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Efectele crizei Covid-19 afectează viețile a milioane de oameni, cu un impact 
deosebit asupra sănătății mintale a celor mai tineri dintre noi. Pe de altă parte, 
criza Covid a adus o distanțare forțată și, în consecință, o utilizare masivă a 
canalelor și instrumentelor digitale, prin creșterea competențelor noastre și 
transpunerea tehnicilor tradiționale în lumea digitală. Proiectul Arty își pro-
pune să doteze lucrătorii din domeniul tineretului și organizațiile din sectorul 
tineretului cu un set de competențe și cunoștințe privind tehnicile de terapie 
prin artă digitală pentru a-i ajuta pe tineri să își sporească bunăstarea mintală 
printr-o serie de abordări bazate pe tehnologia digitală.

ÎNTÂLNIRE DE PROIECT 
TRANSNAȚIONALĂ ÎN 
ITALIA

După mai multe întâlniri online din 
cauza restricțiilor, consorțiul a reușit 
să se întâlnească față în față în 20 
și 21 iunie la Modena (Italia) pentru 
prima dată de la începutul proiectu-
lui. Întâlnirea a fost o ocazie de a di-
scuta despre stadiul proiectului, de-
spre ghidul și cursul privind tehnicile 
de terapie prin artă digitală pentru 
lucrătorii și organizațiile de tineret și 
despre următoarele etape ale pro-
iectului, precum și de a consolida re-
lațiile dintre membrii parteneriatului. 
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DE FORMATORI

Tehnici de terapie prin artă digitală 
pentru bunăstarea tinerilor



EVENIMENTUL DE CONSOLIDARE A CAPACITĂȚII PROGRAMULUI

În zilele imediat următoare reuniunii de proiect, în zilele de 22, 23 și 24 iunie, a avut loc o instruire 
pentru personalul ARTY cu privire la modul de implementare a programului de consolidare a ca-
pacității și de utilizare a ghidului elaborat în cadrul proiectului. Obiectivul final a fost dublu: pe de 
o parte, inițierea formării în domeniul art-terapiei digitale pentru a oferi sprijin pentru bunăstarea 
mintală a tinerilor și, pe de altă parte, identificarea potențialelor limitări ale materialelor. În acest 
scop, participanții au purtat o serie de discuții comune sub formă de auto-reflecție și evaluare a 
materialelor. Pe baza comentariilor și observațiilor colectate, materialul va fi finalizat înainte de 
implementarea cursului în diferitele țări partenere.

NOTĂ CĂTRE EDITORI 

• Pentru a afla mai multe despre proiectul Arty și pentru a vă implica în activități, vă rugăm să urmați link-ul 
www.artyproject.eu.

• Arty este cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul Acordului de grant: Erasmus+ 2020-1-RO01-KA227-
YOU-095295. 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, reflectă doar punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu 
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în această publicație.


