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Prefață  
 

Persoanele cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale au vise, la fel ca noi. Se gândesc la 
căsătorie, la un loc de muncă și la o casă proprie. Pentru a îndeplini acel vis, sunt necesare motivația, 
perseverența, competențele și oportunitățile. În plus, sunt necesare persoanele din mediul lor, 
părinți, supraveghetori, profesori, formatori, voluntari, etc. 

Acești oameni îi pot ajuta să funcționeze independent și să-și întărească stima de sine. Acești 
oameni îi ajută să-și decupeze visele și ambițiile în etape mici și ușor de gestionat, astfel încât să fie 
posibilă creșterea. Această creștere este posibilă atunci când antrenamentul se face pe principiul 
"încurajării cu mâna pe spate", prin conectarea cu cererea și stilul de învățare, punându-se pe primul 
plan dezvoltarea personală. Astfel se încurajează independența. 
 

Vă dorim să urmăriți cu multă plăcere acest ghid de instruire a formatorului! 
 

Context & viziune 
 

Teoria autodeterminării și planificarea centrată pe persoană reprezintă baza de proiectare a 
acestei formări. 

Accentul se pune pe activități incluzive de petrecere a timpului liber, ca oricare altă persoană. 
Această instruire a formatorului are ca obiectiv perfecționarea în 
privința timpului liber și se adresează: 

• formatorilor, 

• persoanelor cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale;  

• cetățenilor care interacționează cu persoanele cu dizabilități 
intelectuale. 

 
Auto-gospodărirea este foarte importantă pentru calitatea 

vieții, iar oportunitățile de  dezvoltare la nivel profesional și 
personal trebuie să fie oferite și persoanelor cu dizabilități 
intelectuale.  
Aceste obiective sunt relaționate cu temele centrale ale Convenției 
Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități:  

• autonomia;   

• participarea deplină. 
 
Autonomia 
 

Una dintre temele principale referitoare la protecția persoanelor cu dizabilități este propria 
lor influență.   
 

Mult timp s-a crezut că oamenii care au dificultăți în gândire nu pot lua decizii pentru ei înșiși, 
dar acum știm că atunci când cineva nu are nici o influență asupra propriei vieți, nu poate evolua.  
 

Pentru evoluție și încredere în sine, ar trebui să poți descoperi ce poți face și ce vrei, dar într-
un mod sigur.  

Dialogul  
 
Permiteți viitorilor 
formatori să împărtășească 
experiențele lor în ceea ce 
privește:  

• Competența 

• Solidaritatea 

• Autonomia 

Când le-ați experimentat și 
cînd nu? Cum s-a simțit? 
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Dezvoltarea personală și profesională 
 

Persoanele cu sindrom Down sau cu alte dizabilități intelectuale au capacitatea de a se 
dezvolta și trebuie să fie puse la încercare în acest scop. Formarea și antrenamentul sunt necesare 
pentru a face acești pași. Considerăm că este important ca oamenii să dezvolte activități zilnice și să 
muncească, iar inițiativele oferite sunt activitățile creative. Totul este pentru a promova 
independența, autonomia și conștiința de sine. 
 
Viziunea asupra abordării persoanelor cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale 
 

Pe lângă concentrarea pe mai multe activități și incluziune, această formare subliniază 
importanța: 
 

• întrebării trimise; care sunt dorințele și nevoile unei persoane cu dizabilități. 

• personalizării; fiecare persoană este diferită, puterea constă în a găsi o soluţie creativă pentru 
fiecare.  

• propriei direcţii; experiența în vederea creșterii, auto-direcționării și stabilirii de contacte 
reprezintă baza pentru dezvoltarea de sine.  

• sistemului; un sistem bun care include familia, vecinii, prietenii din jurul cuiva creează mai multă 
incluziune și mai multe posibilități.  

• Dialogului; acest mod de lucru sporește conștiința de sine și asigură faptul că oamenii învață unul 
de la celălalt. 

 

Instruirea formatorului 
  

Ghidul de instruire al formatorului pe care îl aveți în față este scris pentru a oferi îndrumare 
persoanelor cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale, indiferent de capacitate și în modul cel 
mai eficient posibil. Îndrumare prin care direcția proprie a participantului nu este pierdută din 
vedere.  
 

Instruirea se desfășoară în două sesiuni a câte 4 ore, care pot fi consecutive sau împărțite în 
două zile.  

Scopul acestei instruiri este de a furniza îndrumări din sistemul participantului, tehnici de 
suport pentru a face față situațiilor și sfaturi pentru acest grup țintă.  

Această instruire a formatorului se referă la predarea și exersarea activităților de petrecere 
a timpului liber.  

Tehnica dialogului este folosită ca instrument pedagogic. 
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Discuția în cerc 
 

Discuția așezați într-un cerc este un început 
bun pentru fiecare lecție. Este vorba despre a face 
împreună, a învăța împreună, a trăi împreună, a face 
planuri și a crea o atmosferă bună de lucru împreună. 
Conversațiile stimulează nevoia oamenilor de a 
comunica. În societatea noastră modernă se utilizează 
din ce în ce mai mult abilitățile lingvistice ale copiilor și 
adulților. Abilitățile lingvistice bune asigură 
maturitatea și independența. 
 

Aranjamentul în cerc este ales în mod deliberat. 
În felul acesta, toți se pot uita unul la celălalt, se 
concentrează cu adevărat unii pe alții și nu vorbesc cu 
spatele. Acesta oferă oportunități pentru un schimb 
nelimitat, o implicare substanțială și experiența 
egalității. Se folosește bastonul vorbitor pentru a se 
asigura că povestitorul își poate spune povestea. 
Persoana care îl deține este la rând să povestească. 
 
De Freinetbeweging www.freinet.nl info@freinet.nl  

 

Dialogul 

• Dialogul nu este ceva care se învață sau se folosește repede. Solicită foarte mult, atât formatorul, 
cât și partenerii de dialog. Înțelegerea (și rezultatele ulterioare) caracteristicile, regulile, 
condițiile și abilitățile unui adevărat "Dialog" sunt esențiale pentru un dialog cu majusculă. 
Competențele de a dialoga sunt învățate prin practică, și cu cât sunt exersate mai mult cu atât 
mai bine se învață cum să fie perfecționate și dezvoltate în continuare. 

Punctele / abilități de la care se pornește 

• Participanții la un Dialog sunt parteneri, nu adversari sau susținători. Fiecare îl percepe pe celălalt 
ca pe un participant la un proiect (conversație) comun.  

• Există o egalitate reală între partenerii de discuție. Partenerii se află pe picior de egalitate în 
timpul Dialogului (literal și figurativ); chiar dacă aceștia ar diferiți în funcționarea personală și ar 
fi foarte neuniformi în activitatea lor și poziția (ierarhică) formală.  

• Contribuția celeilalte persoane este întotdeauna luată în serios. Ceea ce prezintă cealaltă 
persoană este acceptat în mod automat ca fiind semnificativ în contextul său, din perspectiva sa, 
chiar dacă cineva nu înțelege pe altcineva la un moment dat. Cealaltă persoană pur și simplu nu 
spune nimic. Tot ceea ce spune aceasta poate fi înțeles în contextul experiențelor sale, al gândirii, 
al simțămintelor și al experiențelor sale. Fiecare încearcă să empatizeze cu ceea ce gândește 
celălalt. 

• Ascultarea este la fel de importantă, dacă nu mai importantă, decât vorbitul. Într-un dialog, 
interlocutorii cu adevărat se ascultă reciproc. Acest lucru înseamnă că toate eforturile sunt 

Circle discussion 
 
Vorbiți cu participanții despre ce se 
face și ce nu se face.  
 
Ce credeți despre acestea? 
 
Unde se regăsește puterea 
dumneavoastră atunci când abordați 
persoanele cu dizabilități intelectuale?  
 
Ce vi se pare dificil? 
 
Evidențiați contrastul cu dialogul:  
• Luați conducerea în conversație. 

• Acordați rândul participanților. 

• Nu participați. 

mailto:info@freinet.nl
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făcute pentru a-l înțelege pe  celălalt, deoarece vrea să fie înțeles. Ascultarea activă înseamnă 
adresarea de întrebări pentru a vedea dacă au înțeles ce a vrut să împărtășească cealaltă 
persoană.  

• Se adresează tot atât de multe întrebări (poate chiar mai multe) câte păreri și afirmații sunt pe 
masa de dezbatere. Aceasta este cea mai izbitoare caracteristică a unui Dialog. Sunt adresate 
întrebări, întrebări eficiente, întrebări care sunt menite să clarifice cazul (și nicidecum pentru 
etalarea ostentativă a propriilor cunoștințe).  

• Există implicare în tema conversației. Această temă este clară pentru toți partenerii. Cu ajutorul 
Dialogului, tema de discuție se poate schimba în mod regulat. Există un flux liber de întrebări, 
gânduri și sentimente. Prin urmare, tema se poate schimba într-un mod flexibil, dar într-un mod 
care vizează obiective clare. Cu toate acestea, partenerii rămân implicați. 

• Feedback-ul este dat la momentul potrivit și în modul corect (de exemplu, ce opinie și reacție 
evocă stilul de comunicare al celeilalte persoane). Scopul nu este acela de a vrea să o schimbi pe 
cealaltă persoană, ci de a ști fiecare ce efecte are asupra celuilalt și deci de a alege să ții cont de 
asta. 

• Deși scopul dialogului este în primul rând o întâlnire dinamică cu cealaltă persoană, se recunosc 
și interesele pe care o persoană le poate avea în anumite conținuturi de comunicare. Se poate 
observa foarte bine interesul pe care îl are fiecare pentru tema discuțiilor, chiar dacă acest 
interes diferă de la partener la partener. 

• Diferențele de viziune sunt respectate, recunoscute și acceptate. Dimpotrivă, diferențele de 
viziune creează un Dialog mai bogat. Oamenii caută modalități de a trata în mod constructiv 
diferențele observate. Întrebarea nu se referă la ce este la fel, ci la ceea ce fiecare oferă pentru 
a se apropia pas cu pas unul de celălalt. Ei nu încearcă să se convingă unul pe celălalt, dar căută 
împreună informațiile corecte, interpretarea semnificativă, înțelegerea clară, concluzia 
corespunzătoare, cea mai bună alegere. Oamenii nu se străduiesc să facă un compromis, ci, 
printr-o mai bună înțelegere a viziunii celuilalt și punând în discuție propria lor viziune, încearcă 
să ajungă la o înțelegere comună care poate fi baza scopurilor și alegerilor comune. 

 
Caracteristicile Dialogului 

• Conversația este considerabil mai lentă decât alte forme de conversație. Momentele de liniște și 
de odihnă sunt esențiale pentru un bun dialog. Acestea permit partenerilor să asculte vocea 
interioară, să conecteze ceea ce s-a spus deja, să înțeleagă corect consecințele rezultate din 
contribuția celeilalte persoane și așa mai departe.  

• Partenerii de discuție își asumă întreaga responsabilitate pentru propria lor contribuție. Dacă 
cineva se confruntă conștient cu acest lucru, în practică aceasta înseamnă că acea persoană va fi 
mai atentă în a-și exprima opinia și a reacționa. Acest lucru mai înseamnă și că eventualele 
consecințe ale Dialogului sunt discutate și acceptate. 

• Dialogul este o formă de comunicare care generează o mare conștientizare între parteneri. 
Desfășurarea unui dialog nu este o chestiune de curs. Dacă vrem să avem un dialog real, va trebui 
să lucrăm la el în mod conștient în primii ani, să practicăm anumite abilități, să învățăm din 
greșelile noastre ... și să încercăm din nou, conștient! 

• Pentru a explica regulile Dialogului, folosiți cele cinci degete ale unei mâini. Acest lucru este 
literalmente, o modalitate la îndemână de a reaminti. 
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 Degetul mare înseamnă: ascultați cu atenție (de asemenea, degetul mare se ridică atunci când 
găsiți ceva corect).  

 Îndoind arătătorul înseamnă: nu vă exprimați prea repede opinia, nu trageți în cealaltă persoană 
(degetul arătător este adesea folosit pentru a-l indica pe cel vinovat).  

 Degetul mijlociu înseamnă: adresarea multor întrebări bune (degetul mijlociu este, de fapt, cel 
mai lung deget).  

 Degetul inelar se referă la: construirea pe baza ideilor celeilalte persoane și oferirea unui răgaz 
celeilalte persoane (inelul de pe un inelar indică legătura).  

 În sfârșit, degetul mic spune: fii scurt și la obiect când spui ceva (degetul mic nu este cel mai mic 
deget degeaba).  

 

Diferența dintre dialog și discuția în cerc 
 

Dialogul Discuția în cerc 

Vorbiți cu “EU” și clarificați afirmațiile.  Nu există reguli de vorbire. 

Accentul se pune pe a asculta (pe 
dumneavoastră și pe ceilalți).  

Nu se pune accentul pe vorbire sau 
ascultare. 

Accentul se pune pe împărtășirea 
experiențelor și viselor.  

Accentul se pune pe împărtășirea a 
ceea ce știi, poți sau afli.  

Instructorul orientează conversația și 
participă.  

Instructorul conduce conversația și nu 
participă.  

Cursul conversației este incert. Conversația are o structură clară; 
instructorul are rolul de lider și alege 
întrebarea care se discută și persoana 
vorbește.   

Participanții vorbesc liber, nimic nu 
este necesar. Ascultarea este un mod 
de participare.  

Participanții primesc rândul și sunt 
stimulați să vorbească.  
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Îndrumarea orientată spre dezvoltare 

Îndrumarea orientată spre dezvoltare vizează promovarea 
autonomiei în cadrul oportunităților concrete de dezvoltare sau 
consolidarea abilităților pentru viața cotidiană, inclusiv a 
posibilităților social-emoționale.  

Concret, acest lucru se întâmplă prin furnizarea unei punți 
(funcția de mediator) între om și lume. Această viziune se bazează 
pe teoriile lui Vygotsky și Feuerstein. Ei s-au axat pe învățare și 
implicare pentru a provoca dezvoltarea în rândul persoanelor cu 
dizabilități intelectuale.  

Ideea centrală este că persoanele cu dizabilități care nu 
primesc suficient din transferul evident (forma directă a acestuia) 
au nevoie de sprijin (într-un mod indirect).  

Sarcina supraveghetorului este să facă realitatea accesibilă persoanelor cu dizabilități pe baza 
răspunsului participantului. Se accentuează foarte mult analiza modului în care participantul și 
mediul interacționează. Rolul supraveghetorului se poate opri atunci când este evident că 
participantul poate îndeplini independent abilitățile, adică transferul a reușit.  

Feuerstein este convins că fiecare persoană poate să ajungă la un nivel înalt de funcționare. 
Toate funcțiile cognitive imaginabile sunt importante pentru acest lucru. În plus față de utilizarea pe 
scară largă a acestei viziuni, de exemplu, predarea remedială, îndrumarea orientată spre dezvoltare 
oferă o deschidere concretă pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități intelectuale. Pentru aceasta, 
materialul orientat spre dezvoltare este folosit în practica cotidiană, dar astfel încât toate 
elementele din mediile de viață și de învățare să fie folosite.  

Întrebarea principală la observația precisă și detaliată, de exemplu cu ajutorul imaginilor 
video, este: care este "zona celei mai apropiate dezvoltări" în întâlnirea dintre participant și material 
(lumea din jur)? Este necesar să se concentreze observația concretă într-o situație pe: ”de ce 
folosești acest material pentru acest participant; de ce se potrivește cu acesta; și care ar putea fi 
următoarea schimbare ca stimulare a dezvoltării?” Acesta este un punct esențial pentru îndrumarea 
însăși. Metoda se concentrează asupra trecerii de la acceptarea pasivă la schimbarea activă! (Source: 

http://members.home.nl/de-laak/home.htm) 

Persoanele cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale se pot dezvolta personal  
 
Creșterea conștiinței de sine 
 

Cine sunt? Ce activități mi se potrivesc? Ce imi place? Ce oameni vreau să am în jurul meu? 
Ce nu vreau? Ma uit la televizor pentru ca imi place foarte mult sau pentru ca nu am altceva mai bun 
de facut. Care sunt alternativele? 
 
Creșterea independenței 
 
De exemplu: luarea inițiativei, dezvoltarea abilităților creative și a competențelor de rezolvare. 

Dialogul  
 
Permiteți viitorilor 
formatori să împărtășească 
experiențele lor despre 
îndrumarea orientată spre 
dezvoltare.  
 
Sunteți familiari cu această 
abordare? O folosiți? (în 
mod conștient/inconștient) 
 
Împărtășiți exemple. 

http://members.home.nl/de-laak/home.htm
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Dezvoltarea abilităților sociale 
 

De exemplu: prezentarea, solicitarea de ajutor, luarea inițiativei în relațiile sociale, 
comunicarea cu persoanele cu și fără dizabilități. 
 

Alegerile proprii ale fiecăruia reprezintă punctul de plecare al îndrumării sale 
 

Persoanele cu dizabilități intelectuale pot face propriile alegeri. Autonomia este importantă 
pentru bunăstarea fiecărei persoane. Chiar dacă au o dizabilitate intelectuală, pot face alegeri. Prin 
alegerea proprie, se creează motivația intrinsecă. Motivația intrinsecă duce la rezultate mai bune 
ale învățării.  
 

Lumea serviciilor de protecție gândește adesea în sisteme  
 

De exemplu: Supraveghetorul este acolo joi, așa că toată 
lumea meșterește împreună. Este joi o zi plăcută pentru toată 
lumea? Preferă cineva meșteșugurile? 

De exemplu: colegii dumneavoastră sunt și prietenii 
dumneavoastră. Este adevărat? Ce fel de oameni ar aduna cineva 
în jurul său dacă ar avea ocazia?  
 

Este importantă trecerea de la o abordare bazată pe 
sistem la o abordare orientată spre persoană. Aceasta necesită o 
abordare diferită față de cei implicați. Personalizarea necesită 
adesea mai multă creativitate.  
 

  Conexiunea personală și a fi important sunt fundamentale pentru fiecare persoană  
 

Prin urmare, în cursul formării se acordă o atenție sporită schimbului personal, participanții 
sunt încurajați să găsească oameni cu aceeași gândire, iar aceia care aduc experiență sau cunoștințe 
de specialitate au un rol în formare. O persoană crește atunci când simte că primește îngrijire și 
îndrumare, pe care la rândul său le poate oferi altora.  
 

De exemplu: există cineva care poate folosi computerul? Există cineva care poate desena sau 
prezenta bine? Există cineva care are experiență în sala de sport? Folosiți contribuția sa. 
 

Exercițiu 
 
Necesar: legat la ochi și traseu 
În perechi, vă veți îndruma reciproc prin traseu, fără să atingeți cealaltă 
persoană. 
Puteți face traseul cât de ușor sau cât de dificil este necesar, dar aveți grijă 
de siguranța personală. 
 

 

Dialogul 
 
Permiteți viitorilor 
formatori să împărtășească 
experiențe despre gândirea 
și lucrul în sistem, și 
respectiv orientate pe 
persoană.   
 
Le recunoașteți în jurul 
dumneavoastră?  
 
Exchange examples. 
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Abordarea persoanelor cu dizabilități 
 

 
Persoanele cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale 

sunt, de asemenea, "doar" oameni. Vă puteți simți nesigur când vă 
gândiți la abordarea acestora. Apoi este posibil să preferați să le 
evitați sau sunteți "prea" amuzat și vă distrați excesiv cu acești 
oameni. Niciuna dintre extreme nu este de dorit. De aceea, vă 
oferim câteva sfaturi pentru a vă ajuta în abordarea persoanelor cu 
dizabilități intelectuale.  
 

 

Așa da  

• Discutați așa cum vorbiți în mod normal, utilizați vocea obișnuită.  

• Vorbiți cu ei, nu despre ei. 

• Utilizați cuvinte simple. Explicați cuvintele dificile. 

• Utilizați ilustrații care nu sunt prea copilăroase atunci când vă adresați adulților. 

• Folosiți exemple din viața de zi cu zi. 

• Stați de vorbă pe stradă.  

• Majoritatea oamenilor beneficiază de o structură clară a unei întâlnirii. 

• Modificările nu sunt, în general, o problemă, cu condiția ca acestea să fie bine stabilite. 

• Păstrați propriile limite ale spațiului personal. Dacă nu vreți o îmbrățișare, e în regulă! 

• Discutați cu persoanele cu dizabilități intelectuale (cu părinții sau mentorii acestora, dacă este 
cazul), cum doresc să se implice în informație.  

 

Așa nu 
 
• Feriți-vă de "subevaluare". Persoanele cu dizabilități intelectuale sunt adesea capabile de mult 

mai mult decât ați estimat inițial. Dacă poate să își închidă propria haina, lăsați-l.  

• Nu vorbiți într-un ton copilăresc.  

• Nu le ignorați, atât în timpul unei lecții, pe stradă, în comunicare și în furnizarea de informații.  

• Evitați suprastimularea.  

• Nu credeți că totul va merge bine de la sine.  

• Nu vorbiți despre ei, ci cu ei.  
 

Exercițiu  
 

Inițiați o conversație în trei. Conversația pe care o aveți este despre unul dintre 
dumneavoastră. Vorbiți despre acea persoană și nu cu acea persoană. După aceea, persoana în 
cauză vă spune cum s-a simțit și apoi vă rotiți.  

 
 

 
 

Îmi doresc decât ca 

oamenii să mă ia așa 

cum sunt.  
- Vincent van Gogh 
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Condiții pentru învățare  
 

Condițiile pentru învățarea eficientă sunt aceleași pentru toți oamenii, dar pentru persoanele 

cu dizabilități intelectuale o serie de lucruri sunt foarte importante, mai ales dacă doriți să le primiți 

înapoi pe termen lung.  

Relaționarea și atitudinea pozitivă 
 

Învățarea provine dintr-o relație bună între instructor și participant. Există egalitate și 
încredere reciprocă. Instructorul crede întotdeauna într-un rezultat pozitiv pentru participant. "Vei 
reuși și vei putea fi" sunt de asemenea afirmații pe care le auziți frecvent.  

Instructorul emană calm și încredere și arată acest lucru în comunicarea non-verbală.  

De asemenea, spațiul trebuie să aibă un efect pozitiv asupra participantului. De exemplu, 
dacă trebuie să se concentreze este nevoie de un mediu cu stimuli puțini și păstrarea aranjamentelor 
cu care este obișnuit (mese, scaune, etc).  Odihna, regularitatea și curățenia sunt normele aici.  
 

Siguranța instruirii 
• Instructorul asigură un mediu sigur în care se pot face greșeli. 

• Activitățile participanților sunt oferite în etape fezabile. 

• Etapele trebuie să fie suficient de provocatoare pentru ca participantul să poată crește. 

• Abordarea pozitivă ajută participantul să aibă încredere în sine, mai ales atunci când vizează 
personalitatea, obiectivul de învățare și stilul de învățare al participantului. 

• Instructorul acceptă ceea ce participantul știe / poate și unde se află evoluția. 

• Relaționarea cu participantul se bazează pe reciprocitate, învățând unul de la celălalt. 

• În fiecare activitate, se creează o punte de legătură cu alte contexte, situații. Abilitățile sunt 
imediat transpuse în practică. 

• Participantul este încurajat să ia inițiativa și să reflecteze asupra propriilor acțiuni. 

• Instructorul ajută la separarea problemelor majore de cele minore. 

• Instructorul repetă la nesfârșit, este răbdător și învață trucuri sau oferă instrumentele necesare 
pentru a-și aminti lucrurile dificile.  

• Dacă nu mă înțelegi, nu ți-am explicat corect, este metoda de gândire a instructorului.  

• Participantul este încurajat să-și folosească propriile calități și soluții pentru a-și dezvolta propriul 
stil. 

• Adesea, scopul instructorului nu este și scopul participantului; în consecință, de obicei, nu există 
nicio linie dreaptă spre obiectivul care trebuie atins. 

• Instructorul oferă suficient sprijin în comunicare, astfel încât fiecare să poată participa. 

• Există o variație între activități, astfel încât ei să învețe în moduri diferite.  

• Sistemul este utilizat pentru a continua aplicarea și dezvoltarea ulterioară a învățării.  
 

Exercițiu  
Gândiți-vă la vremea când erați la școală și apoi răspundeți la întrebările de mai jos: 

• Care a fost școala preferată de dumneavoastră? De ce a fost această școală preferata 
dumneavoastră? (Mediul, aspectul clădirii, aspectul clasei, cursurile predate, etc.) 

• Cine a fost profesorul preferat de dumneavoastră? 

• De ce? Ce lucruri făcea acesta și încă le mai știți? 

• Ce puteți lua de la acesta în îndrumarea voastră?
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Alegerea unei fișe de lucru 
 

Cunoașterea grupului țintă și a participanților  
 

• Ce poate face deja? 

• Ce știe despre subiect? 

• Poate să citească și să scrie? 

• Cât de independent este participantul vostru? 

• Cât de bun este verbal? 

• Care este stilul său de învățare? 

• Cât de bine se poate concentra? 

• Cum poate avea o experiență de succes? 

• Cum sunt abilitățile sale motorii? 

• Este fricos - anxios sau încrezător? 

• Este auditiv sau vizual? 

• Cât de mare este grupul? 

• Participanții se cunosc reciproc? 

• Sunt motivați? 
 

 

Începerea lecției 
 

Asigurați-vă că aveți toate materialele pregătite în avans; acest lucru îi liniștește pe 
participanți.  

Preveniți distragerea atenției, opriți muzica și eliminați temporar postere care nu au nimic 
de-a face cu subiectul.  

Gândiți-vă la aspectul camerei și aranjați mesele pentru a forma o singură masă rotundă sau 
aranjați scaunele în cerc.  

Știți cât timp aveți pentru această lecție; fiecare participant are un ritm diferit de învățare, 
un nivel diferit de gândire, o întrebare diferită aferentă lecției, o personalitate diferită, un obiectiv 
diferit de învățare, precum și o capacitate de concentrare diferită. Asigurați-vă că fiecare participant 
are o experiență de succes. Oferiți suficientă varietate în metodele de predare și încercați să 
mențineți concentrarea.  

Asigurați-vă că explicația dumneavoastră este concisă și ilustrați-o de exemplu, cu o poveste 
și poze din practică; aceastea sporesc eficiența învățării. 
 

Alegeți o fișă de lucru potrivită pentru participanți, dar și pentru dumneavoastră și pe care 
să o puteți transmite cu entuziasm. Întrebați-vă dacă aveți abilitățile necesare pentru a face treaba 
bine sau dacă un coleg vă poate ajuta? Nu sunteți atât de bun la a spune povești, lăsați-i pe alții să 
facă acest lucru, poate că un coleg vă poate ajuta sau un participant care poate spune acest lucru 
din propria sa experiență. 
 
Pe scurt, cum vă veți folosi talentele pentru a ajuta participantul? 

Pentru a obține rezultate bune la învățătură, reflecția asupra propriilor acțiuni este de o 
importanță majoră. Acest lucru este valabil pentru instructor, dar și pentru participant. Reflectând, 

Exercițiu 
 
La începutul celei de a doua 

întâlniri, jucați-vă “Păsărică 

mută-ți cuibul”. Adresați 

întrebări despre prima 

întâlnire și oferiți două 

variante de răspuns dintre 

care participantul poate să 

aleagă.  
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îl puteți încuraja pe participant să se comporte mai bine data viitoare, astfel încât să înregistreze un 
progres nou, dar este, de asemenea, momentul oportun de a vă evalua corect și a observa dacă 
alegerea formei de lucru a fost bună, adică nu prea dificilă și nici prea ușoară.  
 

Gândiți-vă dinainte la modul în care veți evalua forma de lucru; aceasta se poate face cu 
ajutorul unui chestionar, dar și prin dialogul cu participantul.  
 

Diferite fișe de lucru 
 

Puteți clasifica fișele de lucru într-un număr de metode: 
 

• Cunoașterea; 

• Învață să înveți; 

• Abilități practice; 

• Abilități social emoționale; 

• Abilități cognitive; 

• Evaluare și reflecție. 

 
Formele de lucru pe care le puteți folosi cel mai bine pentru persoanele cu dizabilități 

intelectuale sunt cele bazate pe cercetare și joc. Metodele de lucru care se concentrează în special 
pe memorie sunt mai puțin potrivite pentru acest grup țintă, întrucât ei învață cel mai bine făcând 
și experimentând. A se vedea capitolul 5 pentru câteva exemple.  
 

Puterea repetiției  
 

Toată lumea care învață va avea beneficii în urma repetiției, de exemplu atunci când învățați 
un cuvânt nou, trebuie să-l fi folosit de șapte ori dacă vreți să vi-l amintiți. Acest grup țintă obține 
beneficii din repetarea suplimentară, oferind în pași mici și recuperând sau informând că ceea ce s-
a întâmplat a fost de ajutor.  

 

Începeți fiecare lecție cu revizuirea lecției anterioare: 

 

• Ce am făcut?  

• Ce am învățat? 

• Cum vi s-a părut? 

• Ce poate fi îmbunătățit? 

• Ce altceva se poate face? 
 

Spuneți-le pe scurt ce veți face în această lecție, arătați exemple și ilustrați-vă instrucțiunile 
cu o poveste și imagini. Când este posibil, gândiți-vă la o activitate creativă, arătați produsul final, 
astfel încât participanții să aibă o imagine a felului în care poate arăta.  

 

Arătați pașii pe care trebuie să îi urmeze participanții, gândiți-vă la pași mici, ușor de 
gestionat.  

Puteți face acest lucru fie executând pașii, fie utilizând un PowerPoint sau arătând produsul final de 
la primul până la ultimul pas.  
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 La sfârșitul lecției faceți o retrospectivă și întrebați participanții dacă sunt mulțumiți. 
 

• Ce am făcut?  

• Ce am învățat? 

• Cum vi s-a părut? 

• Ce poate fi îmbunătățit? 

• Ce altceva se poate face? 

 

Când alegeți să dați teme pentru acasă, asigurați-vă că sarcina de lucru este în concordanță 
cu lecția zilei și că este o sarcină relevantă. 

De exemplu, uitați-vă la pânzele de păianjen din această săptămână și faceți o fotografie 
unei pânze mici și uneia mari. De asemenea, încercați să faceți o fotografie atunci când a plouat și 
picăturile sunt agățate în pânză.  
 

La următoarea lecție veți reveni la tema pentru acasă; nu este prea plăcut să îți faci temele 
și să nu li se acorde atenție. De asemenea, recapitulați activitățile din lecția anterioară; astfel creați 
un suport, iar ceea ce s-a învățat se amintește mai ușor.   
 

Exercițiu 
 

Alegeți o fișă de lucru și pregătiți-o. 

Veți da această fișă grupului. 

Gândindu-vă la recuperare, dați instrucțiuni și creați suport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            INSTRUIREA FORMATORULUI 
 

  

2017-1-RO01-KA204-037465 15 

 

Instrumente și metode 
 

Cunoașterea   
 

Jocul zarului 

 
Faceți cunoștință, împărtășiți informații personale 

Participanții aruncă pe rând un zar. Ei își spun numele și vorbesc despre subiectul care este 
pe zar. De exemplu, zarul cade pe hobby: participantul își spune numele și spune care sunt pasiunile 
sale. Puteți să creați zarul de mai jos și să vă stabiliți propriile subiecte.  

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marginea de lipit --------- linia de pliere 
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Harta mentală 

  

Autocunoașterea și cartografierea minții  
 

Participantul se semnează, își scrie numele sau lipește o imagine a sa în mijlocul colii. 
 

Acesta elaborează cât mai multe lucruri posibil care au de-a face cu viața sa și scrie, 
desenează, lipește poze sau fotografii din reviste. Apoi participantul trasează linii de la el către 
diferite subiecte.  

Ulterior, participanții își prezintă harta minții reciproc și este momentul pentru a pune 
întrebări.  
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Învață să înveți 
 

Regulile jocului de memorie 

 

Jucătorii 

Jucați jocul cu doi până la patru jucători. Dacă sunteți cu un grup mai mare, creați echipe.  

 

Ținta 

Încercați să întoarceți cât mai multe cărți de joc de același fel. 
 
Pregătire 

Amestecați cărțile de joc și puneți-le pe masă cu imaginea în jos. În funcție de participanți, 
puteți începe cu 2 sau 3 perechi. Poate fi extins pe măsură ce înțeleg jocul mai bine și este mai ușor 
de reținut.  
 
Jocul 

Jucați în direcția acelor de ceasornic. Când este rândul dumneavoastră, întoarceți o carte de 
joc la alegere. Apoi, întoarceți-o pe a doua. Dacă cele două cărți de joc sunt identice, luați-le de pe 
masă și plasați-le alături. Acum puteți să o luați de la capăt! Până când ați întors două cărți de joc 
care nu formează o pereche.  
 

Dacă întoarceți două cărți de joc care nu sunt la fel, le puneți din nou cu imaginea în jos (după 
ce toată lumea le-a văzut). Lăsați cartea de joc în același loc. Este rândul următorului jucător.  
 
Continuați până când toate cărțile de joc au dispărut. Jucătorul cu cele mai multe cărți de joc câștigă.  
 
Sfaturi 
 

 Fiți atenți - chiar dacă nu este rândul dumneavoastră. Amintiți-vă care cărți de joc au fost întoarse 
și unde se află pe masă.  

 În prealabil, așezați cărțile de joc în rânduri înguste. Astfel pot fi memorate mai ușor. Dacă doriți 
să faceți jocul mai dificil, puneți cărțile pe masă în cruce.  

 
Puteți face un joc de memorie pe subiect. Gândiți-vă la el: activități de agrement, ocupații, 

semne de circulație, alimente sănătoase, etc. Nu numai că se antrenează memoria, dar se lucrează 
și la vocabular.  
 

Puteți folosi cuvinte, dar și imagini sau să le combinați. Puteți crea propriul joc de memorie 
în formatul de mai jos.   
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Formatul jocului de memorie 
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Dobândirea cunoștințelor 
 

Repetarea și aprofundarea cunoștințelor  

 

La începutul lecției, lipiți un bilet de memorie 
autoadeziv, galben pe spatele fiecărui participant. 
Aceștia se plimbă și pun întrebări, încercând să afle ce 
scrie pe spatele lor. Ei își pot adresa reciproc o 
întrebare, iar cel care a ghicit răspunsul va sta jos.  La 
sfârșit, toate biletele sunt lipite pe tablă / perete, iar participanții se rotesc pentru a spune ce s-a 
făcut în timpul lecției anterioare.  

Necesar: 

Bilete autoadezive galbene cu un cuvânt sau noțiune care a fost principală la lecția precedentă; 
bineînțeles că  poate fi și o imagine.  
 
 

Abilități practice 
 

Lucrul metodic 

 

Lucrați metodic, incluzând evaluarea. 

Participantul primește o temă cu un scop. (Atribuirea biletelor)  

Mai întâi, el se va gândi la modul în care se va ocupa de acest lucru. (Planul biletului).  

Apoi va executa. (Antrenarea memoriei) 

La pasul următor va verifica dacă își atinge obiectivul. (Verificarea biletului) 

Va îndeplini sarcina în continuare. (Continuă antrenarea memoriei). 

Împreună cu formatorul, va evalua ce a mers bine sau mai puțin bine. (Evaluarea memoriei). 

 

1. Atribuire  2. Plan 

 
 

3. Execuție   
 
 

4. Verificare 
5. Continuare 

execuție 

 
 

6. Evaluare 
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Ce este o secvență de predare  

 

Gândiți-vă la ordinea acțiunilor.   

Aveți nevoie de fotografii decupate, astfel încât fiecare pas să fie expus prin propria sa 
imagine pe hârtie, un plan pas-cu-pas.  

Participantul va privi imaginile de pe masă. 

  Apoi îi veți cere: 

• să le pună în ordinea corectă; 

• în ordinea pe care o consideră utilă. 

 

Exemplu 

 

Un raport fotografic al periajului dinților 

 Umeziți periuța de dinți. Puneți pastă de dinți pe ea. 

 Așezați periuța de dinți în diagonală spre gingii. Periați-vă dinții făcând mișcări mici înainte și 
înapoi.  

 Dinții de sus și alegeți: 

 Curățiți-i în exterior; periați-i în interior; periați-i în partea superioară. 

 Dinții inferiori și alegeți: 

 Curățiți-i în exterior; periați-i în interior; periați-i în partea superioară. 

 Umpleți paharul cu apă. Clătiți-vă gura. 
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Abilități social – emoționale 
 

Dă un sfat 

Recunoașteți diferența dintre părerea negativă și cea pozitivă.  

Materiale necesare: bilete autoadezive cu diverse afirmații pozitive sau negative sau 
pictograme, o cutie roșie și una verde.  

 

Fiecare participant primește un bilet autoadeziv, cu o declarație pe care o lipește pe frunte 
sau piept. Participantul citește declarația și apoi se gândește dacă este pozitivă sau negativă. Dacă o 
consideră pozitivă, el lipește biletul în cutia verde, negativă în cutia roșie.  

 

Ceilalți participanți indică dacă sunt de acord cu acesta, apoi participantul explică de ce a 
făcut această alegere. Dacă sunt de acord merg la verde; dacă nu, merg la roșu.  
 

Abilități cognitive 
 

Recunoașterea banilor 

 

Materiale necesare: fișa cu banii, un portofel cu tot felul de bani. 

 

 

• Rugați participantul să își golească portofelul. Apoi, să încercuiască pe foaie banii pe care îi vede.  

• Rugați-l să pună monedele și bancnotele pe imaginea corespunzătoare fiecăreia.  
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Evaluare și reflecție 
 

Finalizarea 
 

Reflectați asupra performanței proprii. 

 

Materiale necesare: stilou și hârtie. 

Rugați participantul să termine propozițiile oral sau în scris, ca rezultat al activității. Apoi, 
vorbiți despre asta împreună și fixați-vă un obiectiv pentru săptămâna sau lecția viitoare.  
 

• Ce a fost dificil este... 

• Ce am învățat este ... 

• Ce s-a schimbat de-a lungul săptămânii, lunii, timpului este ... 

• Ce mă face să fiu mândru(ă) este ... 

• Ce este chiar mai bine ... 

• Ce aș vrea să fac mai rapid data viitoare este ... 

• Ce aș vrea să fac diferit data viitoare este ... 

 

Când doriți să creșteți stima de sine a unui participant, folosiți doar formulări pozitive, de 
exemplu: Îl ating prietenește pe spate pentru că ... ceea ce ai făcut astăzi este ...  
 

Resursele mele 
 

Înțelegeți-vă propriile resurse. 
Materiale necesare: stilou și hârtie. 
Spuneți-i participantului că pe parcursul vieții, fiecare dintre noi are uneori nevoie de o 

resursă. Dați-i ca exemplu o situație în care dumneavoastră ați avut nevoie de o resursă.  
La sfârșitul activității, întrebați participantul cine îl poate ajuta să mențină sau să sporească 

rezultatul.  
 
Exemple de resurse: 

• Îl sun pe vecinul meu la ... 

• Tatăl meu / mama mă poate ajuta cu... 

• Apelul celui mai bun prieten al meu este ca și  ... 

 
Puteți conecta resursele nu doar cu oamenii, ci și cu internetul, PC-ul, manuale, etc.  
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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/

