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

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

 

Dieses Projekt wurdemit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;  
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 

 
Proiect: 
,,Sa vorbim despre porno’’ 
Clarificari privind Pornografia si Sexting in internet in relatiile familiare 
ERASMUS +Partenariat strategic in formarea profesionala a adultilor 

Rezumat: 
Internetul ocupa în mod semnificativ viața de zi cu zi a unui numar tot mai mare de copii. ., Pe linga 
o gamă largă de posibilități și oportunități oferite de noile media , utilizarea acestora poate implica 
riscuri și pericole . Unul dintre aceste pericole , este si pornografia pe Internet. Notiunile 
privind.Sexualitatea sunt cele mai solicitate , pe toate motoarele de căutare și copiii noștrii 
beneficiaza de o disponibilitate aproape nelimitată și pot astfel consuma neprotejat orice fel 
produse solicitate. În lume există deja 200.000 de pagini cu conținut pornografic . 

La acestea se mai adauga filmarea sau fotografierea propriilor activități sexuale și difuzarea 
acestora numita sexting .Aici este important de a constientiza tinerii privind responsabilitatea lor . 
Filtrele de protecție nu sunt suficiente , iar barierele la intrare pot fi ocolite cu un click de mouse . 

 
Acesta sensibilizare trebuie precedata de o educație a parintilor , aceasta trebuie sa fie alternativă 
și . fără compromisuri.Parintii sunt grupul țintă direct în " IPUS " . Ei trebuie orientati intre 
asigurarea unui control si incurajarea constientizarii propriilor copii. Pentru copii , tema este foarte 
rușinoasa și , prin urmare, dificil de discutat cu părinții . In plus, pornografia pentru părinți este un 
subiect tabu . 
Acest subiect tabu dorim sa il abordam cu un consorțiu de 7 tari membre din Uniunea Europeana 
respectiv, DE , RO , BE , SK , AT , BG și SI și sa oferim familiilor acces privind limba de comuni-
care pe această " tema penibila " . Răspunsul nostru la această sarcină educațională susținut cu o 
strategie pe două direcții , care se bazează pe de o parte pe dobindire competențe calificate, și pe 
de altă parte , în special reflectare critica a relatii. Obiectivul declarat consta in combinarea celor 
doua și integrarea acestora în contextul social al educatiei sexuale in familie .Prin punerea în apli-
care sunt de așteptat următoarele rezultate : 
1.O platformă de Internet interactivă în cel puțin 8 limbi 
2.Prevenire /mijlocire de cunoștințe în utilizarea de mass-media digitale prin unități de învățare on-
line 
3.Module de invatare pentru intervenție și depistare precoce prin linii directoare pentru comunicare 
 
Președintele Comisiei pentru Copii din Bundestagul German Eckhard Pols ca si patron al acestui 
demers de formare profesionala semnificativ și un consiliu consultativ european pentru proiect va 
promova înțelegerea acestei probleme socio- politice și să consolideze dorința implicarii politice ca 
o interfață pentru protecția minorilor . 
Prin implementarea proiectului IPUS-2015 " contribuim activ la punerea în aplicare a temei euro-
peane transversale : " Educația privind competența mediatică " prin competențe interpersonale 
, interculturale și sociale în Europa. Provocarea comuna privind consolidarea competențelor media 
ale părinților diferita de metode educaționale cultural - tradițional stabilite și contribuie la o învățare 
inteligentă, durabilă 
Coordonator de proiect : 
Fundatia  , Stiftung- Medien und Onlinesucht, Deutschland, www.stiftung-medienundonlinesucht.de  
Parteneri: 
P2: Sdruzhenie Uchebna rabotilniza Evropa - Lernwerkstatt Europa , Bulgarien  
http://lernwerkstatt-bg.eu   
P3: Interkulturo, Slowenia http://inter-kulturo.si/ 
P4: FRG Timisoara, Romania http://www.frgtim.ro/ 
P5 Studio Gaus GmbH, Germania http://studiogaus.com/ 
P6 Edukácia@Internet(E@I), Slovacia, http://www.ikso.net/ 
P7 Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie, Österreich 
http://www.kinderphilosophie.at 
P8 Sambucosforum, Belgia 
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