
 

 

 
PROIECTUL EUROPEAN UP&GO PROMOVEAZĂ INCLUZIUNEA PERSOANELOR CU  

SINDROM DOWN PRIN ACTIVITĂȚI SPORTIVE 
 

Luni, 11 februarie 2019, Institutul de Cercetare Triskelion - 

Forening for anvendt forskning og kunnskapsmobilisering, 

din Stavanger, Norvegia a găzduit cea de a doua întâlnire a 

partenerilor participanți în proiectul European Up&Go, 

finanțat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+ 

2018, Parteneriate strategice în educația superioară, sub 

numărul de contract 2018-1-SE01-KA202-039066.  

Proiectul este coordonat de Universitatea HOEGSKOLAN KRISTIANSTAD, iar ALDO-CET din România 

este una dintre organizațiile partenere. 

Proiectul Up&Go urmărește elaborarea unui curriculum educațional pentru dezvoltarea abilităților 

relevante pentru piața socială și nevoile societății în abordarea diversității și promovarea incluziunii 

sociale a tinerilor cu dizabilități intelectuale și dezvoltarea unui program de formare pentru 

organizațiile sportive și sociale care doresc să ofere o mai bună incluziune a tinerilor cu sindrom Down 

prin activități sportive. 

Obiectivul întâlnirii a fost analizarea produselor intelectuale IO1, IO2 și IO3. 

• IO1: Reprezentanții partenerilor din România, Croația și Lituania au prezentat analiza națională în ceea 

ce privește cunoștințele, experiențele și provocările specialiștilor din domeniul educației fizice și 

sportului în legătură cu persoanele cu sindrom Down, pregătirea fizică și incluziunea socială a acestora 

prin activități sportive. La acest studiu au participat 60 de specialiști din grupul țintă. Concluzia 

studiului a fost că specialiștii în activități sportive au cunoștințe reduse în problematica sindromului 

Down, majoritatea acestora nu au lucrat cu persoane cu dizabilități intelectuale și cu toții sunt 

interesați în abordarea acestei categorii de populație, dar au nevoie de cursuri de instruire.  

• IO2: HKR a prezentat structura raportului teoretic asupra activităților fizice și incluziunii sociale a 

persoanelor cu sindrom Down, care constituie baza 

teoretică pentru dezvoltarea materialelor de formare.  

• IO3: Triskelion a prezentat raportul pedagogic asupra 

cerințelor de învățare necesare promovării participării 

la activități fizice, din perspectiva clasificării europene 

a calificărilor (EQF). S-a sugerat și discutat modul de 

dezvoltare și evaluare a modulelor de formare în 

conformitate cu EQF.  


