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Introducere
În momentul actual, există o necesitate reală pentru dezvoltarea de programe de 
instruire destinate personalului angajat sau voluntarilor care lucrează cu tineri ce 
suferă de sindromul Down sau de alte dizabilități intelectuale. Aceste programe au 
un impact mai mare dacă se bazează pe cercetări efectuate în instituțiile de 
învățământ superior și sunt direcționate în special către activitățile fizice. 
Sindromul Down (SD) este o dizabilitate de învățare care apare în proporție de 
aproximativ 1 la 700 de nașteri (conform Depart. de Sănătate și Servicii Umane al 
S.U.A., 2017). Nu există remediu pentru această boală; intervențiile sunt 
direcționate spre încurajarea independenței, a incluziunii sociale, a dezvoltării 
fizice și mentale a pacienților (Comisia Europeană, 2017, 2010, Heller et al., 2003). 
Recomandările de sănătate pentru persoanele cu SD sau alte afecțiuni mentale, 
care se plasează în segmentul de vârstă dintre adolescență și maturitatea timpurie, 
susțin încurajarea activităților recreative și stimularea activităților sportive.

Persoanele care lucrează în organizații esențiale, precum școlile sau cluburile 
sportive, nu se consideră echipate adecvat pentru a sprijini și a oferi incluziune 
socială pacienților cu SD. Motivul principal este acela că nu dețin cunoștințele 
necesare legate de nevoile și posibilitățile persoanelor care suferă de SD (Thai & 
Kingsley, 2017; Sayers Menear, 2007; Jones, 2003). În schimb, cei care au 
beneficiat de o educație formală relevantă, sau care au lucrat în trecut în situații 
similare, au atitudini mult mai pozitive, demonstrând o mai bună acceptare 
ulterioară la locul de muncă sau în școală (Campbell, Gilmore & Cuskelly, 2003; 
Pace, Shin & Rasmussen, 2010). Astfel, integrarea socială nu le conferă persoanelor 
cu SD doar încredere în sine, ci contribuie semnificativ la schimbarea atitudinilor 
negative ale societății față de personele cu dizabilități (Pace et al., 2010).

Majoritatea persoanelor cu SD sunt nevoite să depășască bariere sociale sau 
psihologice pentru a putea participa la activități sociale, sportive sau recreative. Pe 
lângă deficitul intelectual, trebuie menționate și problemele asociate, precum cele 
cardiace, tonusul muscular scăzut, deficiențele vizuale și auditive (Bull, 2011; 
Bertapelli, et al., 2016). Deși studiile au arătat îmbunătățiri ale funcției 
cardiovasculare, scădere în greutate, forță musculară crescută pentru persoanele 
cu SD care participă la programe de antrenament sau efectuează activitate fizică, 
există, în continuare, foarte mult sedentarism (Balic, Mateos & Blasco, 2000; 
Esposito et al., 2012; Heller et al., 2003; Tsimaras & Fotiadou, 2004; ). Pentru 
persoanele cu SD, unul dintre principalele motive pentru participarea la activități 
fizice nu este reprezentat de beneficiile de sănătate ci de interacțiunea socială. 
(Sayers Menear, 2007).
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Acest proiect aderă la prioritățile europene în privința: a) Strategiei Europene 
pentru Dizabilități 2010-2020: Un angajament reasumat pentru o Europă fără 
bariere (Noiembrie 2010), b) Declarația Parlamentului European din 18 Aprilie 
2012 în privința copiilor cu SD, c) Comunicatul Comisiei Europene ‘Platforma 
Europeană împotriva Sărăciei și Excluderii Sociale' (Decembrie 2010) și d) 
Convenția Națiunilor Unite asupra Dreputilor Persoanelor cu Dizabilități, intrată în 
vigoare la nivelul UE în 2011.  

Rezultatul va fi un pachet educațional și de antrenament destinat organizațiilor 
care lucrează sau intenționează să lucreze cu persoane care suferă de SD. Va fi 
astfel posibil pentru personele cu SD să participe la activități sportive, sporindu-și, 
de asemenea, șansele de a se integra în societatea Europeană actuală, câștigând 
încredere în sine. După cum se subliniază și în directivele europene, eliminarea 
barierelor în privința egalității de șanse și incluziunii sociale pentru persoanele cu 
dizabilități este o prioritate. Astfel, pachetul de formare prezent a fost elaborat în 
cadrul unui proiect de colaborare transnațională, fiind luați în considerare factori 
sociali și culturali, o abordare multidisciplinară, care să includă universități, ONG-
uri pentru tineret, organizații sportive sau care se ocupă de persoanele cu Down 
având șanse mai mari în a identifica barierele exitent. De asemenea, după cum s-a 
demonstrat, aceasta este o deja o prioritate europeană. Prin utilizarea abordării 
transnaționale, este generat un material de instruire care să ia în considerare 
diversitatea socio-culturală europeană în diferite scenarii, fapt ce va conduce la o 
mai bună receptare și utilizare.

Materialul va include formare în domeniul egalității de șanse, diversității și 
incuziunii în scopul combaterii segregării și discriminării. Creșterea nivelului de 
cunoștințe și a celui de conștientizare de la nivelul organizațiilor, pot contribui la 
deschiderea unui dialog mai amplu asupra atitudinilor și incluziunii în vederea 
identificării de măsuri pentru creșterea respectului de sine și încrederii 
persoanelor cu dizabilități și asigurarea integrării ocupaționale, în concordanță cu 
drepturile europene (Comisia Europeană, 2010; Uniunea Europeană, 2012).
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Parteneriatele Proiectului 

Consorțiul de parteneri acoperă o întindere geografică largă și o dimensiune 
socială extinsă: partenerii provin din Suedia, Norvegia, România, Lituania și 
Croația.  Este implicată o combinație de “jucători” din cercetare, educația 
vocațională, precum și din cadrul furnizorilor de servicii și ONG-uri, care conferă 
proiectului o varietate de competențe complementare de înalt nivel.

Parteneriatul este format din organizații care posedă cunoștințe specifice și 
experiență în domeniul proiectului. Universitatea Kristianstad (SE) și partenerul 
norvegian Triskelion, coordonatorii proiectului mai ales în privința personalului 
cheie implicat, au organizat și au participat anterior la o serie de inițiative similare, 
implementând proiecte foarte bine apreciate la nivel European. 

Toți partenerii au participat anterior în proiecte europene și au fost selectați cu 
atenție în baza activității lor în domeniul vieții sănătoase și al creșterii incluziunii 
pentru persoanele cu dizabilități. La bază au stat componentele solide în domeniul 
cercetării (Suedia), al educației vocaționale (Norvegia), precum și al furnizorilor de 
servicii si ONG-uri (Romania, Lituania, Croația).
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Cadrul European al Calificărilor (EQF) 

Cadrul European al Calificărilor (EQF) vizează creșterea transparenței calificărilor la 
nivel european. Oferă un instrument de echivalare care să faciliteze compararea 
câtorva mii de calificări diferite existente pe continentul european. 

Acest cadru de referință european constă în opti niveluri care sunt definite în 
concordanță cu așa-numitele ‘rezultate ale învățării’ – cunoștințele, abilitățile și 
competențele obținute. Statele membre UE pot își pot raporta propriile calificări la 
cele opt niveluri comune de referință. 

Prin folosirea acestui instrument, părțile interesate pot realiza o evaluare privind 
nivelul de cunoștințe, abilități și competențe ale unui deținător de calificare.

Nivel EQF CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI COMPETENȚE
In contextu EQF, 
cunoștințele sunt 
descrise drept 
teoretice și/sau 
factuale.

În contextul EQF, 
abilitățile sunt 
descrise drept 
cognitive (implicând 
folosirea gândirii 
logice, intuitive și 
creative), și practice 
(implicând 
dexteritatea manuală 
și folosirea metodelor, 
materialelor și 
instrumentelor)

În contextul EQF, 
competențele sunt 
descrise în termeni de 
responsabilitate și 
autonomie.

LEVEL 4 –
Up & Go

Cunoștințe factuale și 
teoretice în contexte 
largi din cadrul 
domeniului de studiu 

O gamă de abilități 
cognitive și practice 
necesare pentru a 
genera soluții la 
probleme specifice din 
domeniul de activitate 
sau studiu

Exercitarea manage-
mentului personal în 
liniile impuse de con-
textele de lucru sau 
studiu care sunt de 
obicei previzibile, dar 
se pot schimba; super-
vizarea rutinei în 
muncă a altor persoa-
ne, asumarea anumi-
tor responsabilități în 
evaluarea și îmbună-
tățirea activităților de 
muncă sau studiu 

Adapted from: https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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PROGRAM DE FORMARE UP & GO  

Programul UP & GO conține 4 modules, care cuprind noțiuni teoretice, studii de 
caz și exerciții practice. 

În paginile următoare, conținutul fiecărui modul este descris în relație cu 
obiectivele incluse în cadrul de referință EFQ la nivelul 4. 

MODUL 1: DE CE ACTIVITATE FIZICĂ PENTRU PERSOANELE 

CU SINDROM DOWN?

MODUL 2: SINDROMUL DOWN: CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI

MODUL 3: ACTIVITATEA FIZICĂ ÎN RELAȚIE CU SINDROMUL DOWN

MODUL 4: ABILITĂȚI DE MENTORAT NECESARE
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REZUMAT AL REZULTATELOR UP & GO 

Programul UP & GO constă în 4 module de curs, rapoarte naționale din statele 
partenere asupra Sindromului Down, un raport pedagogic pentru suport de 
formare, broșura didactică ce însoțește cursul și un raport teoretic în privința 
activităților fizice și incluziunii sociale a personelor cu sindrom Down

Rapoarte naționale

Raport pedagogic

Report asupra activității fizice și incluziunii sociale 

Patru module de formare

Broșura didactică 
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Titlul Unității: 
MODUL 1: 

DE CE ACTIVITATE FIZICĂ PENTRU PERSOANELE
CU SINDROM DOWN?

Referință calificațională: 
UP & GO: Un program de formare pentru organizațiile care 
doresc să ofere o mai bună integrare tinerilor cu sindrom 
Down, în special în privința activității fizice și a incluziunii 
sociale
Domeniul sarcinilor de lucru: Nivel EQF: 4 
• Context social și cultural
• Niveluri de influență asupra funcțiilor vitale ale persoanelor cu sindrom Down 
• Consecințele sindromului Down
• Viața cu sindromul Down
• Aspecte ale incluziunii

Descrierea Unității: 
Prezentare teoretică, studii de caz și sesiuni de reflecție 

Cunoștințe Abilități Competențe
Cursantul dobândește 
cunoștințe factuale și 
teoretice despre:

• riscurile și fenomenele 
generate de stilul de viață  
sedentar 

• sindromul Down și 
obezitatea 

• definiții ale activității fizice 
și fitness-ului

• efectele activității fizice 
asupra sănătății

• recomandările OMS 
• efectele nivelurilor 

adecvate și regulate de 
activitate fizică (AF)

Cursantul poate: 

• demonstra o înțelegere de 
bază a beneficiilor și 
limitărilor (interne și 
externe) pentru 
organizarea activității fizice 
a persoanelor 
diagnosticate u Down 

• promova incluziunea 
socială pentru copiii cu 
sindrom Down 

• discuta și reflecta asupra 
metodelor de evitare a 
vieții sedentare

• explica unele recomandări 
ale OMS

Cursantul înțelege cum să 
acționeze pentru a pune în 
practică următoarele: 

• Poate planifica o perioadă 
de activitate fizică pentru 
persoane cu SD în 
conformitate cu 
recomandările OMS

• Poate include persoane cu 
SD în activitatea obișnuită 
a unui club sportiv 

• Poate reflecta, împreună 
cu alți traineri, asupra 
limitărilor fizice și cognitive 
care influențează 
participarea persoanelor 
cu sindrom Down la 
activități fizice

Informații suplimentare: 
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Titlul Unității: 
MODUL 2: 

SINDRMUL DOWN: CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI

Referință calificațională: 
UP & GO: Un program de formare pentru organizațiile care 
doresc să ofere o mai bună integrare tinerilor cu sindrom 
Down, în special în privința activității fizice și a incluziunii 
sociale

Domeniul sarcinilor de lucru: Nivel EQF: 4 
• Context social și cultural
• Niveluri de influență asupra funcțiilor vitale ale persoanelor cu sindrom Down 
• Consecințele sindromului Down
• Viața cu sindromul Down
• Aspecte ale incluziunii

Descrierea Unității: 
Prezentare teoretică, studii de caz și sesiuni de reflecție 

Cunoștințe Abilități Competențe
Cursantul dobândește 
cunoștințe factuale și 
teoretice despre:

• trăsături ale persoanelor cu 
sindrom Down

• ce înseamnă sindomul 
Down din perspectivă 
medicală

• condițiile de viață ale 
copiilor cu Down 

• dezvoltarea funcțiilor 
motorii și sociale

Cursantul poate: 

• discuta cum se dexvoltă 
fizic și cognitiv un copil cu 
sindromul Down 

• înțelege cum nivelul scăzut 
de oxigen inspirat 
afectează capacitatea de 
efort fizic a persoanelor cu 
Down

• înțelege cum terapia poate 
ajuta la gestionarea 
dizabilităților

• înțelege că oamenii cu 
această boală sunt capabili 
să facă multe lucruri

Cursantul înțelege cum să 
acționeze pentru a pune în 
practică următoarele:

• folosește cunoștințele 
acumulate despre funcțiile 
motorii generale și 
abilitățile fundamentale de 
mișcare cînd lucrează cu 
persoane care au 
sindromul Down

• poate explica echipelor 
sportive ce este sindromul 
Down și de ce este 
importantă incluziunea 
socială

Informații suplimentare: 
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Titlul Unității: 
MODUL 3: 

ACTIVITATEA FIZICĂ ÎN RELAȚIE CU SINDROMUL DOWN 

Referință calificațională: 
UP & GO: Un program de formare pentru organizațiile care 
doresc să ofere o mai bună integrare tinerilor cu sindrom 
Down, în special în privința activității fizice și a incluziunii 
sociale

Domeniul sarcinilor de lucru: Nivel EQF: 4 
• Context social și cultural
• Niveluri de influență asupra funcțiilor vitale ale persoanelor cu sindrom Down 
• Consecințele sindromului Down
• Viața cu sindromul Down
• Aspecte ale incluziunii

Descrierea Unității: 
Prezentare teoretică, studii de caz și sesiuni de reflecție 

Cunoștințe Abilități Competențe
Cursantul dobândește 
cunoștințe factuale și 
teoretice despre:

• activitatea fizică în general 
pentru persoanele cu 
sindrom Down

• limitările fiziologice ale 
persoanelor cu Down

• provocări generale ale unui 
trainer care lucrează cu 
persoanele cu sindrom 
Down

Cursantul poate: 

• dobândi încredere în 
acordarea de sfaturi 
practice privind 
organizarea și structura 
exercițiilor

• înțelege cum tonusul 
muscular slab și 
problemele articulare pot 
afecta performanțele fizice

• deveni conștienți în 
privința limitărilor și 
riscurilor în antrenarea 
persoanelor cu sindrom 
Down 

• reflecta asupra avantajelor 
anumitor tipuri de exerciții

Cursantul înțelege cum să 
acționeze pentru a pune în 
practică următoarele:

• înțelege necesitatea unei 
abordări care să ofere 
siguranță în organizarea 
activității fizice a 
persoanelor cu sindrom 
Down 

• efectuează programe de 
formare cu persoanele 
diagnosticate cu sindrom 
Down luând în considerare 
limitările și atuurile 
acestora

• pune accent pe incluziunea 
și bucuria din timpul 
activităților la care 
participă persoanele cu 
sindrom Down 

Informații suplimentare: 
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Titlul Unității: 
MODUL 4: 

ABILITĂȚI DE MENTORAT NECESARE 

Referință calificațională: 
UP & GO: Un program de formare pentru organizațiile care 
doresc să ofere o mai bună integrare tinerilor cu sindrom 
Down, în special în privința activității fizice și a incluziunii 
sociale

Domeniul sarcinilor de lucru: Nivel EQF: 4 
• Context social și cultural
• Niveluri de influență asupra funcțiilor vitale ale persoanelor cu sindrom Down 
• Consecințele sindromului Down
• Viața cu sindromul Down
• Aspecte ale incluziunii

Descrierea Unității: 
Prezentare teoretică, studii de caz și sesiuni de reflecție 

Cunoștințe Abilități Competențe
Cursantul dobândește 
cunoștințe factuale și 
teoretice despre:

• abilități de conducere în 
calitate de trainer pentru 
persoanele cu sindrom 
Down 

• elementele de siguranță 
care trebuie luate în 
considerare

• modul în care funcționează 
motivația pentru 
persoanele diagnosicate cu 
sindrom Down sau alte 
dizabilități intelectuale 

Cursantul poate: 

• înțelege cum motivația 
este un factor crucial 
atunci când o persoană cu 
sindrom Down nu dorește 
să fie activă sau nu 
înțelege activitatea

• înțelege cum feedback-ul 
crește performanța

• înțelege cum să echilibreze 
dificultatea și ritmul 
activităților 

Cursantul înțelege cum să 
acționeze pentru a pune în 
practică următoarele:

• acordarea de feedback
într-un mod care să 
motiveze o persoană cu 
sindrom Down să rămână 
activă

• realizarea unui plan bine 
construit și structurat 

• transmiterea de 
instrucțiuni simplificate pe 
înțelesul tuturor 

Informații suplimentare: 
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Modul 1: 
De ce activitate fizică pentru persoanele cu sindrom 

Down?
.

• Acest modul este o introducere în factorii și procesele importante pentru 
incluziunea în activități sportive a persoanelor diagnosticate cu sindrom 
Down. Sunt puse în evidență bucuria, dezvoltarea și prietenia pentru copiii și 
adolescenții cu SD, generate prin participarea la activități fizice și sportive. 
Sunt subliniate, de asemenea, limitările cu care se confruntă persoanele care 
suferă de această boală, comparativ cu populația sănătoasă (ex: rată a 
metabolismului scăzută, lipsa activității fizice din cauza tonului muscular 
scăzut, afecțiuni ce întârzie dezvoltarea hormonală precum hipotiroidia). 
Factorii care influențează stilul de viață sedentar sunt analizați pentru a 
înțelege importanța activității fizice și a barierelor în adoptarea unui stil activ 
de viață.

Modul 2: 
Sindromul Down: ce trebuie să știți 

• Principalul scop al modului 2 este de a oferi metorilor și trainerilor un set de 
cunoștințe avansate despre ce înseamnă diagnosticarea cu sindrom Down și 
cum afectează viața persoanelor în cauză. Modului include descrierea 
caracteristicilor medicale, a trăsăturilor generale, a speranței de viață, a 
trăsăturilor specifice. Alte aspecte importante sunt trăsăturile vizibile 
marcante pentru participarea la activități sportive, caracteristicile intelectuale 
și cunoștințe aprofundate despre sindromul Down.
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Modul 3: 
Activitatea fizică în relație cu sindromul Down 

• În modului 3 accentul este pus pe cunoștințele generale despre funcții 

fiziologie adecvate ce trebuie corelate cu activitatea fizică și fitnessul, 

cunoștințe generale despre unele efecte ale activității fizice asupra stării de 

sănătate a persoanelor cu sindrom Down, recomandări OMS, intensitatea 

exercițiilor sportive și motorii.

Modul 4: 
Abilități de mentorat necesare

• Modului 4 se focalizează pe dobândirea unei înțelegei a felului în care trebuie 
sa acționeze un lider în poziția de trainer de educație fizică pentru copiii 
diagnosticați cu sindromul Down. Este analizat rolul motivației drept factor 
important pentru succesul demersurilor întreprinse, felul în care măsurile de 
Protecție și Siguranță sunt cruciale când se lucrează cu acest grup țintă.

• Modulele sunt bine ilustrate cu exemple de zi-cu-zi astfel ca punctele de 
vedere să fie susținute atât în plan academic cât și real. 

• Modulele sunt ușor accesibile din puntul de vedere al sarcinilor individuale. 
Prezentările sunt comprehensive bazate pe cercetări de actualitate.  

• Folosirea reflecției le permite participanților să se concentreze în mod practic 
și să realizeze impactul pentru sportivi. 

• Referințele sunt substanțiale și actualizate fără a deveni covârșitoare.

• Aceste 4 module vizează atât componentele de cunoștințe și abilități cognitive 
din cadrul de referință EQF la nivelul 4, cât și întăresc competențele de 
comunicare și didactice.

Informații generale despre cele 4 module 
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Principii didactice 

Programul Up & Go este, de asemenea, bazat pe rezultate ale cercetării în privința 
mediului optim de formare a formatorilor. Materialul realizat urmează principiile 
de mai jos: 

Seminare interactive 
și grupuri mici de 

lucru

Eficiență crescută 
pentru schimbare de 

comportament 

Includerea de 
componente practice

Mai eficient pentru 
schimbare de 

comportament și 
poate influența 

procesele de asistență
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Instrucțiuni pentru Traineri & Facilitatori pentru 

Modulele de Formare Up & Go 

Această secțiune oferă informații pentru traineri și facilitatori în privința folosirii 
modulelor Up & Go în contextul formării antrenorilor cluburilor sportive. Pentru 
cursurile de formare se recomandă ca numărul participanților să fie între 4 și 24.

Opțiuni pentru Implementarea Modulelor  

Formarea poate implica toate modulele sau o selecție a acestora. Modulele pot fi 
livrate în felul următor sau în combinații: 

• Curs de o jumătate de zi, o zi sau două 

• Învățare individuală

Materiale auxiliare

Materialele auxiliare care crează interactivitate și generează discuții, precum: 

• Masa în formă de U cu scaune și mese pentru grupuri de 5-6 persoane, mese 
rotunde pentru grupuri mari 

• Acces la săli pentru grupuri mici dacă locația permite

• Flipchart & markere- carnețele de notițe & pixuri

• Facilități de proiecție PowerPoint

• Spațiu suficient pentru lucrul în grupuri mici 



This project has been funded with support from the European Commission.  

2018-1-SE01-KA203-039079 This handbook reflects the views only of the 

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may 
be made of the information contained therein.

Factori importanți ai succesului

Atunci când implementează o abordare nouă și predau materiale educaționale, 

profesorii/trainerii ar trebui să ia în considerare răspunsul la întrebarea ce 

elemente sunt foarte relevante pentru succesul final?

În primul rând, pentru Up & GO, va fi cel mai important să garanteze motivarea 

atât a persoanelor cu sindrom Down cât și a mentorilor/trainerilor pentru a obține 

rezultatul propus. Așa cum a fost explicat în capitolele anterioare, trainerul va avea 

rolul crucial în acest proces. Acesta trebuie să motiveze încă de la început 

persoana cu care lucrează și să îi mențină nivelul de motivare ridicat pe toată 

durata activității.

Cu toate aceste, formatorul nu este doar un motivator ci și un instructor și mentor 

pentru persoanele care practică sporturi; ceea ce necesită calificări superioare în 

privința cunoștințelor didactice și pedagogice, precum și competențe sociale: 

medierea în cadrul grupului sau între participanți. În această calitate, trainerul va 

ajuta la evitarea conflictelor între echipe întrucât un nivel scăzut de simpatie poate 

afecta semnificativ succesul activității. Acest document este proiectat să ajute la 

conștientizarea abordărilor recomandate, precum și a abilităților și competențelor 

personale. 
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Învățare direcționată individual 

• Alocați 8-12 ore pentru citirea și reflecția asupra materialelor postate pe 
pagina de internet a proiectului, incusiv:

– Raportul theoretic asupra activităților fizice și de incluziune socială 
pentru persoanele cu sindrom Down 

– Raportul pedagogic

– Rapoartele naționale

– Curriculumul de formare Up & Go 

– Curriculumul de formare - Grupuri Dezavantajate Social 

• După parcurgerea fiecărui modul (inclusiv a exercițiilor)

– Analizați dacă și cum ați putea aplica noile cunoștințe în practică

• Reflectați asupra experienței proprii

– Ce sentimente aveți în legătură cu persoanele cu sindrom Down care 
participă la activitățile dumneavoastră sportive? În ce feluri influențează 
acete sentimente practicile dumneavoastră?

– Au atitudinile altor membri ai echipei un impact asupra deciziilor pe care 
le luați?

– Cum sunt influențate antrenamentele dumneavoastră de aceste 
aspecte?

– Cum vă simțiți atunci când lucrați cu persoane defavorizate?  

– Discutați aceste experiențe cu colegii dumneavoastră cu referire la 
activitatea lor

• Revedeți materialul după ce ați căpătat mai multă experiență practică 
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Pregătirea trainerului 

Trainerul va pregăti exemple cu relevanță pentru propria experiență și contextul 
formării efectuate. Acesta va proiecta, de asemenea, un plan de predare care să 
includă:

• Exercițiu de încălzire/pregătire

• Orientarea asupra conținului modulelor

• Timp alocat discuțiilor de grup & exercițiilor

• Încurajarea participanților să contribuie cu expemple din propria experiență 

• Material printat

• Test KAP

– Pre & Post evaluare a zilei de formare

• O oportunitate de reflecție individuală (pentru trainer & cursanți)

– Reflectați asupra a ceea ce a învățat un trainer în programul Up & Go, 
feluri în care puteți încuraja cursanții să facă același lucru 

– Analizați modul în care sunt folosite noile achiziții de cunoștințe în 
propiea activitate practică și încurajarea cursanților să procedeze la fel 

• Programarea pauzelor de cafea și a pauzei de prânz 

• Verificați în avans conexiunea la internet și dacă computerul și proiectorul 
funcționează împreună
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Examplu de program pentru o zi de curs 

Zi de Formare Up & Go (examplu)

8:00 – 8:30 PRIMIRE & INTRODUCERE UP&GO 

8:30 – 8:45 TEST KAP – PRE EVALUARE

8:45 – 9:45 MODUL 1: DE CE ACTIVITATE FIZICĂ LA PERSOANELE CU 
SINDROM DOWN?

9:45 – 10:00 PAUZĂ DE CAFEA ȘI DISCUȚII LIBERE

10:15 – 11:15 MODUL 2: SINDROMUL DOWN: CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI

11:15 – 12:45 MODUL 3: ACTIVITATEA FIZICĂ ÎN RELAȚIE CU SINDROMUL 
DOWN

12:45 – 13:30 PRÂNZ ȘI DISCUȚII LIBERE

13:30 – 14:30 MODUL 4: ABILITĂȚI DE MENTORAT NECESARE

14:30 – 15:15 RAPORT PEDAGOGIC, RAPOARTE NAȚIONALE & ANALIZĂ, 
RAPORT TEORETIC ASUPRA ACTIVITĂȚILOR FIZICE ȘI 
ÎNCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU SINDROM DOWN, 
BROȘURA DIDACTICĂ

15:15 – 15:45 PAUZĂ DE CAFEA ȘI DISCUȚII LIBERE

15:45 – 16:30 REFLECȚII ȘI DISCUȚII DESPRE FORMARE ÎN RELAȚIE CU LOCUL 
DE MUNCĂ AL PARTICIPANȚILOR 

16:30 – 16:45 TEST KAP – POST EVALUARE

16:45 – 17:00 CONCLUZII
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Curs de formare de o jumătate de zi

▪ Bazat pe două module selectate

▪ Număr de participanți: 4-24

▪ Metode de predare folosite:

▪ Conferințe interactive, reflecție în grupuri mici, discuții în 
perechi 

Curs de formare de una sau două zile 

▪ Durata cursului – 8 ore (include pauze și prânz) 

▪ Număr sugerat de participanți 10 – 24

▪ Posibile metode de predare:

▪ Conferințe interactive, reflecție în grupuri mici, discuții în 
perechi, analiza studiilor de caz
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Formare pilot

18 ore de curs

Modul 1

Seminar

Practică

Modul 2

Seminar

Practică

Modul 3

Seminar

Practică

Modul 4

Seminar

Practică

Pre – Test                 Post - Test

Trei săptămâni

Partenerii din România, Croația și Lituania au folosit diferite abordări 
pentru elaborarea curriculumului de formare Up&Go.

Partenerul din România a facilitate o zi de curs de formare, în timp ce 
partenerii din Croația au eșalonat pregătire pe două zile. Partenerul 
lituanian a efectuat formare pe parcursul a trei săptămâni, incluzând 
componente practice. 

Analiza statistică a tuturor metodelor de livrare a indicat o 
îmbunătățire semnificativă în achiziția de cunoștințe. 
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Evaluarea

Proiectul include un test KAPb anterior și posterior personalizat. Acest chestionar de 
evaluare a fost elaborat pentru a măsura nivelurile de cunoștințe ale participanților 
înainte și după efectuarea trainingului. El se referă la cele trei dimensiuni – Cunoaștere, 
Atitudini și comportament Practic în relație cu Nivelu 4 EQF.  Echipa de proiect a derulat 
următoarele stagii de dezvoltare:

Pas 1: Definirea obiectivelor studiului.

Pas 2: Identificarea întrebărilor cheie. 

Pas 3: Proiectarea și efectuarea pre-testării înainte de finalizarea chestionarului în 
colaborare cu toți partenerii.

Pas 4: Implementarea sondajului KAPb pentru participanții la stagiile pilot de 
formare – 23 întrebări. Participanții au evaluat cunoștințele pe o scară de 1 la 10 

Pas 5: Analiza datelor prin folosirea unui T.TEST pentru distribuția cu două capete

Pas 6: Folosirea datelor pentru discutare metodelor de implementare a modulelor 
de formare.
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Testul pre și post KAPb a indicat o creștere semnificativă în nivelul de cunoștințe 
dobândit de participanți (P<0.05) după efectuarea programului de antrenament. 
Următorul tabel conținte scorurile medii înaintea și după efectuarea testului.



This project has been funded with support from the European Commission.  

2018-1-SE01-KA203-039079 This handbook reflects the views only of the 

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may 
be made of the information contained therein.

Rezumat

Pe scurt, partenerii acestui proiect au elaborat un curriculum de formare 
funcțional care se bazează pe materiale științifice și o abordarea pedagogică 
practică.  Un atu al acestei abordări este acela că implementarea programului 
poate fi adaptată în diverse feluri din care să rezulte creșterea achiziției de 
cunoștințe, demonstrată fără echivoc de cele trei teste pilot.

Rezultatul proiectului Up&Go poate schimba atitudini și încuraja profesioniștii 
interesați să elaboreze un program integrativ care să promoveze incluziunea și 
implicarea persoanelor cu sindrom Down sau cu alte dizabilități intelectuale. 
Materialele elaborate nu implică costuri mari de implementare, după cum 
demonstrează testele pilot derulate de parteneri, fapt care sporește 
sustenabilitatea proiectului.
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Sweden- Högskolan Kristianstad

Martin Persson martin.j.persson@hkr.se

Norway- Triskelion

Thomas Nilsen thomas@nilsen.com

Romania- Asociatia Langdon Down Oltenia Centrul
Educational Teodora

Germina Cosma germinacosma@yahoo.com

Croatia- Centar za rehabilitaciju
Down syndrom centar Pula

Ivica Butorac info@downcentar.hr

Lithuania- Lietuvos sutrikusio intelekto
zmoniu globos bendrija "Viltis"

Natalija Olesova viltis.lt@viltis.lt
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