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Proiectul
Behind Sexting este un proiect de doi ani finanțat de Programul Erasmus+ 
pentru educația școlară, care a început în octombrie 2020.

Obiectivul principal al proiectului este de a crea un model educațional 
inovator bazat pe dezvoltarea unei căi menite să crească conştientizarea în 
rândul adolescenților, părinților și cadrelor didactice cu privire la riscurile 
legate de sexting și să încurajeze o discuție intergenerațională critică pe 
această temă. Ideea proiectului provine din riscurile crescânde legate de 
utilizarea necorespunzătoare a internetului și a dispozitivelor digitale 
aferente, precum și din lipsa de conștientizare a adolescenților cu privire la 
riscurile de a cădea victime ale abuzului vritual sau de multe ori fără să știe 
că aceștia acționează ca perpertratori, si a mijloacelor de proprie apărare.

Mai mult, implicarea școlii este esențială, deoarece acesta este contextul 
educațional în care adolescenții își petrec cea mai mare parte a timpului, 
unde cresc și relaționează cu colegii din clasele lor și cu alte clase. De 
asemenea, este important să se implice profesorii școlari într-un dialog 
deschis cu elevii pentru a aborda fenomenul de sexting.

 

Beneficiarii
✔ Studenți cu vârste cuprinse între 10-19 ani care frecventează școala 

secundară inferioară și superioară.

✔ Profesori din învățământul secundar inferior și superior, susținuți de experții 
din domeniile proiectului.

✔ Părinții elevilor care frecventează școlile secundare inferioare și superioare.

Parteneri
Institut pro regionalni rozvoj, 

o. p. s - IRR (Coordinator) – CZ

www.iregio.org 

TUCEP – Tiber Umbria Comett 

Education Programme – IT

www.tucep.org 

Istituto Comprensivo “B. Bonfigli” – IT

www.bonfiglicomprensivocorciano.ed

u.it 

EUC – European University of Cyprus 

– CY

www.euc.ac.cy 

AEVA – Associação para a Educação 

e Valorização da região de Aveiro – 

PT

www.epa.edu.pt 

ZUMA-LAND – RO

www.zuma-land.com 

IVIZ – Institut a rasiskovanje in 

usposabljanje v vzgoji in 

izobrazevanju – SL

www.institut-iviz.org 

Project no.: 2020-1-CZ01-KA201-078399 

http://www.iregio.org/
http://www.tucep.org/
http://www.bonfiglicomprensivocorciano.edu.it/
http://www.bonfiglicomprensivocorciano.edu.it/
http://www.euc.ac.cy/
http://www.epa.edu.pt/
http://www.zuma-land.com/
http://www.institut-iviz.org/


Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu 
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor conținute în aceasta.

Activitățile
Pe parcursul proiectului, parteneriatul va desfășura următoarele 
activități pentru a atinge obiectivele proiectului:

▪ O analiză contextuală, incluzând o evaluare comparativă a 
bunelor practici existente în țările partenere în ceea ce 
privește programele de educație sexuală școlară și 
conștientizarea cu privire la sexting. De asemenea, analiza 
contextului este informată printr-un sondaj privind nivelul de 
conștientizare și familiarizare a elevilor, părinților și 
profesorilor cu privire la sexting, riscurile și consecințele 
acestuia.

▪ Dezvoltarea unui model educațional care include metodologia și 
activitățile de învățare privind educația sexuală și prevenirea 
riscurilor de sexting prin instrumente digitale disponibile gratuit pe 
platforma dedicată a proiectului. Metodologiile includ: povestiri, 
jocuri de rol, jocuri virtuale.

▪ Testarea modelului educațional la nivel național, incluzând două căi 
separate: prima se adresează studenților care vizează creșterea 
gradului de conștientizare a riscurilor legate de sexting și a utilizării 
necorespunzătoare a internetului și a instrumentelor digitale. Cea 
de-a doua cale vizează părinții pentru a-și îmbunătăți abilitățile de 
comunicare și ascultare menite să-și susțină copiii în prevenirea 
riscurilor de sexting.

▪ Orientări care oferă recomandări pentru includerea educației 
sexuale în programele școlare și VET care vizează reducerea 
fenomenului sextingului și sensibilizarea cu privire la riscurile 
și consecințele aferente.
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Activități curente
Partenerii tocmai au completat rapoarte naționale, 
inclusiv rezultatele de la:

● Analiza și evaluarea comparativă a bunelor practici 
în cadrul programelor de educație sexuală și 
prevenirea riscurilor de sexting în programa școlară;

● Administrarea sondajelor în rândul unui eșantion de 
elevi cu vârste cuprinse între 10-19 ani, părinți, 
profesori și experți pentru a identifica nivelul de 
familiaritate și cunoștințe despre sexting, riscurile și 
consecințele acestuia.

Principalele constatări vor fi incluse în raportul 
transnațional disponibil în toate limbile partenerilor și 
încărcat pe site-ul web al proiectului.

Pe baza rezultatelor analizei de context, partenerii vor 
începe dezvoltarea modelului educațional și a platformei 
în care vor fi disponibile materialele de învățare.

Pentru a afla mai multe:

● site-ul proiectului:
www.behindsexting.eu

● social media:

https://www.facebook.com/behind.sexting

https://www.instagram.com/behind_sexting_eu/
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