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Document de pozitie 

„Măsuri pentru creșterea gradului de conștientizare privind pornografia pe Internet“ 

 
Cercetările arată că adolescenții pot accesa și consuma cu ușurință conținut pornografic în ciuda 
reglementărilor legale (Altstötter, 2006). De asemenea, devine evident faptul că consumul de materiale 
pornografice adulte de către copii și adolescenți crește. Situaţia este, de asemenea legată de disponibilitatea 
crescută a telefoanelor inteligente. Potrivit studiului (JIM 2018), 95% din copiii înte 12 -13 ani si 97% dintre 
adolescenţii între 14-15 ani au propriul lor smartphone. 
 
În cadrul proiectului European, Podigikom "Competența pornografică în viața cotidiană a muncii sociale", a 
fost realizat un Metastudiu. O concluzie din acest studiu este nevoia de mai multă cercetare empirică ca bază 
de pornire și bază de argumentare pentru măsuri eficiente și reglementări legale îmbunătățite care pot fi 
aplicate și la nivel european. 
 
În cadrul proiectului PODIGIKOM- program Erasmus + "Competența pornografică în viața cotidiană a muncii 
sociale", am constatat că lucrătorii sociali și lucrătorii cu tinerii (Youth Worker) în acest domeniu deosebit pot 
fi actori importanţi, care să sprijine părinții și cadrele didactice deoarece pot mijlocii informaţii concrete 
individuale și le pot coordona la un grup țintă anume în contextul propriei lor activități.  
Faţă de cele mai sus prezentate cererile noastre sunt 
 

Prevenire: finanțarea-mediilor școlare și extracurriculare și a proiectelor de educație sexuală 
Sexualitate: includerea subiectelor de informare și educație sexuală privind consolidarea 

competențelor pornografice în viața cotodiană în curriculumul lucrătorilor sociali sau al lucrătorilor cu tinerii. 
Protecție: revizuirea Regulamentului european general privind protecția datelor, pentru o mai bună 

asigurare a protecției copiilor și adolescenților. 
Securitate: consolidarea acțiunilor la Ziua –(Safer internet Day)-la nivel European, sau Luna 

europeană de securitate cibernetică (ECSM) pentru a crește gradul de conștientizare a riscurilor din rețea. 
Rușine: promovarea numeroaselor servicii de informare și consiliere, pentru o educație mai bună, 

precum și oferte pentru specializarea şi perfecţionarea profesională a lucrătorilor sociali. 
Tabu: până în prezent, tema pornografiei în educația și formarea lucrătorilor sociali, în ciuda 

necesității urgente de acțiune, nu joacă un rol semnificativ. 
 

Având în vedere cele de mai sus, invităm responsabilii politici să creeze condiţii cadru pentru ca adolescenții 
şi copiii noștrii să aibă o înțelegere fără tabu privind propria lor sexualitate și a modului de utilizare a mediilor 
care se ocupă de pornografie. 

 
Cu sprijinul finanțării din partea Uniunii Europene, au fost dezvoltate următoarele produse prin intermediul 
acestui proiect Erasmus + "Competența pornografică în viața cotidiană a muncii sociale" ce pot fi accesate 
pe pagina de internet www.psssst.eu: 

- Module de instruire pentru promovarea competenţei pornografice cu materiale interactive pentru 
prevenire și intervenție. 

- Joc -Tabu pentru intervenție în munca cu tinerii: "Fără tabu!" 
- Un manual de filozofare cu copii și adolescenți 
- Metastudiu European: "Competența pornografică în viața cotidiană a muncii sociale" 
- Reţele privind sistemele naționale și europene de ajutor 

 

http://www.psssst.eu/
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Echipa Proiectului Erasmus+  

 

Coordonator: Stiftung Medien- und Online  Sucht,  Deutschland 
www.stiftung-medienundonlinesucht.de 

 

 
Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie,  Österreich 
www.kinderphilosophie.at 

 

Sambucusforum vzw, Belgien 
www.sambucusforum.be  

 

Lernwerkstatt Europa e.V.,  Bulgarien  
 www.lernwerkstatt-bg.eu  

 

EDUCOMMART, Griechenland 
www.educommart.org 

 

FRG Timisoara,  Rumänien 
www.frgtim.ro  

 

Marktplatz GmbH,  Deutschland 
www.marktplatz-agentur.de  

 
Recht in Europa e.V., Deutschland 
www.recht-in-europa.eu  
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