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D,alături de alți tineri din Grecia și Portugalia



OBIECTIVELE PROIECTULUI

• Imbunatatirea calitatii educatiei pentru sanatate mintala pentru un numar de 40 de

participanti timp de 10 zile

• . Cresterea nivelului de constientizare a importantei comunicarii, lucrului in echipa si a

orientari spre rezolvarea de probleme in ceea ce priveste problematica sanatatii mintale un

numar de 40 de participanti timp de 10 zile

• Dezvoltarea unei atitudini incluzive si tolerante, combatante a stigmei legata de

tulburarile mintale pentru un numar de 40 de participanti de 10 zile intrun mediu nonformal,bazat
pe acceptare, intrajutorare si dialog intercultural

• Activitatile din cadrul proiectului Mind Your Mind vin in intampinarea nevoilor prezente din 
randul tinerilor, care se confrunta din ce in ce mai frecvent cu stari si emotii psihice pe care nu le 
cunosc si nu le inteleg, in mod special in contextul pandemic. In acest sens am gandit activitati

care sa implice tehnici din Teatru labirint, Cafenea publica, Biblioteca vie,, Photovoice.



OBIECTIVELE PARTENERIATULUI

• Realizarea unor strategii comune de desfăsurare a unor activităti extracurriculare care să pună 
accentul pe educarea unei relatii armonioase dintre elevi si profesori, elevi-elevi, elevi si 
comunitatea locala, elemente de educatie atat formală cat si informală, in ceea ce priveste

dezvoltarea psihologica si prevenirea violentei psihologice, atat la nivelul scolii cat si in 
comunitate.

• - Folosirea în comun a resurselor materiale si umane pentru atingerea scopului propus,in
masura disponibilității  partilor.

• - Dezvoltarea abilitatilor de a actiona in ceea ce priveste conservarea si valorizarea 
materialelor de folclor si traditie, prin desfasurarea de activitati conform programelor de 
activitate, prin organizarea de activitati cu continut cultural pentru participantii din cele 3 tari

• (Romania, Grecia, Portugalia).



ASPECTE DIN CADRUL ACTIVITĂȚILOR








