
EDUCAŢIE PENTRU COMBATEREA VIOLENŢEI 

DE GEN PRIN TEATRU ŞI METODE DE ACŢIUNE

CAMELIA PROCA, Director A.L.E.G.



Prevenirea violenţei de gen în rândul tinerilor folosind metode 

de acţiune, teatru şi educaţie de la egal la egal. 

OBIECTIV PRINCIPAL



24 % dintre femeile din România spun ca au fost supuse la 

violență fizică sau sexuală de către un adult înainte de vârsta 

de 15 ani 

Programele de prevenire – o necesitate



Despre proiect

 Mai 2013 – martie 

2014

 4850 Euro

 10 voluntari liceeni

 Coordonator: 

Camelia Oană

 UE – Tineret în 

Acţiune

 Junior Chamber 

International –

Acţionăm 

Responsabil

Durata, buget, echipă Finanţatori



Despre proiect

 Liceul Tehnologic 

Henri Coandă

 Colegiul Tehnic 

Independenţa

 Liceul Teoretic 

Onisifor Ghibu

 Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Sibiu

 Consiliul Judeţean 

al Elevilor

 Inspectoratul de 

Poliţie al Judeţului 

Sibiu

Grup ţintă Parteneri



ACTIVITĂŢI, METODE, INDICATORI

REZULTATE



Peste 20 ore de formare: 

- Cauzele, efectele şi recunoaşterea formelor violenţei

- Dezvoltare personală cu ajutorul îndrumătorului Liviu Gaja

10 tineri formaţi pentru educaţie de la egal la egal pe tema 

prevenirii violenţei de gen





Modul format din 3 sesiuni educative la fiecare clasă: 

- Recunoasterea formelor de violenţă

- Înţelegerea cauzelor şi efectelor

- Cum combatem violenţa

300 liceeni din Sibiu au învățat cu ajutorul colegilor lor 

despre prevenirea violenţei de gen 



METODA TEATRULUI DESCOMPUS 

Interacţiune, exerciţii de expresie gestică, joc de rol

Învăţare la nivel cognitiv dar şi emoţional



3 reprezenanţii: Festivalul Egalităţii de Gen, Gala Super Voluntar

2 scenarii de teatru forum elaborate de tineri





Peste 60 de locații publice marcate ca spațiu de toleranță zero la violență

Acțiune stradală și în școli 





Culegere de date - ce ştiu tinerii despre violenţă?

Pentru peste 30% dintre tineri violența însemna bătaie. 

2. Tipurile de violență pe care le cunosc sunt:

56%
36%

2% 2% 4%

verbală fizică sexuală psihologică economică



SCHIMBĂRI 

IMPACT



Recunoaşterea violenţei

Mai multi

tineri 

recunosc şi

alte forme 

de violenţă

32%

34%

15%

11%

4%

4%

1. Numeşte minim două forme de violenţă de gen:

verbală fizică sexuală psihologică economică socială



Luarea de atitudine

Mai mulţi

tineri ar cere 

ajutorul 

politiei
37%

15%5%

35%

4% 2% 2%

0%

3. Ce faci în cazul în care ești martorul unui act de        
violență?

intervin direct depun mărturie nu intervin sun la poliție

cer ajutorul unui adult intervin dacă cunosc fug privesc şi încurajez



Recomandare

Aproape 

jumătate 

dintre tineri 

cred că 

prevenirea 

violenţei ar 

trebui 

inclusă în 

programa 

şcolară

46%

26%

28%

5. Consideri că ar fi utilă o materie cu titlul „Educație pentru 
prevenirea violenței de gen”?

da nu nu cunosc/nu răspund



Continuare 

Proiectul 

DAPHNE 

LOG IN –

Laboratoare 

despre 

violenţa de 

gen în noile 

medii de 

comunicare



Doborâm prejudecăți!

Schimbăm atitudini!

www.aleg-romania.eu

http://www.aleg-romania.eu/

