
 
 

Vision: To inspire students to become confident, ethical and compelling 
individuals with the aspiration and qualities to shape a better future for all. 
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22 februarie 2021 
 
 
Stimate părinte / îngrijitor, 
 
După cum sunt sigur că știți, exploatarea sexuală a copiilor din 
Marea Britanie a apărut recent în știri, în special în lumina 
problemelor din Rotherham, Rochdale, Swindon și Bristol și 
continuă să fie o preocupare în Gloucestershire. 
 
Această activitate în școlile gimnaziale face parte dintr-un 
program proactiv de lucru în ceea ce privește creșterea și abordarea naturii complexe a 
exploatării sexuale a copiilor și fiind susținută de Gloucestershire Safeguarding Children 
Executive și de toate agențiile partenere din județ. Piesa a fost prezentată în ultimii opt ani 
peste 72.000 de studenți din anul 8 din județ și a avut un succes extrem de mare. Pericolele 
pot proveni din orice domeniu al vieții lor, de pe internet și de pe site-urile de rețele sociale 
precum Facebook, twitter și snapchat, dar și prin grupuri de prietenie și oameni cunoscuți 
de tineri înșiși. 
 
Știm, de asemenea, că cea mai bună protecție pe care o putem oferi tinerilor este 
cunoașterea pericolelor, astfel încât aceștia să fie conștienți și să se poată proteja, precum și 
să le anunțăm unde pot merge pentru ajutor și sprijin dacă sunt îngrijorați. 
 
Pentru a face acest lucru, prezentăm o piesă interactivă tuturor studenților din anul 8, care 
va aborda problema dificilă a exploatării sexuale a copiilor în timpul săptămânii de lecții de 
RE, începând cu 1 și 8 martie. Piesa se numește Povestea lui Chelsea și va oferi o 
oportunitate de interacțiune cu actorii, ajutându-i pe elevi să vadă alegerile pe care le-a 
făcut Chelsea și modul în care ar fi putut alege diferit. Vom oferi o fișă de informații care a 
fost concepută cu contribuția tinerilor către toți studenții cu privire la unde să meargă dacă 
sunt îngrijorați de exploatare, se simt obligați să facă ceva ce nu doresc sau dacă simt că 
sunt expuși riscului. Personalul școlii va fi, de asemenea, la îndemână pentru a vă ajuta cu 
întrebări. 
 
Elevii vor primi un link pentru a urmări lecția. Prima lecție (joi 25 februarie) elevii vor lucra 
cu doamna Brain pe acest subiect și apoi Anul 8A va urmări spectacolul marți, 2 martie, 
lecția 4, iar Anul 8B o va urmări joi, 4 martie. 
 
 
 
 



 
 
 

 

Piesa a fost văzută de mii de tineri și sute de profesioniști și s-a dovedit extrem de eficientă 
în acoperirea: - 
 
- Ce face o relație sănătoasă 
- Ce face o relație nesănătoasă 
- Utilizare sigură a internetului / Sexting 
- Ce este Consimțământul 
- Procesul de îngrijire, exploatarea sexuală a copilului și diferitele metode 
- Evitarea vina victimelor 
 
Unde să mergeți pentru ajutor și sfaturi 
Pentru informații suplimentare, trimiteți un e-mail la: Gloucestershire Safeguarding 
Education Partnership GSEP@gloucestershire.gov.uk 
 
Dacă doriți ca fiul / fiica dvs. să fie retrasă din spectacol, vă rugăm să contactați școala și să 
vă lăsați numele și numele copilului. 
 
Sperăm că acesta va fi un mod puternic și memorabil de a îmbunătăți curricula PSHE și de a 
ajuta tinerii noștri să rămână în siguranță. Dacă doriți să urmăriți spectacolul cu fiul / fiica 
dvs., veți fi binevenit. 
 
Cu stimă, 
 
 Doamna Pauline Brain 
 


