este posibil (resursele umane mai bune decât RU). 

• Utilizarea termenilor tehnici și de specialitate este limitată, iar cei care nu se pot face fără explicație 

sunt explicați cu cuvinte simple (piciorul este mai bun decât membrul inferior). 

Pentru text și aspectul acestuia 

• Pentru text și apariția sa 

• Informațiile nu sunt prezentate în ordine aleatorie, ci într-o ordine logică sau cronologică care ajută la 

urmărirea firului discursului. 

• Textul este fragmentat în paragrafe (la fel ca acest ghid metodologic). 

• Titlul, subtitlurile, cuvintele evidențiate ghidează cititorul. 

• Enumerările marcate cu numere sau bulinuțe sunt utilizate pentru sortarea informațiilor. 

• Sunt utilizate exemple și rezumate. 

• Utilizați litere mari, cel puțin mărimea 12. 

• Unele litere sunt mai ușor de citit (de exemplu Arial). 

• Alinierea la stânga este mai bună decât cea egală în ambele părți. 

• Diferitele părți ale textului sunt separate de spații albe care fac ca pagina și cititorul să respire. 

• Un stil sobru fără exces de diferitele forme de stil oferite de realizarea unui text. 

• Nu utilizați niciodată prea multe culori. 

• Coerența opțiunilor grafice pe parcursul întregului document. 

 

Atitudinea administratorului ți a voluntarilor 

Un alt aspect important din timpul întâlnirilor este atitudinea administratorului și a voluntarilor. 

Este important ca, în cadrul grupului de lucru, să se adopte următoarele criterii la comunicarea cu participanții: 

1. Sentimentul de competență: 

        Este strâns legat de motivație și stima de sine. Este important ca participantul să se simtă "capabil". 

2. Reglementarea și controlul comportamentului: 
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Aceasta înseamnă exercitarea controlului asupra ta însuți/ însăți, ascultarea și cooperarea cu ceilalți pentru 

a stabili un mediu pozitiv de învățare. 

3. Schimb de comportament: 

Să facă schimb de și să dezvolte atitudinea de cooperare, sprijin și ajutor reciproc, astfel încât interesele 

întregului grup să fie urmărite mai degrabă decât cele individuale. 

4. Individualizare, diferențiere psihologică: implică acceptarea unicității participantului ca individ, 

considerându-l un participant activ în învățare, capabil să gândească într-un mod independent și diferit față 

de ceilalți participanți. 

 

5. Căutarea, stabilirea și atingerea obiectivelor: 

Încurajarea participantului de a-și dori să lucreze cu obiective de învățare prestabilite, fixând în același 

timp metode eficiente pentru atingerea obiectivelor stabilite, care pot varia de la un participant la altul. 

 

6. Căutarea noutății și a complexității: 

Curiozitatea intelectuală, originalitatea și gândirea divergentă sunt încurajate. 

7. Conștientizarea potențialului de schimbare: 

Obiectivul principal este acela de a ajuta cursantul mediat să se perceapă ca subiect activ, capabil să genereze 

și să proceseze informații. Participantul trebuie să fie conștient de experiențele sale de învățare noi cât mai 

mult posibil, împreună cu potențialul său de schimbare. 

 

8. Optimismul: 

Dacă mediatorul este optimist,  și evoluția medierii va exista, logic, precum și cea a învățării. Mediatorul trebuie 

să creadă în capacitatea de schimbare a persoanelor cu care lucrează; acest lucru implică și necesită un spirit 

optimist. 

 

9. Sentimentul apartenenței: 

Promovarea unui sentiment de apartenență nu numai la un grup mic, ci și la un mediu cultural particular și la o 

societate civilă în general. Cel care învață este determinat de anumite experiențe și contexte socio-culturale. 

Mediatorul trebuie să stabilească legături între realitatea socio-culturală generală și cea care aparține 

participantului individual. 
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În concluzie, este necesar să încercăm să luăm în considerare toate aceste criterio, în timp ce punem în aplicare 

grupul de lucru, deoarece este stabilit pe principiul participării active și al autodeterminării persoanelor cu 

dizabilități intelectuale. 

Datorită abilităților de diversitate pe care le poate avea fiecare elev, este necesar să se adapteze conținutul sau 

calendarul prezentat aici în funcție de capacitățile și abilitățile specifice ale fiecărui participant. 

Propunere de instrumente TIC pentru Ghidul metodologic 

Proiectul DS LEISURE se va concentra foarte mult pe educarea persoanelor cu DI / rudelor cu participare 

specifică în programele de auto-îngrijire și auto-management, prin instrumente și metode inovatoare. Mai 

precis, vom dezvolta următoarele instrumente: 

 

1. Un portal pentru învățare prin intermediul Internetului 

Acesta se va baza pe Moodle, un sistem deschis de surse bine cunoscut, de management al conținutului, utilizat 

în prezent de mii de instituții. De asemenea, este susținut de o comunitate imensă de sprijin. Personalul 

medical va derula cursuri legate de cazuri specifice. Fiecare curs va aduce beneficii participantului și rudelor 

acestuia, precum și informații specifice despre condiții și activități.Pentru a spori eficiența educației, vom 

elabora un set de norme pentru educatori, pentru a pregăti materialele de învățare într-un mod din care 

cursanții  să învețe din interacțiunile cu alte persoane, conținut și mai departe. Acest lucru se poate face prin 

utilizarea de forumuri, chestionare, teste de autoevaluare etc. Aceste acțiuni se pot întâmpla oriunde și vor fi 

accesibile folosind computere, tablete sau telefoane inteligente. Fiecare obiectiv de învățare va avea rezultate 

de învățare clare și bine definite. Portalul de învățare prin intermediul Internetului poate fi disponibil la: 

http://dsleisure.eu/learn  

2. Învățarea bazată pe scenarii 

Scenariile virtuale interactive (SV) sau simulările (învățarea bazată pe scenarii; ÎBS) sunt recunoscute de multe 

metode de predare și comunități de învățare, inclusiv medicina, ca instrumente eficiente pentru dezvoltarea 

abilităților de gândire. Pe baza acestor observații, DS LEISURE va utiliza participanții virtuali (PV) ca o metodă 

eficientă de educare a participanților și a rudelor. Personalul medical va prezenta cazuri PV bazate pe dovezi, 

pentru a instrui participanții / rudele cum să reacționeze în cazuri specifice, legate de bolile lor cronice. SV 

oferă o abordare centrată pe cursanți, promovează gândirea critică și arată consecințele eșecului. Din 

cunoștințele noastre, aceasta este prima dată când se aplică o abordare bazată pe scenarii virtuale pentru care 

vizează o anumită comunitate de participanți. Exemplele de cazuri virtuale create pentru participanți pot fi 

găsite la: www.dsleisure.eu. Drept rezultat, cursanții vor putea să acționeze în situații specifice, de ex. ei vor 
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putea decide când este necesar să comunice cu ceilalți sau să acționeze pentru un auto-răspuns la situație. 

Astfel, participantul trebuie să fie mai autonom, cu încredere în sine și educat. Proiectul va folosi tehnologiile și 

instrumentele de ultimă generație, unde ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS, partenerul grec, are un 

rol important. 

 

Instrumente și technologii 

 

1. Labirintul deschis 

´´Labirintul deschis´´ este un sistem online de modelare a activităților care permite utilizatorilor să construiască 

activități educaționale interactive "cu informare din jocuri", cum ar fi participanți virtuali, simulări, jocuri, 

labirinturi și algoritmi. A fost comparat cu o narațiune flexibilă online, asemănătoare stilului vechi de carte 

"Alege-ți propria aventură" . În funcție de deciziile pe care le luați sau de variantele pe care le explorați din caz, 

consecințele vor fi diferite. Un caz bine conceput ar trebui să fie provocator și intrigant, cu decizii reale similare 

cu medicina din viața reală. Mai multe informații pot fi găsite la: http://openlabyrinth.ca 

 

2. Jucătorul mobil Labirintul deschis 

Un jucător mobil cu gradul de utilizare îmbunătățit pentru scenarii virtuale. Mai multe informații pot fi găsite la: 

https://github.com/wavesnetwork/mobileplayer 

 

 

Competențe cheie 

Aici este prezentat un set de competențe-cheie legate de punerea în aplicare a timpului liber inclusiv de către 

persoanele cu Sindrom Down, susținătorii acestora și profesioniștii din sectorul de agrement și punctele critice 

ale persoanelor instruite ce trebui să se îmbunătățească după formare, în conformitate cu prevederile 

proiectului: 

"Promovarea deciziei luate de unul singur"; 

Socializare: 

- să salute grupul; 

- să răspundă la felicitări; 

- să caute relații cu educatorii, voluntarii etc .; 

- să respecte persoana cu care este în legătură; 

http://openlabyrinth.ca/
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- să îi respecte pe cei care au alte idei decât ale lui; 

- să îi cunoască pe ceilalți din grup; 

- să respecte regulile grupului; 

- să adopte comportamente adaptate la diferite contexte. 

Abilitatea de a face alegeri și de a face propuneri:  

- să propună activități pentru grup; 

- să asculte și să aleagă activitățile pe care le preferă; 

- să adere la alegerile celorlalți (răspunzând cu da sau nu); 

- să voteze propunerile în mod independent; 

- să caute și să propună noi activități; 

- să știe cum să elaboreze și să își planifice propria propunere (în asociere); 

- să știe cum să organizeze propria propunere (într-o situație); 

- să știe cum să se implice și să îi intereseze de ceilalți. 

 

"Abilități transversale"; 

Comunicare: 

− să-și exprime propriile nevoi, dorințe și gânduri; 

− să le exprime atât persoanelor cunoscute, cât și străinilor; 

− să ceară informații pentru a ajunge la ceea ce-și doresc; 

− să solicite informații pentru a cere ajutor în caz de probleme. 

Orientare: 

− să învețe să citească și să urmărească instrucțiunile; 

− să identifice reperelor; 

− să recunoască stațiile de autobuz, taxi și metrou; 

− să ceară informații și să urmeze instrucțiuni simple și complexe. 

Comportamentul pe stradă: 

− să cunoască și să respecte semnalele pietonale (semafoare, trecere pietonală ...); 

− să fie atenți la vehicule; 

− să aibă o atitudine de prevenire a pericolelor; 

− să se orienteze de-a lungul traseului obișnuit. 

Utilizarea banilor: 
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− să înțeleagă sensul și utilizarea banilor (contravaloarea); 

− să recunoască diferite denumiri de monede și bancnote; 

− să știe cum să numere monedele și bancnotele; 

− să cunoască valoarea celor mai frecvent utilizate elemente principale; 

− să citească prețurile; 

− să ofere banii solicitați; 

− să înțeleagă când să primească restul; 

− să știe cum să verifice restul. 

Utilizarea serviciilor și transporturilor: 

− să recunoască și să utilizeze magazinele și serviciile cel mai frecvent folosite; 

− să identifice magazinelor care pot fi utilizate pentru achiziționarea diferitelor produse; 

− să cunoască și să utilizeze principalele birouri publice (oficiu poștal, bănci ...); 

− să cunoască și să utilizeze cele mai frecvente locuri de divertisment (cinema, bowling, fast food ...); 

− transporturi: să-și dezvolte abilitățile de orientare în spațiu (rute) și timp (calendar); 

− să-și dezvolte abilitățile de utilizare a transportului specificat. 

Evenimente și comportament: 

− să știe cum să cumpere un bilet; 

− să știe cum să găsească locul potrivit; 

− să știe cum să se comporte la un evenimentul (cum să se îmbrace, cum să acționeze, să cunoască 

importanța punctualității). 

 

 

 

 

 

Fișa de observație privind competențele cheie 

Se va completa pentru fiecare participant la început și va fi repetată la sfârșitul programului DS Leisure. 

În observație, vă rugăm să indicați modul cel mai răspândit. 

Legenda: 1 nu; 2 cu ajutor; 3 la cerere; 4 da 

NUME SI PRENUME …………………………………………………………… 

PRIMA OBSERVAȚIE: (data) ............................................................... 
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A DOUA OBSERVAȚIE: (data) ............................................................ 

 

FIȘA DE OBSERVAȚIE  

Socializare 

 Prima observație  A doua observație 

să salutae grupul 1 2 3 4 1 2 3 4 

să răspundă la salut 1 2 3 4 1 2 3 4 

să caute relații cu educatorii, 

voluntarii, etc. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să respecte persoanele cu care 

relaționează 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Să-i respecte pe cei care au idei 

diferite de ale lor 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să-i cunoască pe ceilalți din grup 1 2 3 4 1 2 3 4 

respectarea regulilor grupului 1 2 3 4 1 2 3 4 

Adoptarea comportamentelor care 

să se adapteze la diferite contexte 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Capacitatea de a face alegeri și de a face propuneri 

 First observation  Second observation 

să propună activități pentru grup; 1 2 3 4 1 2 3 4 

să asculte și să aleagă activitățile pe 

care le preferă; 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 să adere la alegerile celorlalți 

(răspunzând cu da sau nu); 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să voteze propunerile în mod 

independent; 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să caute și să propună noi activități; 1 2 3 4 1 2 3 4 

să știe cum să elaboreze și să își 

planifice propria propunere (în 

asociere); 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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să știe cum să organizeze propria 

propunere (într-o situație); 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să știe cum să se implice și să îi 

intereseze de ceilalți. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Communicarea 

 Prima observație  A doua observație 

să-și exprime propriile nevoi, dorințe 

și gânduri; 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să le exprime atât persoanelor 

cunoscute, cât și străinilor; 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să ceară informații pentru a ajunge 

la ceea ce-și doresc; 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să solicite informații pentru a cere 

ajutor în caz de probleme. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Orientarea 

 Prima observație  A doua observație 

 să învețe să citească și să 

urmărească instrucțiunile; 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să identifice reperelor; 1 2 3 4 1 2 3 4 

să recunoască stațiile de autobuz, 

taxi și metrou; 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să ceară informații și să urmeze 

instrucțiuni simple și complexe. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

Comportamentul pe stradă 

 Prima observație  A doua observație 

să cunoască și să respecte semnalele 

pietonale (semafoare, trecere 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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pietonală ...); 

să fie atenți la vehicule; 1 2 3 4 1 2 3 4 

să aibă o atitudine de prevenire a 

pericolelor; 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să se orienteze de-a lungul traseului 

obișnuit. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Utilizarea banilor 

 Prima observație  A doua observație 

să înțeleagă sensul și utilizarea 

banilor (contravaloarea); 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să recunoască diferite denumiri de 

monede și bancnote; 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să știe cum să numere monedele și 

bancnotele; 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să cunoască valoarea celor mai 

frecvent utilizate elemente 

principale; 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să citească prețurile; 1 2 3 4  1 2 3 4 

să ofere banii solicitați; 1 2 3 4  1 2 3 4 

să înțeleagă când să primească 

restul; 

1 2 3 4  1 2 3 4 

să știe cum să verifice restul. 1 2 3 4  1 2 3 4 

 

 

Utilizarea serviciilor și transporturilor 

 Prima observație  A doua observație 

să recunoască și să utilizeze 

magazinele și serviciile cel mai 

frecvent folosite; 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să identifice magazinelor care pot fi 1 2 3 4 1 2 3 4 
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utilizate pentru achiziționarea 

diferitelor produse; 

să cunoască și să utilizeze 

principalele birouri publice (oficiu 

poștal, bănci ...); 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să cunoască și să utilizeze cele mai 

frecvente locuri de divertisment 

(cinema, bowling, fast food ...); 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să cunoască abilitățile de orientare 

în spațiu (rute) și timp (calendar); 

1 2 3 4  1 2 3 4 

să-și dezvolte abilitățile de utilizare a 

transportului specificat. 

1 2 3 4  1 2 3 4 

 

Evenimente și comportament 

 Prima observație  A doua observație 

să știe cum să cumpere un bilet; 1 2 3 4 1 2 3 4 

să știe cum să găsească locul 

potrivit; 

1 2 3 4 1 2 3 4 

să știe cum să se comporte la un 

evenimentul (cum să se îmbrace, 

cum să acționeze, să cunoască 

importanța punctualității). 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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PARTENERI: 
 

    ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA 

CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA - ROMANIA 
www.sindrom-down.ro 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS – ITALY 
www.aipd.it 

 

STICHTING DOWNKIDSINTERNATIONAL – THE NETHERLANDS 
www.downkidsinternational.com 

 
 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – ROMANIA 
www.ucv.ro 

 
 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS – GREECE 
www.auth.gr 

 

DOWN SENDROMU DERNEGI – TURKEY 
www.downturkiye.com 

 
 

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul acestui material este responsabilitatea 
exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va 

fi utilizat conținutul informațiilor. 

 
DS LEISURE 

promovează 
petrecerea 
incluzivă a 

timpului liber 
pentru 

persoanele cu 
Sindrom Down 

http://www.sindrom-down.ro/
http://www.aipd.it/
http://www.downkidsinternational.com/
http://www.ucv.ro/
http://www.auth.gr/
http://www.downturkiye.com/

