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A treia reuniune transnațională în proiectul SUSTAINABLE SERVICE-IN-DS 

Consorțiul SUSTAINABLE SERVICE-IN-DS a desfășurat cu succes cea de a treia reuniune 

transnațională în Lisabona, Portugalia. 

În perioada 21-22 octombrie 2021, FENACERCI a găzduit reuniunea față în față, la care au 

luat parte 12 participanți din 4 țări europene, în cadrul inițiativei europene  “SUSTAINABLE 

SERVICE-IN-DS: Implicarea persoanelor cu sindrom Down în implementarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă (ODD) prin învățare orientată spre comunitate”. 

Scurtă prezentare a SUSTAINABLE SERVICE-IN-DS  

SUSTAINABLE SERVICE-IN-DS este un proiect Erasmus+ care își propune să combine 

abilitarea persoanelor cu sindrom Down cu implementarea ODD-urilor. Elementul cheie al 

acestui proiect este folosirea metodologiei de învățare orientată spre comunitate pentru cea mai 

bună materializare posibilă a obiectivului general al proiectului. Inițiativa este promovată de 

asociația românească ALDO-CET, fiind o sinergie  între 8 organizații din România, Croația, Grecia, 

Spania și Portugalia.  

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul SUSTAINABLE SERVICE-IN-DS official webpage.  

https://sustainableserviceinds.eu/
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Reuniune transnațională de proiect 

Agenda 

Reuniunea de 2 zile a reprezentat un 

prilej important de discuții asupra 

realizărilor, stadiului proiectului și 

planificării acțiunilor viitoare, care 

implică o muncă susținută pentru închiderea procesului de elaborare a activităților, 

materialelor și instrumentelor de instruire.  

• Ziua 1: Partenerii au revizuit și discutat despre activitățile de învățare proiectate pentru 

implementarea produsului intelectual 2 (IO2). În plus, au revizuit și aprobat caietul de sarcini 

privind platforma de e-training SUSTAINABLE SERVICE-IN-DS (IO4).  

• Ziua 2: Partenerii au revizuit Schema de instruire (IO1) și au discutat despre adaptările 

necesare. Ei au aprobat specificații pertinente pentru elaborarea materialelor de instruire 

(IO3). De asemenea, consorțiul a analizat evoluția planului de lucru SUSTAINABLE SERVICE-

IN-DS, în special stadiul de implementare, planul de calitate și activitățile de diseminare.   

Reuniunea s-a încheiat cu examinarea grantului UE pentru această inițiativă.  

A fost o întâlnire productivă între cei 8 parteneri ai consorțiului, care a consolidat echipa de lucru 

a proiectului. Până acum, acest parteneriat strategic a asigurat calitatea superioară a rezultatelor 

obținute, precum și a celor proiectate pentru îndeplinirea cu succes a misiunii acestuia.    

 

 

 

 


