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SUBIECTE ABORDATE
CONȚINUT DIDACTIC

SCOP

ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ

Proiectul DS-AGEING urmărește

Adulții cu sindrom Down prezintă un
risc ridicat de a dezvolta boala
Alzheimer, iar pe parcursul vieții se
confruntă cu schimbări personale și
profunde: de exemplu, îmbătrânirea
părinților lor, o relocare dintr-un oraș
în altul, schimbarea casei, decesul unui
membru al familiei, etc.
Aceste tipuri de evenimente de viață pot
fi severe și premature la persoanele cu
sindrom Down. De aceea este esențial să
se înceapă cât mai devreme posibil,
pregătirea persoanelor cu sindrom
Down pentru a face față acestor
evenimente.

promovarea maturității active și în
stare optimă de sănătate în rândul
persoanelor cu sindrom Down,
prin

implicarea

specialiștilor,

rudelor și asistenților personali.

ABILITĂȚILE DE
A FACE FAȚĂ
EVENIMENTELOR
DE TRANZIȚIE
Pentru persoanele cu sindrom
Down orice tranziție poate fi
foarte stresantă.
Sprijinul

obținut

prin

rețele

sociale, obiceiurile individuale
de îngrijire de sine și resursele
psiho-sociale pot ușura unele
tranziții.
O

astfel

de

tranziție

este

SĂNĂTATEA FIZICĂ

pierderea cuiva. Modul în care
adultul cu sindrom Down este
sprijinit atunci când își pierde
ceva ce iubește, cum ar fi un
părinte sau ocupația primară,
este o problemă apăsătoare în
aceste vremuri în care speranța
de

viață

pentru

adulții

cu

sindrom Down s-a îmbunătățit
atât de mult. Uneori, persoana
cu sindrom Down este ferită de
durere, dar de multe ori o astfel
de protecție nu servește decât
pentru a-și ascunde și suprima
sentimentele.

Pentru a maximiza sănătatea fizică este
necesară o abordare complexă:
un stil de viață sănătos,
respectarea anumitor măsuri
preventive,
participarea la screeningul adecvat al
sănătății,
tratarea problemelor la începutul
apariției acestora.
Un stil de viață sănătos include o dietă
adecvată, exerciții fizice regulate, un somn
adecvat și oportunități sociale și creative
de petrecere a timpului liber”

SUBIECTE ABORDATE
CONȚINUT DIDACTIC

FUNCȚIONARE
COGNITIVĂ

CALCULAREA

Terapeuții care lucrează cu copiii
cu sindrom Down și cu familiile lor
trebuie să țină cont de faptul că
acești copii vor trăi până la vârsta
adultă.
Intervenția

oferită

de-a

lungul

vieții poate ajuta la creșterea
duratei și calității vieții lor.

Conceptele de bază ale matematicii stau la
baza dezvoltării numerice pe tot parcursul
vieții, fiind un obiectiv important pentru toți
oamenii, inclusiv pentru cei cu sindrom Down.
Persoanele cu sindrom Down pot învăța
abilitatea numerică a valorii unui lucru cu un
program bazat pe predare specifică, practică
repetată, utilizarea materialelor concrete și a
jocurilor.
Persoanele cu sindrom Down sunt capabile să
demonstreze

ATENȚIA ESTE
mintea

în

dobândirea

abilităților numerice și conștientizarea valorii

actul sau starea prin care ne
implicăm

îmbunătățiri

pentru

a

realiza o activitate.

unui lucru având capacitatea de a utiliza
numere și materiale pentru a rezolva probleme.
Strategiile explicite de predare combinate cu

un proces mental important

utilizarea jocurilor pot îmbunătăți învățarea

fără

conceptelor matematice.

de

mentale

care
nu

alte
pot

procese
funcționa

corect.
conștientizarea, aici și acum,
într-un mod focal și perceptiv.
o

dimensiune

fundamentală

pentru funcționarea umană și
permite oamenilor să perceapă,
să

gândească

și

să

se

comporte.
cheia pentru implicarea în orice
activitate a vieții de zi cu zi,
facilitând îmbinarea memoriei,
cunoașterii și învățării.

MEMORIA
Punctele forte ale persoanelor cu sindrom Down pot
consta în zonele memoriei implicite și de procesare
vizual motorie.
Punctele slabe se regăsesc în procesarea limbajului
și în memoria de lucru.
Cercetările au arătat că repetițiile pot îmbunătăți
memoria de lucru a persoanelor cu sindrom Down.
Memoria de lucru este foarte importantă pentru
funcționarea zilnică și calitatea vieții persoanele cu
sindrom Down.
Cuvintele încrucișate și puzzle-urile cresc agilitatea
mentală și astfel, ele ajută la îmbunătățirea
memoriei semantice.
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LIMBAJ ȘI COMUNICARE

Pregătirea pentru o vârstă adultă
de lungă durată este esențială și
începe în primii ani de viață.
Una din zece persoane cu sindrom
Down trăiește șapte decenii sau
chiar mai mult.

FUNCȚIILE
EXECUTIVE
Conceptul de funcții executive
se referă la un set de abilități
interdependente

care

sunt

descrise ca procese de control
de ordin superior care ajută la
sarcina de comutație, inhibarea
rezolvarea

problemelor,

inițierea răspunsurilor rapide și
fluente, planificare și instruire.
Unele

cercetări

susțin

că

funcțiile executive sunt cele mai
sensibile

la

procesul

de

îmbătrânire.
Adultul mai în vârstă poate
rămâne activ cognitiv, profitând
de

capacitatea

nervoase

de

a-și

celulelor
dezvolta,

menține și organiza conexiunile
prin stimularea cognitivă.
Este important să promovăm o
viață activă, oferind sprijin și
activități
persoane,

adaptate
ținând

fiecărei
cont

de

importanța menținerii relațiilor
cu mediul, atât social, fizic, cât
și la locul de muncă, pentru a
consolida aceste interacțiuni.

În
ciuda
diferențelor
individuale
semnificative, persoanele cu sindrom
Down au un profil comun atunci când
vorbim de abilitățile de limbaj și
comunicare.
De obicei, prezintă dificultăți în limbajul
expresiv și îmbinarea cuvintelor și arată
o slabă inteligibilitate a vorbirii în raport
cu abilitățile cognitive și de înțelegere
non-verbale. Mai mult, limbajul receptiv
este de obicei mai puternic decât
limbajul expresiv, iar vocabularul este
mai puternic decât îmbinarea cuvintelor.
Abilitățile lingvistice și de comunicare
stau la baza socializării, care este un
aspect crucial în promovarea unei vieți
active pentru o îmbătrânire în stare
optimă de sănătate.
Aceste abilități sunt esențiale nu numai
pentru transmiterea dorințelor, nevoilor
și sentimentelor, dar și pentru
construirea stimei de sine pozitive și a
conceptului de sine. Prin urmare, aceste
abilități nu trebuie uitate în intervenția
pentru combaterea efectelor procesului
de îmbătrânire, ci ar trebui să fie
instruite zi de zi.
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ABILITĂȚILE PRACTICE

Persoanele cu sindrom Down tind,

deficiențe ale abilităților motorii pe
parcursul dezvoltării și întârzieri extreme în
raport cu vârsta cronologică, trecând prin
etapele dezvoltării motorii timpurii într-un
mod lent, în timpul copilăriei,
apoi

Persoanele cu sindrom Down manifestă

de obicei, să viziteze medici mai
rar decât populația generală, din
cauza unei tendințe scăzute de a
se plânge de durere.
Nu

este

persoanele

clar
cu

dacă

toate

sindrom

Down

reflectându-se și în celelalte etape ale vieții.
Toate aceste particularități afectează
dezvoltarea și armonizarea mișcărilor cu

prezintă afecțiuni dureroase și
dacă

își

comunică

durerea,

deoarece exprimă mai rar cum se
simt.

ORIENTAREA
Orientarea este o funcție mentală
fundamentală,

care

procesează

relațiile dintre comportamentul de
sine

față

de

spațiu,

timp

și

persoană.
Persoanele cu sindrom Down au
probleme

și

cu

timpul

și

cu

orientarea personală.
Nu toate ariile de dezvoltare sunt
afectate în mod egal.
Progresul

în

toate

ariile

de

dezvoltare necesită un sprijin bun,
abordări

didactice

eficiente

și

terapii de la o vârstă fragedă.
Deoarece, la bătrânețe declinul
cognitiv este rapid, este important
ca toate abilitățile învățate să fie
menținute

și

antrenate

activități și exerciții.

prin

controlul nervos, pentru a efectua în mod
corespunzător
o
acțiune
planificată
compusă din mai multe mișcări și pași.
Activitățile practice vizează planificarea
execuției
și
secvențierea
mișcărilor.
Activitățile practice se reflectă în activități
de viață de zi cu zi, angajate direct în
dezvoltarea autonomiei persoanei cu
sindrom Down la vârsta adultă.
Problemele vizuo-spațiale și de coordonare
devin mai evidente pe măsură ce
persoanele cu sindrom Down îmbătrânesc.
În
dimensiunea
abilităților
practice,
abilitățile motorii fine și grosiere trebuie
îmbunătățite și exersate, pentru a
îmbunătăți dezvoltarea motorie împreună
cu integrarea imaginii mentale și a
abilităților vizuale și spațiale în mișcările
acestora.
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PSIHOMOTRICITATE

La populația adultă cu sindrom
Down, aptitudinile psihomotrice
trebuie dezvoltate continuu. Este
important ca intervenția să se
concentreze

pe

menținerea

și

îmbunătățirea capacității cardiopulmonare, a forței musculare și a
controlului greutății.

SIMȚURILE
Rolul

proceselor

implicate

în

senzoriale

procesul

de

cunoaștere și de învățare este
deosebit de important.
Datorită simțurilor noastre, noi
descoperim lumea și modul în
care avem success în ea, prin
intermediul lucrurilor pe care le
atingem, vedem, auzim, gustăm
și mirosim.
Persoanele cu sindromul Down
au des probleme cu integrarea
senzorială și de aceea, li se
recomandă
activități

de

să

participe

îmbunătățire

la
a

integrării senzoriale, în special
în legătura cu incluziunea și
adaptarea socială.
Conștientizarea

semnelor

pe

care ar trebui să le aibă o
integrare sănătoasă din punct
de vedere senzorial, poate ajuta
persoanele cu sindrom Down
să descopere lumea, să își
cunoască și să își folosească
simţurile corespunzător.

Viața persoanelor cu sindrom Down s-a
schimbat considerabil în ultimii 50 de ani.
Este necesară crearea de noi provocări cu
privire la măsura în care furnizorii de
servicii sunt pregătiți să răspundă nevoilor
în schimbare ale acestui grup emergent.
Îmbătrânirea implică, de obicei, schimbări
în abilitățile psihomotorii, exprimate în
funcționarea și derularea activităților de zi
cu zi. În comparație cu persoanele
obișnuite de aceeași vârstă, adulții cu
sindrom Down tind să atingă scoruri mai
mici de echilibru, de orientare spațială și
temporală, ale activităților motorii fine și
grosiere, de supraveghere, de percepție, de
memorie, declin al vitezei de procesare și al
capacității vizuale și spațiale.
În ansamblu, propunerea de intervenție
pentru persoana cu sindrom Down cu
vârstă peste 30 de ani ar trebui să vizeze
menținerea abilităților de psihomotricitate,
luând
în
considerare
propriile
dificultăți/puncte slabe și consolidând
punctele forte. În această epocă nu putem
uita importanța uriașă a utilizării resurselor
digitale, cum ar fi jocurile didactice și
tutorialele
video,
care
pot
motiva
efectuarea exercițiilor fizice acasă.

