"Let’s talk about Porno"
- Aufklärung von Internetpornografie und Sexting im
Familienalltag

Projekt Nr. 2015-1-DE02-KA204-002427

COMUNCAT DE PRESĂ
IPUS4FAMILY.EU
Multiplikatorenveranstaltung
INTALNIRE cu MULTIPLICATORII
utilizatori ai rezultatelor postate pe pagina web a proiectului

În data de 29 și 30.06.2017 vor avea loc la sediul Liceului teoretic Nikolaus Lenau str. Gheorghe
Lazar nr.2 (29.06.2017 orele 10:00 – 12:00) și FRG Timișoara Calea Aradului Nr. 56 (29 și
30.06.2017 orele 14:00 – 16:00) întâlnirii cu MULTIPLICATORII utilizatori AI rezultatele postate pe
pagina web a proiectului IPUS - Clarificări privind Pornografia si Sexting in internet in relațiile
familiare
Internetul influențează in mod semnificativ viața de zi cu zi a copiilor în creștere. Cu toate acestea,
pe lângă o varietate de opțiuni și oportunități pe care noile mijloace de comunicare le pun la
dispoziție, pot implica însă riscuri și pericole. Unul dintre aceste pericole, este pornografia pe
Internet. Temele sexuale, sunt cele mai solicitate pe toate motoarele de căutare și copiii noștri
adolescenți experimentează o disponibilitate aproape nelimitată și practica astfel un consum
neprotejat. In întreaga lume sunt deja 200.000 de pagini cu conținut pornografic
Proiectul s-a derulat în cadrul programului ERASMUS +Parteneriat strategic in formarea
profesionala a adulților
Coordonator de proiect:
Stiftung- Medien und Onlinesucht, Germania www.stiftung-medienundonlinesucht.de
Parteneri
• Sdruzhenie Uchebna rabotilniza Evropa - Lernwerkstatt Europa, Bulgaria http://lernwerkstatt-bg.eu
• Interkulturo, Slovenia http://inter-kulturo.si/
• FRG Timișoara, România http://www.frgtim.ro/
• Studio Gaus GmbH, Germania http://studiogaus.com/
• Edukácia@Internet (E@I), Slovacia, http://www.ikso.net/
• Societatea austriacă de Filosofie pentru copii, Austria http://www.kinderphilosophie.at
• Sambucusforum, Belgia www.sambucusforum.be

Informatții
FRG Timișoara - Fundația romano-germană de pregătire
si perfecționare profesionala in domeniul construcțiilor
300291 Timișoara / Romania, Calea Aradului Nr. 56
Tel: 0040 256 426780, Tel / Fax: 0040 256 495774

Director
Cernei Nicolae

Pers. contact
Lazar Dan Ionel
0730510129

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului și Comisia nu este
responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.
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PROGRAM

ipus4family.eu
Multiplikatorenveranstaltung
PROGRAMUL întâlnirii cu MULTIPLICATORII
utilizatori rezultatele postate pe pagina web a proiectului

Data:

29 Iunie 2017

Locație:

Liceul teoretic NIKOLAUS LENAU, str. Gheorghe Lazar nr.2,

Interval orar :

10:00 – 12:00

1.

Cuvânt de bun venit. Discuții amicale de introducere în subiectul delicat
abordat de proiect – Pornografia juvenilă– 15 min

2.

Prezentare pagina web: http://ipus4family.eu/ro – 15 min

3.

Provocarea discuțiilor pentru temele abordate pe pagina web – 15 min

4.

Abordarea temelor pe grupuri de lucru– 45 min

5.

6.

a.

Convorbiri cu fete

b.

Convorbiri cu băieți

c.

Convorbiri cu familia

d.

Convorbire privată

Abordarea temei „Convorbiri cu părinți“ – 15 min
a.

Completare autotest ce ofera informatii si stimuleaza spre reflectare

b.

,,Let's think about" – discuții reflexive,

Concluzii / Evaluare / Distribuire materiale promo– 15 min
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PROGRAMUL întâlnirii cu MULTIPLICATORII
utilizatori rezultatele postate pe pagina web a proiectului

Data:

29 – 30 Iunie 2017

Locație:

FRG TIMIȘOARA, Calea Aradului Nr. 56

Interval orar :

14:00 – 16:00

1.

Cuvânt de bun venit. Discuții amicale de introducere în subiectul delicat
abordat de proiect – Pornografia juvenilă– 15 min

2.

Prezentare pagina web: http://ipus4family.eu/ro – 15 min

3.

Provocarea discuțiilor pentru temele abordate pe pagina web – 15 min

4.

Abordarea temelor pe grupuri de lucru– 45 min

5.

6.

a.

Convorbiri cu fete

b.

Convorbiri cu băieți

c.

Convorbiri cu familia

d.

Convorbire privată

Abordarea temei „Convorbiri cu părinți“ – 15 min
a.

Completare autotest ce ofera informatii si stimuleaza spre reflectare

b.

,,Let's think about" – discuții reflexive,

Concluzii / Evaluare / Distribuire materiale promo– 15 min

