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A PATRA REUNIUNE TRANSNAȚIONALĂ DE PROIECT 

SUSTAINABLE SERVICE IN DS 
 

IMPLICAREA PERSOANELOR CU SINDROM DOWN ÎN IMPLEMENTAREA 
OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN ÎNVĂȚARE ORIENTATĂ 

SPRE COMUNITATE 
 

 În ciuda tuturor restricțiilor provocate de pandemie, Consorțiul Sustainable Service in DS 
continuă să lucreze la programul de formare dedicat pregătirii persoanelor cu sindrom Down și 
alte dizabilități intelectuale în a deveni actori activi ai schimbării pentru o lume mai bună.  

În zilele de 22 și 23 februarie 2022, o reuniune de proiect a fost programată față în față, în 
Larissa, Grecia; și ar fi trebuit să se numească cea de a patra reuniune transnațională de proiect. În 
fapt, aceasta reprezintă cea de a 11-a reuniune on-line pentru managementul proiectului, într-o 
perioadă de 15 luni.  

 

Eforturile susținute depuse de către toți membrii consorțiului încep să producă rezultate 
tangibile. Șapte activități de instruire prin învățare orientată spre comunitate (SLTAs) și materialele 
de lucru aferente acestora (TM) au fost concepute în contextul produsului intelectual 2 (IO2) și 
produsului intelectual 3 (IO3).    

Primul subiect principal al întâlnirii a fost Formarea Formatorilor pentru cele 7 activități de 
instruire (SLTA1 – SLTA7 – IO2) și pentru materialele de lucru (TM – IO3). În acest scop, toți 
partenerii au pregătit conținuturile de învățare. A fost pentru prima dată când s-a discutat întregul 
conținut de învățare al programului de instruire SSinDS.  

Formarea s-a efectuat în ordinea cronologică a SLTA-urilor. Activitățile de instruire și 
materialele de lucru au fost prezentate simultan pentru câte o etapă a procesului de instruire.  
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Fiecare partener a responsabil cu proiectarea conținutului de învățare a prezentat 
propunerile referitoare la SLTA și TM, fiind alocată o oră pentru etapa respectivă a procesului.  

 

 
Al doilea subiect principal al întâlnirii a fost platforma electronică de instruire, 

funcționalitatea acesteia și modul de dezvoltare al instrumentelor TIC de învățare pentru persoanele 

cu sindrom Down.  
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Hai să facem împreună lumea mai bună!  
 

 
 

 Pentru mai multe informații despre procesul și activitățile de instruire, rămâneți conectați 
și vizitați periodic pagina web a proiectului www.sustainableserviceinds.eu , precum și pagina 
asociației ALDO-CET www.sindrom-down.ro 
 

Informațiile și punctele de vedere prezentate în acest comunicat de presă sunt cele ale 
autorului și nu reflectă neapărat opinia oficială a Uniunii Europene. Agenția Națională și Comisia 
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi utilizat conținutul informațiilor..  
 
 
 

http://www.sustainableserviceinds.eu/?fbclid=IwAR1AT1ufSpuWH4u4_T6iwrEH7pR0NhbLSvmFmfR8yP7xR1bG6tyi_-qW-8Q
http://www.sindrom-down.ro/

