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1 Prefața  
 

1.1 Rezumatul 
 
Implementează planul personal de petrecere a timpului liber. 
Participantul își va realiza planul personal și acesta va fi evaluat ulterior. 
 

1.2 Pregătirea 
 
Comunicare cu instituția ce urmează a fi vizitată 
Se programează o întâlnire în prealabil cu instituția pe care intenționați să o vizitați pentru a 
explica modul de abordare a participantului. Pliantul din anexă care poate fi un suport 
material, este de asemenea oferit companiei. 
 

1.3 Punerea în practică 
 
Discuția în cerc 
Alegerea de a conduce discuția într-un cerc mic sau într-un cerc mare depinde de alegerile 
pe care le-au făcut participanții. 
 
Dacă un număr redus de participanți au optat pentru aceeași activitate, puteți să-i organizați 
într-un grup mic. Dacă există mai multe opțiuni de activități diferite, atunci este de preferat 
să organizați o discuție generală într-un grup mare. 
 
Dezbaterea în cerc urmărește recapitularea pașilor învățați în timpul instruirii pentru timpul 
liber. Discutați despre ce va face participantul și dacă măsurile care trebuie luate sunt clare. 
Întrebările pot fi : 

− Unde te duci? 

− Cum te duci? 

− Știi traseul? 

− Știi cât costă? 

− Ai destui bani cu tine? 

− Ce faci dacă ai nevoie de ajutor? 

− Cum te îmbraci? 

− Cum te comporți? 
 
Intenția este ca supervizorul să rămână în umbră pe cât posibil, iar participantul să 
desfășoare activitatea cât mai independent posibil. Prin urmare, este important ca 
participantul să explice cât mai bine pașii pe care urmează să-i facă. 
 
Implementarea practică 
• In grupuri mici de 3 participanți  și 1 supervisor. 
• Independent cu 1 supervisor. 
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Scopul este de a abilita persoanele cu sindrom Down sau alte dizabilități intelectuale, 
oferindu-le oportunități de cunoaștere, alegere, decizie personală și participare activă în 
experimentarea propriului lor program de timp liber.  
Procesul educativ este centrat pe următoarele 10 activități:  
   
1. Mersul la cinema, teatru sau muzeu 
2. Mersul la restaurant 
3. Mersul la stadion 
4. Mersul la concert  
5. Mersul la discotecă 
6. Mersul la coafor 
7. Mersul la cumpărături 
8. Picnic într-un park 
9. Organizarea unei petreceri într-un club 
10. Organizarea unei după-amieze într-o ceainărie. 
 
Participantul spune pașii care trebuie făcuți și aceștia sunt executați unul câte unul. 

• Mersul la locație - deplasare pe jos - transport public – taxi; 

• Plata transportului; 

• Sosirea la locație; 

• În conversație cu instituția: 

o cumpără bilet, cinema, concert, concurs sportiv, teatru, muzeu; 

o solicitare de rezervare / programare, coafor, bowling, mini golf, restaurant, gustare 

la ceai;  

o petrecere, picnic sau petrecere cu ocazia aniversării care este organizată; 

o cumpărături fără obligație, mănâncă înghețată. 

• Unde ar trebui să merg? - la care masă - în care cameră - la care  loc de muncă - pe ce 

rând - care scaun? 

• Plata - cum îmi cer factura - cât costă - primesc o rambursare - câți bani voi primi înapoi? 

• Înapoi acasă - mersul pe jos - transportul public – taxi. 

 
Evaluarea  

Activitatea este evaluată printr-un dialog deschis și formularul de evaluare este completat (a 
se vedea anexa). 

 

 

 

 

 



                                                                                                                
                                                                                                                                 ÎNVĂȚARE PRACTICĂ 

  

2017-1-RO01-KA204-037465 5 

 

2 Cinema, teatru  
2.1 Rezumat 

Participantul merge la cinema sau la teatru. 

2.2 Pregătire  
Comunicare cu instituția ce urmează a fi vizitată 
Se programează o întâlnire în prealabil cu instituția pe care intenționați să o vizitați pentru a explica 
modul de abordare a participantului. Pliantul din anexă care poate fi un suport material, este de 
asemenea oferit companiei. 

2.3 Punerea în practică 
Discuția în cerc 
Alegerea de a conduce discuția într-un cerc mic sau într-unul mare depinde de alegerile pe care le-au 
făcut participanții. 
Dacă un număr redus de participanți au optat pentru aceeași activitate, puteți să-i organizați într-un 
grup mic. Dacă există mai multe opțiuni de activități diferite, atunci este de preferat să organizați o 
discuție generală într-un grup mare. 
Dezbaterea în cerc urmărește recapitularea pașilor învățați în timpul instruirii pentru timpul liber. 
Discutați despre ce va face și dacă măsurile care trebuie luate sunt clare. Întrebările pot fi : 

− Unde te duci? 

− Cum te duci? 

− Știi traseul? 

− Știi cât costă? 

− Ai destui bani cu tine? 

− Ce faci dacă ai nevoie de ajutor? 

− Cum te îmbraci? 

− Cum te comporți? 
Intenția este ca supervizorul să rămână în umbră pe cât posibil, iar participantul să desfășoare 
activitatea cât mai independent posibil. Prin urmare, este important ca participantul să explice cât 
mai bine pașii pe care urmează să-i facă. 
Implementarea practică 
• In grupuri mici de 3 participanți  și 1 supervisor. 
• Independent cu 1 supervisor. 
Participantul spune pașii care trebuie făcuți și aceștia sunt executați unul câte unul. 

• Mersul la locație - deplasare pe jos - transport public – taxi; 

• Ce luăm în considerare în trafic – traversatul străzii, semaforul; 

• Plata transportului; 

• Sosirea la locație; 

• În conversație cu instituția: 
o cumpără bilet, cinema, concert, concurs sportiv, teatru, muzeu; 
o solicitare de rezervare / programare, coafor, bowling, mini golf, restaurant, gustare la ceai 

petrecere, picnic sau petrecere cu ocazia aniversării care este organizată; cumpărături fără 
obligație, mănâncă înghețată; 

• Unde ar trebui să merg? - la care masă - în care cameră - la care  loc de muncă - pe ce rând - 
care scaun? 

• Plata - cum îmi cer factura - cât costă - primesc o rambursare - câți bani voi primi înapoi? 

• Dacă este o hartă – Înțeleg harta?; Am nevoie de ajutor? 

• Cum solicit ajutorul unui angajat? 

• Înapoi acasă - mersul pe jos - transportul public – taxi. 
Evaluarea  
Activitatea este evaluată într-un dialog deschis și formularul de evaluare este completat (a se vedea 
anexa). 
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Pentru instituție:  

 

Cinema, teatru 

• Discutați cu persoana cu dizabilități. 

• Stabiliți și mențineți contul vizual cu persoana cu dizabilități. 

• Dacă acest lucru nu este posibil, implicați supraveghetorul în conversație. 

• Discutați cu ei, nu despre ei. 

• Discutați într-un ton matur, nu copilăresc. 

• Fiți răbdător și acordați persoanei suficient timp de reacție. Unele persoane sunt 
foarte lente. 

• Verificați dacă sunteți înțeles, repetând ceea ce ați spus. 

• Folosiți cuvinte simple și propoziții scurte. 

• Întrebați dacă cineva are nevoie de ajutor la citit. 

• Încercați să vă faceți înțeleși la plecare. 

• Spuneți-i persoanei cât costă și dacă mai primește rest. 

• Îndrăzniți să vorbiți cu persoana cu dizabilități cu privire la regulile care se aplică în 
cazul dumneavoastră. Dacă este necesar, coordonați-vă cu supraveghetorul.  
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3 Restaurant 
3.1 Rezumat 

Participantul merge la restaurant. 

3.2 Pregătire  
Comunicare cu instituția ce urmează a fi vizitată 
Se programează o întâlnire în prealabil cu instituția pe care intenționați să o vizitați pentru a explica 
modul de abordare a participantului. Pliantul din anexă care poate fi un suport material, este de 
asemenea oferit companiei. 

3.3 Punerea în practică 
Discuția în cerc 
Alegerea de a conduce discuția într-un cerc mic sau într-unul mare depinde de alegerile pe care le-au 
făcut participanții. 
Dacă un număr redus de participanți au optat pentru aceeași activitate, puteți să-i organizați într-un 
grup mic. Dacă există mai multe opțiuni de activități diferite, atunci este de preferat să organizați o 
discuție generală într-un grup mare. 
Dezbaterea în cerc urmărește recapitularea pașilor învățați în timpul instruirii pentru timpul liber. 
Discutați despre ce va face și dacă măsurile care trebuie luate sunt clare. Întrebările pot fi : 

− Unde te duci? 

− Cum te duci? 

− Știi traseul? 

− Știi cât costă? 

− Ai destui bani cu tine? 

− Ce faci dacă ai nevoie de ajutor? 

− Cum te îmbraci? 

− Cum te comporți? 
Intenția este ca supervizorul să rămână în umbră pe cât posibil, iar participantul să desfășoare 
activitatea cât mai independent posibil. Prin urmare, este important ca participantul să explice cât 
mai bine pașii pe care urmează să-i facă. 
Implementarea practică 
• In grupuri mici de 3 participanți  și 1 supervisor. 
• Independent cu 1 supervisor. 
Participantul spune pașii care trebuie făcuți și aceștia sunt executați unul câte unul. 

• Mersul la locație - deplasare pe jos - transport public – taxi; 

• Ce luăm în considerare în trafic – traversatul străzii, semaforul; 

• Plata transportului; 

• Sosirea la locație; 

• În conversație cu instituția: 
o cumpără bilet, cinema, concert, concurs sportiv, teatru, muzeu; 
o solicitare de rezervare / programare, coafor, bowling, mini golf, restaurant, gustare la ceai 

petrecere, picnic sau petrecere cu ocazia aniversării care este organizată; cumpărături fără 
obligație, mănâncă înghețată; 

• Unde ar trebui să merg? - la care masă - în care cameră - la care  loc de muncă - pe ce rând - 
care scaun? 

• Plata - cum îmi cer factura - cât costă - primesc o rambursare - câți bani voi primi înapoi? 

• Dacă este o hartă – Înțeleg harta?; Am nevoie de ajutor? 

• Cum solicit ajutorul unui angajat? 

• Înapoi acasă - mersul pe jos - transportul public – taxi. 
Evaluarea  
Activitatea este evaluată într-un dialog deschis și formularul de evaluare este completat (a se vedea 
anexa). 
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Pentru instituție:  

 

Restaurant 

• Discutați cu persoana cu dizabilități. 

• Stabiliți și mențineți contul vizual cu persoana cu dizabilități. 

• Dacă acest lucru nu este posibil, implicați supraveghetorul în conversație. 

• Discutați cu ei, nu despre ei. 

• Discutați într-un ton matur, nu copilăresc. 

• Fiți răbdător și acordați persoanei suficient timp de reacție. Unele persoane sunt 
foarte lente. 

• Verificați dacă sunteți înțeles, repetând ceea ce ați spus. 

• Folosiți cuvinte simple și propoziții scurte. 

• Întrebați dacă cineva are nevoie de ajutor la citit. 

• Încercați să vă faceți înțeleși la plecare. 

• Spuneți-i persoanei cât costă și dacă mai primește rest. 

• Îndrăzniți să vorbiți cu persoana cu dizabilități cu privire la regulile care se aplică în 
cazul dumneavoastră. Dacă este necesar, coordonați-vă cu supraveghetorul. 
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4 Stadion 
4.1 Rezumat 

Participantul merge la stadion. 

4.2 Pregătire  
Comunicare cu instituția ce urmează a fi vizitată 
Se programează o întâlnire în prealabil cu instituția pe care intenționați să o vizitați pentru a explica 
modul de abordare a participantului. Pliantul din anexă care poate fi un suport material, este de 
asemenea oferit companiei. 

4.3 Punerea în practică 
Discuția în cerc 
Alegerea de a conduce discuția într-un cerc mic sau într-unul mare depinde de alegerile pe care le-au 
făcut participanții. 
Dacă un număr redus de participanți au optat pentru aceeași activitate, puteți să-i organizați într-un 
grup mic. Dacă există mai multe opțiuni de activități diferite, atunci este de preferat să organizați o 
discuție generală într-un grup mare. 
Dezbaterea în cerc urmărește recapitularea pașilor învățați în timpul instruirii pentru timpul liber. 
Discutați despre ce va face și dacă măsurile care trebuie luate sunt clare. Întrebările pot fi : 

− Unde te duci? 

− Cum te duci? 

− Știi traseul? 

− Știi cât costă? 

− Ai destui bani cu tine? 

− Ce faci dacă ai nevoie de ajutor? 

− Cum te îmbraci? 

− Cum te comporți? 
Intenția este ca supervizorul să rămână în umbră pe cât posibil, iar participantul să desfășoare 
activitatea cât mai independent posibil. Prin urmare, este important ca participantul să explice cât 
mai bine pașii pe care urmează să-i facă. 
Implementarea practică 
• In grupuri mici de 3 participanți  și 1 supervisor. 
• Independent cu 1 supervisor. 
Participantul spune pașii care trebuie făcuți și aceștia sunt executați unul câte unul. 

• Mersul la locație - deplasare pe jos - transport public – taxi; 

• Ce luăm în considerare în trafic – traversatul străzii, semaforul; 

• Plata transportului; 

• Sosirea la locație; 

• În conversație cu instituția: 
o cumpără bilet, cinema, concert, concurs sportiv, teatru, muzeu; 
o solicitare de rezervare / programare, coafor, bowling, mini golf, restaurant, gustare la ceai 

petrecere, picnic sau petrecere cu ocazia aniversării care este organizată; cumpărături fără 
obligație, mănâncă înghețată; 

• Unde ar trebui să merg? - la care masă - în care cameră - la care  loc de muncă - pe ce rând - 
care scaun? 

• Plata - cum îmi cer factura - cât costă - primesc o rambursare - câți bani voi primi înapoi? 

• Dacă este o hartă – Înțeleg harta?; Am nevoie de ajutor? 

• Cum solicit ajutorul unui angajat? 

• Înapoi acasă - mersul pe jos - transportul public – taxi. 
Evaluarea  
Activitatea este evaluată într-un dialog deschis și formularul de evaluare este completat (a se vedea 
anexa). 
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Pentru instituție:  

 

Stadion 

• Discutați cu persoana cu dizabilități. 

• Stabiliți și mențineți contul vizual cu persoana cu dizabilități. 

• Dacă acest lucru nu este posibil, implicați supraveghetorul în conversație. 

• Discutați cu ei, nu despre ei. 

• Discutați într-un ton matur, nu copilăresc. 

• Fiți răbdător și acordați persoanei suficient timp de reacție. Unele persoane sunt 
foarte lente. 

• Verificați dacă sunteți înțeles, repetând ceea ce ați spus. 

• Folosiți cuvinte simple și propoziții scurte. 

• Întrebați dacă cineva are nevoie de ajutor la citit. 

• Încercați să vă faceți înțeleși la plecare. 

• Spuneți-i persoanei cât costă și dacă mai primește rest. 

• Îndrăzniți să vorbiți cu persoana cu dizabilități cu privire la regulile care se aplică în 
cazul dumneavoastră. Dacă este necesar, coordonați-vă cu supraveghetorul. 
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5 Concert 
5.1 Rezumat 

Participantul merge la un concert. 

5.2 Pregătire  
Comunicare cu instituția ce urmează a fi vizitată 
Se programează o întâlnire în prealabil cu instituția pe care intenționați să o vizitați pentru a explica 
modul de abordare a participantului. Pliantul din anexă care poate fi un suport material, este de 
asemenea oferit companiei. 

5.3 Punerea în practică 
Discuția în cerc 
Alegerea de a conduce discuția într-un cerc mic sau într-unul mare depinde de alegerile pe care le-au 
făcut participanții. 
Dacă un număr redus de participanți au optat pentru aceeași activitate, puteți să-i organizați într-un 
grup mic. Dacă există mai multe opțiuni de activități diferite, atunci este de preferat să organizați o 
discuție generală într-un grup mare. 
Dezbaterea în cerc urmărește recapitularea pașilor învățați în timpul instruirii pentru timpul liber. 
Discutați despre ce va face și dacă măsurile care trebuie luate sunt clare. Întrebările pot fi : 

− Unde te duci? 

− Cum te duci? 

− Știi traseul? 

− Știi cât costă? 

− Ai destui bani cu tine? 

− Ce faci dacă ai nevoie de ajutor? 

− Cum te îmbraci? 

− Cum te comporți? 
Intenția este ca supervizorul să rămână în umbră pe cât posibil, iar participantul să desfășoare 
activitatea cât mai independent posibil. Prin urmare, este important ca participantul să explice cât 
mai bine pașii pe care urmează să-i facă. 
Implementarea practică 
• In grupuri mici de 3 participanți  și 1 supervisor. 
• Independent cu 1 supervisor. 
Participantul spune pașii care trebuie făcuți și aceștia sunt executați unul câte unul. 

• Mersul la locație - deplasare pe jos - transport public – taxi; 

• Ce luăm în considerare în trafic – traversatul străzii, semaforul; 

• Plata transportului; 

• Sosirea la locație; 

• În conversație cu instituția: 
o cumpără bilet, cinema, concert, concurs sportiv, teatru, muzeu; 
o solicitare de rezervare / programare, coafor, bowling, mini golf, restaurant, gustare la ceai 

petrecere, picnic sau petrecere cu ocazia aniversării care este organizată; cumpărături fără 
obligație, mănâncă înghețată; 

• Unde ar trebui să merg? - la care masă - în care cameră - la care  loc de muncă - pe ce rând - 
care scaun? 

• Plata - cum îmi cer factura - cât costă - primesc o rambursare - câți bani voi primi înapoi? 

• Dacă este o hartă – Înțeleg harta?; Am nevoie de ajutor? 

• Cum solicit ajutorul unui angajat? 

• Înapoi acasă - mersul pe jos - transportul public – taxi. 
Evaluarea  
Activitatea este evaluată într-un dialog deschis și formularul de evaluare este completat (a se vedea 
anexa). 
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Pentru instituție:  

 

Concert 

• Discutați cu persoana cu dizabilități. 

• Stabiliți și mențineți contul vizual cu persoana cu dizabilități. 

• Dacă acest lucru nu este posibil, implicați supraveghetorul în conversație. 

• Discutați cu ei, nu despre ei. 

• Discutați într-un ton matur, nu copilăresc. 

• Fiți răbdător și acordați persoanei suficient timp de reacție. Unele persoane sunt 
foarte lente. 

• Verificați dacă sunteți înțeles, repetând ceea ce ați spus. 

• Folosiți cuvinte simple și propoziții scurte. 

• Întrebați dacă cineva are nevoie de ajutor la citit. 

• Încercați să vă faceți înțeleși la plecare. 

• Spuneți-i persoanei cât costă și dacă mai primește rest. 

• Îndrăzniți să vorbiți cu persoana cu dizabilități cu privire la regulile care se aplică în 
cazul dumneavoastră. Dacă este necesar, coordonați-vă cu supraveghetorul. 
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6 Discoteca 
6.1 Rezumat 

Participantul merge la discotecă. 

6.2 Pregătire  
Comunicare cu instituția ce urmează a fi vizitată 
Se programează o întâlnire în prealabil cu instituția pe care intenționați să o vizitați pentru a explica 
modul de abordare a participantului. Pliantul din anexă care poate fi un suport material, este de 
asemenea oferit companiei. 

6.3 Punerea în practică 
Discuția în cerc 
Alegerea de a conduce discuția într-un cerc mic sau într-unul mare depinde de alegerile pe care le-au 
făcut participanții. 
Dacă un număr redus de participanți au optat pentru aceeași activitate, puteți să-i organizați într-un 
grup mic. Dacă există mai multe opțiuni de activități diferite, atunci este de preferat să organizați o 
discuție generală într-un grup mare. 
Dezbaterea în cerc urmărește recapitularea pașilor învățați în timpul instruirii pentru timpul liber. 
Discutați despre ce va face și dacă măsurile care trebuie luate sunt clare. Întrebările pot fi : 

− Unde te duci? 

− Cum te duci? 

− Știi traseul? 

− Știi cât costă? 

− Ai destui bani cu tine? 

− Ce faci dacă ai nevoie de ajutor? 

− Cum te îmbraci? 

− Cum te comporți? 
Intenția este ca supervizorul să rămână în umbră pe cât posibil, iar participantul să desfășoare 
activitatea cât mai independent posibil. Prin urmare, este important ca participantul să explice cât 
mai bine pașii pe care urmează să-i facă. 
Implementarea practică 
• In grupuri mici de 3 participanți  și 1 supervisor. 
• Independent cu 1 supervisor. 
Participantul spune pașii care trebuie făcuți și aceștia sunt executați unul câte unul. 

• Mersul la locație - deplasare pe jos - transport public – taxi; 

• Ce luăm în considerare în trafic – traversatul străzii, semaforul; 

• Plata transportului; 

• Sosirea la locație; 

• În conversație cu instituția: 
o cumpără bilet, cinema, concert, concurs sportiv, teatru, muzeu; 
o solicitare de rezervare / programare, coafor, bowling, mini golf, restaurant, gustare la ceai 

petrecere, picnic sau petrecere cu ocazia aniversării care este organizată; cumpărături fără 
obligație, mănâncă înghețată; 

• Unde ar trebui să merg? - la care masă - în care cameră - la care  loc de muncă - pe ce rând - 
care scaun? 

• Plata - cum îmi cer factura - cât costă - primesc o rambursare - câți bani voi primi înapoi? 

• Dacă este o hartă – Înțeleg harta?; Am nevoie de ajutor? 

• Cum solicit ajutorul unui angajat? 

• Înapoi acasă - mersul pe jos - transportul public – taxi. 
Evaluarea  
Activitatea este evaluată într-un dialog deschis și formularul de evaluare este completat (a se vedea 
anexa). 
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Pentru instituție:  

 

Discoteca 

• Discutați cu persoana cu dizabilități. 

• Stabiliți și mențineți contul vizual cu persoana cu dizabilități. 

• Dacă acest lucru nu este posibil, implicați supraveghetorul în conversație. 

• Discutați cu ei, nu despre ei. 

• Discutați într-un ton matur, nu copilăresc. 

• Fiți răbdător și acordați persoanei suficient timp de reacție. Unele persoane sunt 
foarte lente. 

• Verificați dacă sunteți înțeles, repetând ceea ce ați spus. 

• Folosiți cuvinte simple și propoziții scurte. 

• Întrebați dacă cineva are nevoie de ajutor la citit. 

• Încercați să vă faceți înțeleși la plecare. 

• Spuneți-i persoanei cât costă și dacă mai primește rest. 

• Îndrăzniți să vorbiți cu persoana cu dizabilități cu privire la regulile care se aplică în 
cazul dumneavoastră. Dacă este necesar, coordonați-vă cu supraveghetorul. 
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7 Coafor 
7.1 Rezumat 

Participantul merge la coafor. 

7.2 Pregătire  
Comunicare cu instituția ce urmează a fi vizitată 
Se programează o întâlnire în prealabil cu instituția pe care intenționați să o vizitați pentru a explica 
modul de abordare a participantului. Pliantul din anexă care poate fi un suport material, este de 
asemenea oferit companiei. 

7.3 Punerea în practică 
Discuția în cerc 
Alegerea de a conduce discuția într-un cerc mic sau într-unul mare depinde de alegerile pe care le-au 
făcut participanții. 
Dacă un număr redus de participanți au optat pentru aceeași activitate, puteți să-i organizați într-un 
grup mic. Dacă există mai multe opțiuni de activități diferite, atunci este de preferat să organizați o 
discuție generală într-un grup mare. 
Dezbaterea în cerc urmărește recapitularea pașilor învățați în timpul instruirii pentru timpul liber. 
Discutați despre ce va face și dacă măsurile care trebuie luate sunt clare. Întrebările pot fi : 

− Unde te duci? 

− Cum te duci? 

− Știi traseul? 

− Știi cât costă? 

− Ai destui bani cu tine? 

− Ce faci dacă ai nevoie de ajutor? 

− Cum te îmbraci? 

− Cum te comporți? 
Intenția este ca supervizorul să rămână în umbră pe cât posibil, iar participantul să desfășoare 
activitatea cât mai independent posibil. Prin urmare, este important ca participantul să explice cât 
mai bine pașii pe care urmează să-i facă. 
Implementarea practică 
• In grupuri mici de 3 participanți  și 1 supervisor. 
• Independent cu 1 supervisor. 
Participantul spune pașii care trebuie făcuți și aceștia sunt executați unul câte unul. 

• Mersul la locație - deplasare pe jos - transport public – taxi; 

• Ce luăm în considerare în trafic – traversatul străzii, semaforul; 

• Plata transportului; 

• Sosirea la locație; 

• În conversație cu instituția: 
o cumpără bilet, cinema, concert, concurs sportiv, teatru, muzeu; 
o solicitare de rezervare / programare, coafor, bowling, mini golf, restaurant, gustare la ceai 

petrecere, picnic sau petrecere cu ocazia aniversării care este organizată; cumpărături fără 
obligație, mănâncă înghețată; 

• Unde ar trebui să merg? - la care masă - în care cameră - la care  loc de muncă - pe ce rând - 
care scaun? 

• Plata - cum îmi cer factura - cât costă - primesc o rambursare - câți bani voi primi înapoi? 

• Dacă este o hartă – Înțeleg harta?; Am nevoie de ajutor? 

• Cum solicit ajutorul unui angajat? 

• Înapoi acasă - mersul pe jos - transportul public – taxi. 
Evaluarea  
Activitatea este evaluată într-un dialog deschis și formularul de evaluare este completat (a se vedea 
anexa). 
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Pentru instituție:  

 

Coafor 

• Discutați cu persoana cu dizabilități. 

• Stabiliți și mențineți contul vizual cu persoana cu dizabilități. 

• Dacă acest lucru nu este posibil, implicați supraveghetorul în conversație. 

• Discutați cu ei, nu despre ei. 

• Discutați într-un ton matur, nu copilăresc. 

• Fiți răbdător și acordați persoanei suficient timp de reacție. Unele persoane sunt 
foarte lente. 

• Verificați dacă sunteți înțeles, repetând ceea ce ați spus. 

• Folosiți cuvinte simple și propoziții scurte. 

• Întrebați dacă cineva are nevoie de ajutor la citit. 

• Încercați să vă faceți înțeleși la plecare. 

• Spuneți-i persoanei cât costă și dacă mai primește rest. 

• Îndrăzniți să vorbiți cu persoana cu dizabilități cu privire la regulile care se aplică în 
cazul dumneavoastră. Dacă este necesar, coordonați-vă cu supraveghetorul. 
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8 Cumpărături 
8.1 Rezumat 

Participantul merge la cumpărături. 

8.2 Pregătire  
Comunicare cu instituția ce urmează a fi vizitată 
Se programează o întâlnire în prealabil cu instituția pe care intenționați să o vizitați pentru a explica 
modul de abordare a participantului. Pliantul din anexă care poate fi un suport material, este de 
asemenea oferit companiei. 

8.3 Punerea în practică 
Discuția în cerc 
Alegerea de a conduce discuția într-un cerc mic sau într-unul mare depinde de alegerile pe care le-au 
făcut participanții. 
Dacă un număr redus de participanți au optat pentru aceeași activitate, puteți să-i organizați într-un 
grup mic. Dacă există mai multe opțiuni de activități diferite, atunci este de preferat să organizați o 
discuție generală într-un grup mare. 
Dezbaterea în cerc urmărește recapitularea pașilor învățați în timpul instruirii pentru timpul liber. 
Discutați despre ce va face și dacă măsurile care trebuie luate sunt clare. Întrebările pot fi : 

− Unde te duci? 

− Cum te duci? 

− Știi traseul? 

− Știi cât costă? 

− Ai destui bani cu tine? 

− Ce faci dacă ai nevoie de ajutor? 

− Cum te îmbraci? 

− Cum te comporți? 
Intenția este ca supervizorul să rămână în umbră pe cât posibil, iar participantul să desfășoare 
activitatea cât mai independent posibil. Prin urmare, este important ca participantul să explice cât 
mai bine pașii pe care urmează să-i facă. 
Implementarea practică 
• In grupuri mici de 3 participanți  și 1 supervisor. 
• Independent cu 1 supervisor. 
Participantul spune pașii care trebuie făcuți și aceștia sunt executați unul câte unul. 

• Mersul la locație - deplasare pe jos - transport public – taxi; 

• Ce luăm în considerare în trafic – traversatul străzii, semaforul; 

• Plata transportului; 

• Sosirea la locație; 

• În conversație cu instituția: 
o cumpără bilet, cinema, concert, concurs sportiv, teatru, muzeu; 
o solicitare de rezervare / programare, coafor, bowling, mini golf, restaurant, gustare la ceai 

petrecere, picnic sau petrecere cu ocazia aniversării care este organizată; cumpărături fără 
obligație, mănâncă înghețată; 

• Unde ar trebui să merg? - la care masă - în care cameră - la care  loc de muncă - pe ce rând - 
care scaun? 

• Plata - cum îmi cer factura - cât costă - primesc o rambursare - câți bani voi primi înapoi? 

• Dacă este o hartă – Înțeleg harta?; Am nevoie de ajutor? 

• Cum solicit ajutorul unui angajat? 

• Înapoi acasă - mersul pe jos - transportul public – taxi. 
Evaluarea  
Activitatea este evaluată într-un dialog deschis și formularul de evaluare este completat (a se vedea 
anexa). 
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Pentru instituție:  

 

Cumpărături 

• Discutați cu persoana cu dizabilități. 

• Stabiliți și mențineți contul vizual cu persoana cu dizabilități. 

• Dacă acest lucru nu este posibil, implicați supraveghetorul în conversație. 

• Discutați cu ei, nu despre ei. 

• Discutați într-un ton matur, nu copilăresc. 

• Fiți răbdător și acordați persoanei suficient timp de reacție. Unele persoane sunt 
foarte lente. 

• Verificați dacă sunteți înțeles, repetând ceea ce ați spus. 

• Folosiți cuvinte simple și propoziții scurte. 

• Întrebați dacă cineva are nevoie de ajutor la citit. 

• Încercați să vă faceți înțeleși la plecare. 

• Spuneți-i persoanei cât costă și dacă mai primește rest. 

• Îndrăzniți să vorbiți cu persoana cu dizabilități cu privire la regulile care se aplică în 
cazul dumneavoastră. Dacă este necesar, coordonați-vă cu supraveghetorul. 
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9 Picnic într-un parc 
9.1 Rezumat 

Participantul merge la un picnic în parc. 

9.2 Pregătire  
Comunicare cu instituția ce urmează a fi vizitată 
Se programează o întâlnire în prealabil cu instituția pe care intenționați să o vizitați pentru a explica 
modul de abordare a participantului. Pliantul din anexă care poate fi un suport material, este de 
asemenea oferit companiei. 

9.3 Punerea în practică 
Discuția în cerc 
Alegerea de a conduce discuția într-un cerc mic sau într-unul mare depinde de alegerile pe care le-au 
făcut participanții. 
Dacă un număr redus de participanți au optat pentru aceeași activitate, puteți să-i organizați într-un 
grup mic. Dacă există mai multe opțiuni de activități diferite, atunci este de preferat să organizați o 
discuție generală într-un grup mare. 
Dezbaterea în cerc urmărește recapitularea pașilor învățați în timpul instruirii pentru timpul liber. 
Discutați despre ce va face și dacă măsurile care trebuie luate sunt clare. Întrebările pot fi : 

− Unde te duci? 

− Cum te duci? 

− Știi traseul? 

− Știi cât costă? 

− Ai destui bani cu tine? 

− Ce faci dacă ai nevoie de ajutor? 

− Cum te îmbraci? 

− Cum te comporți? 
Intenția este ca supervizorul să rămână în umbră pe cât posibil, iar participantul să desfășoare 
activitatea cât mai independent posibil. Prin urmare, este important ca participantul să explice cât 
mai bine pașii pe care urmează să-i facă. 
Implementarea practică 
• In grupuri mici de 3 participanți  și 1 supervisor. 
• Independent cu 1 supervisor. 
Participantul spune pașii care trebuie făcuți și aceștia sunt executați unul câte unul. 

• Mersul la locație - deplasare pe jos - transport public – taxi; 

• Ce luăm în considerare în trafic – traversatul străzii, semaforul; 

• Plata transportului; 

• Sosirea la locație; 

• În conversație cu instituția: 
o cumpără bilet, cinema, concert, concurs sportiv, teatru, muzeu; 
o solicitare de rezervare / programare, coafor, bowling, mini golf, restaurant, gustare la ceai 

petrecere, picnic sau petrecere cu ocazia aniversării care este organizată; cumpărături fără 
obligație, mănâncă înghețată; 

• Unde ar trebui să merg? - la care masă - în care cameră - la care  loc de muncă - pe ce rând - 
care scaun? 

• Plata - cum îmi cer factura - cât costă - primesc o rambursare - câți bani voi primi înapoi? 

• Dacă este o hartă – Înțeleg harta?; Am nevoie de ajutor? 

• Cum solicit ajutorul unui angajat? 

• Înapoi acasă - mersul pe jos - transportul public – taxi. 
Evaluarea  
Activitatea este evaluată într-un dialog deschis și formularul de evaluare este completat (a se vedea 
anexa). 



                                                                                                                
                                                                                                                                 ÎNVĂȚARE PRACTICĂ 

  

2017-1-RO01-KA204-037465 20 

 

Pentru instituție:  

 

Picnic 

• Discutați cu persoana cu dizabilități. 

• Stabiliți și mențineți contul vizual cu persoana cu dizabilități. 

• Dacă acest lucru nu este posibil, implicați supraveghetorul în conversație. 

• Discutați cu ei, nu despre ei. 

• Discutați într-un ton matur, nu copilăresc. 

• Fiți răbdător și acordați persoanei suficient timp de reacție. Unele persoane sunt 
foarte lente. 

• Verificați dacă sunteți înțeles, repetând ceea ce ați spus. 

• Folosiți cuvinte simple și propoziții scurte. 

• Întrebați dacă cineva are nevoie de ajutor la citit. 

• Încercați să vă faceți înțeleși la plecare. 

• Spuneți-i persoanei cât costă și dacă mai primește rest. 

• Îndrăzniți să vorbiți cu persoana cu dizabilități cu privire la regulile care se aplică în 
cazul dumneavoastră. Dacă este necesar, coordonați-vă cu supraveghetorul. 

 

 
 
 



                                                                                                                
                                                                                                                                 ÎNVĂȚARE PRACTICĂ 

  

2017-1-RO01-KA204-037465 21 

 

10 Organizarea unei petreceri 
10.1 Rezumat 
Participantul organizează o petrecere. 

10.2 Pregătire  
Comunicare cu instituția ce urmează a fi vizitată 
Se programează o întâlnire în prealabil cu instituția pe care intenționați să o vizitați pentru a explica 
modul de abordare a participantului. Pliantul din anexă care poate fi un suport material, este de 
asemenea oferit companiei. 

10.3 Punerea în practică 
Discuția în cerc 
Alegerea de a conduce discuția într-un cerc mic sau într-un cerc mare depinde de alegerile pe care le-
au făcut participanții. 
Dacă un număr redus de participanți au optat pentru aceeași activitate, puteți să-i organizați într-un 
grup mic. Dacă există mai multe opțiuni de activități diferite, atunci este de preferat să organizați o 
discuție generală într-un grup mare. 
Dezbaterea în cerc urmărește recapitularea pașilor învățați în timpul instruirii pentru timpul liber. 
Discutați despre ce va face și dacă măsurile care trebuie luate sunt clare. Întrebările pot fi : 

− Unde te duci? 

− Cum te duci? 

− Știi traseul? 

− Știi cât costă? 

− Ai destui bani cu tine? 

− Ce faci dacă ai nevoie de ajutor? 

− Cum te îmbraci? 

− Cum te comporți? 
Intenția este ca supervizorul să rămână în umbră pe cât posibil, iar participantul să desfășoare 
activitatea cât mai independent posibil. Prin urmare, este important ca participantul să explice cât 
mai bine pașii pe care urmează să-i facă. 
Implementarea practică 
• In grupuri mici de 3 participanți  și 1 supervisor 
• Independent cu 1 supervisor 
Participantul spune pașii care trebuie făcuți și aceștia sunt executați unul câte unul. 

• Mersul la locație - deplasare pe jos - transport public - taxi 

• Ce luăm în considerare în trafic – traversatul străzii, semaforul; 

• Plata transportului; 

• Sosirea la locație; 

• În conversație cu instituția: 
o cumpără bilet, cinema, concert, concurs sportiv, teatru, muzeu; 
o solicitare de rezervare / programare, coafor, bowling, mini golf, restaurant, gustare la ceai 

petrecere, picnic sau petrecere cu ocazia aniversării care este organizată; cumpărături fără 
obligație, mănâncă înghețată; 

• Unde ar trebui să merg? - la care masă - în care cameră - la care  loc de muncă - pe ce rând - 
care scaun? 

• Plata - cum îmi cer factura - cât costă - primesc o rambursare - câți bani voi primi înapoi? 

• Dacă este o hartă – Înțeleg harta?; Am nevoie de ajutor? 

• Cum solicit ajutorul unui angajat? 

• Înapoi acasă - mersul pe jos - transportul public – taxi. 
Evaluarea  
Activitatea este evaluată într-un dialog deschis și formularul de evaluare este completat (a se vedea 
anexa). 
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Pentru instituție:  

 

Petrecere 

• Discutați cu persoana cu dizabilități. 

• Stabiliți și mențineți contul vizual cu persoana cu dizabilități. 

• Dacă acest lucru nu este posibil, implicați supraveghetorul în conversație. 

• Discutați cu ei, nu despre ei. 

• Discutați într-un ton matur, nu copilăresc. 

• Fiți răbdător și acordați persoanei suficient timp de reacție. Unele persoane sunt 
foarte lente. 

• Verificați dacă sunteți înțeles, repetând ceea ce ați spus. 

• Folosiți cuvinte simple și propoziții scurte. 

• Întrebați dacă cineva are nevoie de ajutor la citit. 

• Încercați să vă faceți înțeleși la plecare. 

• Spuneți-i persoanei cât costă și dacă mai primește rest. 

• Îndrăzniți să vorbiți cu persoana cu dizabilități cu privire la regulile care se aplică în 
cazul dumneavoastră. Dacă este necesar, coordonați-vă cu supraveghetorul. 

 

 
 
 



                                                                                                                
                                                                                                                                 ÎNVĂȚARE PRACTICĂ 

  

2017-1-RO01-KA204-037465 23 

 

11 Organizarea unei după-amieze într-o ceainărie 
11.1 Rezumat 
Participantul merge la o ceainărie. 

11.2 Pregătire  
Comunicare cu instituția ce urmează a fi vizitată 
Se programează o întâlnire în prealabil cu instituția pe care intenționați să o vizitați pentru a explica 
modul de abordare a participantului. Pliantul din anexă care poate fi un suport material, este de 
asemenea oferit companiei. 

11.3 Punerea în practică 
Discuția în cerc 
Alegerea de a conduce discuția într-un cerc mic sau într-un cerc mare depinde de alegerile pe care le-
au făcut participanții. 
Dacă un număr redus de participanți au optat pentru aceeași activitate, puteți să-i organizați într-un 
grup mic. Dacă există mai multe opțiuni de activități diferite, atunci este de preferat să organizați o 
discuție generală într-un grup mare. 
Dezbaterea în cerc urmărește recapitularea pașilor învățați în timpul instruirii pentru timpul liber. 
Discutați despre ce va face și dacă măsurile care trebuie luate sunt clare. Întrebările pot fi : 

− Unde te duci? 

− Cum te duci? 

− Știi traseul? 

− Știi cât costă? 

− Ai destui bani cu tine? 

− Ce faci dacă ai nevoie de ajutor? 

− Cum te îmbraci? 

− Cum te comporți? 
Intenția este ca supervizorul să rămână în umbră pe cât posibil, iar participantul să desfășoare 
activitatea cât mai independent posibil. Prin urmare, este important ca participantul să explice cât 
mai bine pașii pe care urmează să-i facă. 
Implementarea practică 
• In grupuri mici de 3 participanți  și 1 supervisor 
• Independent cu 1 supervisor 
Participantul spune pașii care trebuie făcuți și aceștia sunt executați unul câte unul. 

• Mersul la locație - deplasare pe jos - transport public - taxi 

• Ce luăm în considerare în trafic – traversatul străzii, semaforul; 

• Plata transportului; 

• Sosirea la locație; 

• În conversație cu instituția: 
o cumpără bilet, cinema, concert, concurs sportiv, teatru, muzeu; 
o solicitare de rezervare / programare, coafor, bowling, mini golf, restaurant, gustare la ceai 

petrecere, picnic sau petrecere cu ocazia aniversării care este organizată; cumpărături fără 
obligație, mănâncă înghețată; 

• Unde ar trebui să merg? - la care masă - în care cameră - la care  loc de muncă - pe ce rând - 
care scaun? 

• Plata - cum îmi cer factura - cât costă - primesc o rambursare - câți bani voi primi înapoi? 

• Dacă este o hartă – Înțeleg harta?; Am nevoie de ajutor? 

• Cum solicit ajutorul unui angajat? 

• Înapoi acasă - mersul pe jos - transportul public – taxi. 
Evaluarea  
Activitatea este evaluată într-un dialog deschis și formularul de evaluare este completat (a se vedea 
anexa). 
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Pentru instituție:  

 

Ceainărie 

• Discutați cu persoana cu dizabilități. 

• Stabiliți și mențineți contul vizual cu persoana cu dizabilități. 

• Dacă acest lucru nu este posibil, implicați supraveghetorul în conversație. 

• Discutați cu ei, nu despre ei. 

• Discutați într-un ton matur, nu copilăresc. 

• Fiți răbdător și acordați persoanei suficient timp de reacție. Unele persoane sunt 
foarte lente. 

• Verificați dacă sunteți înțeles, repetând ceea ce ați spus. 

• Folosiți cuvinte simple și propoziții scurte. 

• Întrebați dacă cineva are nevoie de ajutor la citit. 

• Încercați să vă faceți înțeleși la plecare. 

• Spuneți-i persoanei cât costă și dacă mai primește rest. 

• Îndrăzniți să vorbiți cu persoana cu dizabilități cu privire la regulile care se aplică în 
cazul dumneavoastră. Dacă este necesar, coordonați-vă cu supraveghetorul. 
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12 Formularul de evaluare 
 
Te rog să răspunzi la întrebări încercuind pictograma corespunzătoate. 
 

Unde am fost? 
 

Desenez sau scriu ce am făcut 
 
 
 
 
 

Mi-a plăcut? 

 

Am fost bine pregătit(ă) ca urmare a cursului? 
 

 

Cum m-am descurcat cu transportul/ drumul parcurs?  
 

 

M-am descurcat bine cu costurile și cu banii?  
 

 

Cum m-am comportat?  
 

 

Am solicitat ajutor?  
 

 

Vreau să repet această experiență?  
 

 
 
 
Nume: …………………………………………………………………..                            Data: ……………………………. 
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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.org  

 

 

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.org/

