
 În Aula Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău, profesori consilieri școlari din peste 50 de 

școli din județul Bacău, alături de invitați de la nivel național din alte Centre Județene de  

Resurse și Asistență Educațională (Suceava, Covasna, Vaslui, Brăila și Vrancea) au participat la  

Seminarul național de diseminare a proiectului Youth SpectActors, seminar organizat de CJRAE 

Bacău și Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală( SECS).   

Proiectul a vizat educarea tinerilor cu vârste între 12-25 ani din Serbia, România, Letonia și 

Estonia privind normele de gen, stereotipurile și practicile care contribuie la violența bazată pe 

gen (VBG), prin teatru social (TS) și s-a implementat în perioada 2020 - 2022.  Beneficiari au 

fost  4800 tineri cu varste intre 12-25 ani din cele 4 țări, 80 profesori, profesioniști care lucrează 

cu tineri, 50.000 de persoane din regiunea UE (campanii de social media), 38 filiale IPPF / EN si 

peste 300 de organizații din UE.   

Principalele activități s-au construit pe următoarele direcții de intervenție:  

★ Construirea capacității partenerilor de proiect din cele 4 țări de a aplica teatrul social ca 

parte a programelor lor de educație pentru sănătate;  

★ Creșterea capacității a 80 de școli, ONG, organizații de tineret de a contribui la educarea 

tinerilor, prin teatru social,  cu privire la  stereotipurile, normele, atitudinile care contribuie 

la violenta bazată pe gen;  

★ Participarea a 4800 de tineri la nivelul partenerilor locali la activități de teatru social, 

pentru a reflecta cu privire la normele și stereotipurile de gen;  

★ Generarea și difuzarea lecțiilor învățate și a informațiilor privind bunele practici în 

domeniul egalității de gen.  

La nivelul județului Bacău, activitățile au fost implementate de profesorii consilieri școlari:   

Stamatachi Anca,  Scorțanu Alexandrina, Temelie Anca, Diaconu Amalia, Moței Ramona, 

Cibotariu Simona, Ursachi Bobei Maria Lucica, Cucu Alina, Popovici Irina Elena, Mihăilă 

Lăcrămioara.   

       În cadrul seminarului național de diseminare, organizatorii au prezentat  secvențe din 

activitățile derulate cu tinerii în județul Bacău și în București (prezentări susținute de moderatorii 

din proiect: Diana Aprodu, Andreea Astani, Valeria Vulpe), filozofia intervențiilor și rezultatele 

de parcurs și finale (Brumariu Gabriel - coordonator proiect ).  Participanții au fost invitați să 



pună  în scenă unul dintre scenariile din cadrul metodologiei, intrând în rolurile pe care, la rândul 

lor, elevii le-au experimentat în proiect, prin metoda teatrului social.   

        A fost un frumos prilej de reîntâlnire, de conectare profesională, o provocare la joc și la 

reconștientizarea, într-un nou context explicativ și de bune practici, a  rolurilor pe care 

consilierul școlar le joacă roluri pe care ni le asumăm și cărora le dăm viață, de multe ori cu 

sprijinul valoros al unor parteneri sociali precum Societatea SECS.   

  


