FUNDAŢIA ROMÂNO - GERMANĂ
DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR
TIMIŞOARA
300291 Timişoara / România
Str. Calea Aradului Nr.: 56
Telefon: 004-0256-426780, 227783
Tel / fax: 004-0256-495774
e-mail: frg@mail.dnttm.ro, www.frgtim.ro

Membră în:

EVBB
EUROPÄISCHER VERBAND
BERUFLICHER BILDUNGSTRÄGER
European Association of Institutes for Vocational Training
Association Européenne des Centres de Formation Professionnelle

_______________________________________________________________________________

COMUNICAT DE PRESA
Prevenire - Sexualitate - Protecție - Siguranță - Rușine – Tabu
Timisoara, 22/05/2018 Institutia noastră FRG Timisoara impreuna cu organizațiile partenere din
Austria, Belgia, Bulgaria, si Germania lucreaza la implementarea proiectului „PODIGIKOM competența Pornografia în activitatea socială de zi cu zi“, In acest partenariat in perioada 30.04.02.05.institutiile implicate s-au întâlnit la Mechelen, Belgia, pentru a discuta împreună stadiul
ideplinirii proiectului. Accentul, printre alte activități s-a pus pe diseminarea proiectului si jocul de
învățare „Taboo (EDITION ??)“, care a fost dezvoltat în cadrul proiectului și pentru grupele de
vârstă sub 14 ani, și peste 14 ani.
Planificarea sarcinilor pentru etapa viitoare a proiectului prevede:
(a) Finalizarea și primul test al jocului mai sus amintit
(b) Finalizarea și testarea inițială a Ghidului filozofic pentru copii și tineret
(c) Cercetarea și utilizarea drepturilor legale privind conținutul proiectului
(d) Designul site-ului web al proiectului și materialul promoțional
e) Dezvoltarea site-ului web al proiectului: www.psssst.eu
Rezultatele obtinute prin meta-studiul tuturor țărilor partenere, prezentate în campania radio SID (Day of
Safer Internet Day) și la diferite evenimente ale țărilor partenere, releva faptul că accesul facil, cu un singur
clic la un număr mare de site-uri pornografice reprezintă unul dintre pericolele actuale din rețea pentru
adolescenți. Patrunderea într-o lume violentă ca si ,,model,, și efectele psihosomatice rezultate indică și la
tinerii utilizatori un pericolul semnificativ spre o mare dependență.

Informații suplimentare pot fi găsite pe pagina proiectului www.psssst.eu si pe www.frgtim.ro
Contact: Nicolae Cernei, ncernei@frgtim.ro
Tel. +40/256495774
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