
 
   

 
 
 COMUNICAT DE PRESĂ  
 

SINDROMUL DOWN PRIN PETRECEREA INCLUZIVĂ A TIMPULUI LIBER 
 

CEA DE A TREIA ÎNTÂLNIRE DE COORDONARE DESFĂȘURATĂ ÎN OLANDA 
 

În perioada 24-25 septembrie 2018, Downkids International a găzduit cea de a treia întâlnire a celor șase 

parteneri care participă la proiectul European DS LEISURE, finanțat de Comisia Europeană prin Programul 

ERASMUS+ 2017, Parteneriate Strategice pentru Educația Adulților.  

Inițiativa este promovată de ASOCIAȚIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCAȚIONAL 

TEODORA, ALDO-CET din România; Downkids Internațional este una dintre asociațiile partenere. 

Proiectul DS LEISURE urmărește creșterea competențelor atitudinale, abilităților și cunoștințelor persoanelor 

cu sindrom Down, familiilor acestora, specialiștilor și voluntarilor în ceea ce privește dezvoltarea activităților 

incluzive de timp liber printr-un program inovator de formare. 

 

Cea de a treia întâlnire de coordonare s-a desfășurat în Haarlem, la sediul Stichting de Baan, fiind importantă 

pentru validarea programului nostru centrat pe persoană, formarea de formatori, caietului de lucru, materialelor de 

instruire și experimentării practice a acestora.  

Doi specialiști din partea fiecărui partener au practicat tehnica dialogului. Aceasta este partea formării în care 

oamenii învață cum să se exprime. Programul de formare formatori a fost direcționat către trei competențe 

principale de dezvoltat:  

1. A pune întrebări deschise, de tipul cine, care, ce sau cum. Participanții au lucrat pe o temă specifică, în grupuri 

de trei persoane cu diferite roluri: facilitator, explorator și observator.  

2. A face față fluxului de idei. Participanții au lucrat într-un grup comun.   

3. A face și a justifica propria alegere. S-au practicat jocuri specifice.  
 
120 de persoane cu sindrom Down, persoane de sprijin și specialiști și 40 de angajați din mediul de agrement 

vor fi instruiți folosind această tehnică.  

Această instruire este scrisă pentru promovarea și dezvoltarea autocontrolului în timpul desfășurării 

activităților de petrecere a timpului liber în rândul persoanelor cu sindrom Down, oferindu-le posibilitatea de a-și 

crea propriul plan.  

S-a început procesul de dezvoltare a platformei electronice de învățare, prin care întregul curs va fi disponibil 

pentru cei interesați să-l folosească.  

Pentru mai multe informații vizitați: www.dsleisure.eu 

 

                           
 

AGREEMENT NUMBER 2017-1-RO01-KA204-037465  Page 1 

http://www.dsleisure.eu/

