Jocul Tabu-Tema Sex & Porno
Acest joc este destinat adolescenților, adulților și pedagogilor din domeniul educației.

Introducere
În cursul jocului, subiectul sexualității și pornografiei va fi permanent vizibil ca un fir
roșu. Acest subiect are un înțeles (intim) pentru majoritatea oamenilor. Prin urmare,
este important să acordați o atenție deosebită limitelor de comunicare personale,
precum și ale celorlalți. Percepțiile pot fi foarte diferite în domeniul sexualității. Un
obiectiv important al acestui joc este că toată lumea poate intra în schimbul de
experiență pe tema sexualității și pornografiei și este distractiv în cel mai bun caz, iar
uneori, poate fi si serios. Pentru ca acest lucru să funcționeze, trebuie să luați în vedre
ca toată lumea să se simtă bine.
Aceasta înseamnă:








Neparticiparea este permisă.
Râsul este permis.
Sarcasmul este interzis1
Întrebările sunt permise.
Lăsați participanții sa termine Ideile
Limbaj decent și respectuos
Nu transmiteți informații personale despre alții.

Uneori, în timpul sau după joc, poate exista dorința de a avea o conversație. Este
întotdeauna o idee bună să vorbești cu cineva de încredere despre propriile
sentimente și păreri personale despre dragoste, prietenie și sexualitate. Așa nu
rămâneți singuri și puteți să vă împărtășiți experiența.
Dacă simțiți că nu puteți împărtăși unele gânduri cu colegii dvs. sau cu părinții, atunci
puteți să vă adresați unui practician pedagogic*psihologic în care aveți încredere2. De
asemenea, puteți solicita pedagogilor referințe pentru astfel de experți.
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. Există o diferență între râs și sarcasm. Te rugăm să tematizezi și să notezi în timpul jocului.
A se vedea și ofertele de ajutor pentru violența sexuală din anexă
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Instrucțiuni de joc
Pregătire
Ar trebui să fie cel puțin patru jucători, numărul de participanți fiind „nelimitat”. Din
aceștia formați două echipe egale (Echipa A și Echipa B). Cel mai bine este ca
întotdeauna un membru al echipei A să stea lângă membrul al echipei B.
Clepsidra(Cronometrul) este plasată pe masă pentru a o vedea toată lumea.

Instrucțiuni
Când clepsidra a fost activată, *primul jucător* începe prin a ridica un carte de joc din
grămadă și descrie termenul marcat bold pentru membrii echipei sale.
Cu toate acestea, el * nu poate folosi cele șase cuvinte tabu care sunt scrise sub
termen. De asemenea, modificarea cuvintelor nu sunt permise (vezi: Note). Cei doi
membri ai echipei adverse care se află în stânga și în dreapta jucătorului *, acordă
atenție clepsidrei și cuvintelor tabu. Dacă este apelat unul dintre cuvintele interzise,
apăsați soneria (buton de alarmă), cartea este pusă deoparte și este trasă o nouă
carte. Când timpul a expirat, runda se încheie și echipa adversă intră în joc. Pe măsură
ce termenii sunt descriși, timpul se scurge în clepsidră. Pentru fiecare termen (concept)
corect ghicit, echipa primește un punct. Dacă s-a spus un cuvânt tabu sau termenul
nu mai poate fi ghicit la timp, se acordă un punct pentru fiecare dintre aceste cărți
echipei adverse. Echipa care obține cele mai multe puncte câștigă. Dacă un jucător
crede că un termen este prea greu de descris, el * poate să-și pună cartea jos și să
tragă una nouă - dar punctul pentru cartea care a fost eliminată este, de asemenea,
acordat echipei adverse. Jocul se termina când toate cărțile de joc au fost discutate

Reguli
Nu vi se permite să descrieți termeni prin gesturi sau sunete. De exemplu, la termenul
"bule" nu puteți pur și simplu să suflați.
Nu sunt permise nici folosirea de sinonime ale termenilor originali. .
Abrevieri sau traduceri în alte limbi de asemenea nu sunt permise. Când descrieți "o
aventură de o noapte", nu puteți vorbi doar despre "o noapte".
Și, nici descrierile sunetului unui cuvânt, adică afirmații precum "cuvântul rimează cu
..." sau "sună ca ..." sunt - tabu.

Comentarii pentru persoane de specialitate
Tema acestui joc se referă la o zonă foarte intimă a vieții tinerilor. Aceasta înseamnă
că, dumneavoastră în calitate de specialist, trebuie să îndepliniți cerințe pe mai multe
domenii.
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În primul rând, urmăriți îndeaproape modul în care vă definiți rolul propriu - și în ceea
ce privește identitatea sexuală proprie. Pe de altă parte, pot apărea întrebări. Poate fi
vorba de probleme legate de educația sexuală, dar se pot atinge și zone mai profunde,
care se pot extinde la experiențele violenței sexuale. Acesta din urmă este un domeniu
extrem de sensibil în care primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să țineți cont de
preocupările și sentimentele tuturor celor implicați.
În cazul în care apare suspiciunea de auto-sau altă amenințare din partea tinerilor,
este important să păstrați mai întâi calmul. În primul rând protecția victimelor primează.
Indiferent de rolul adolescenților în poveste, trebuie să vă fie întotdeauna clar că
infracțiunea va fi condamnată, niciodată persoana care se află în spatele ei. Ca și cei
afectați, făptuitorii au și ei dreptul de a fi ajutați.
Datorită momentului exploziv, care poate amplifica rapid acest subiect este
recomandabil să solicitați ajutorul unui expert extern pentru a decide, cu un specialist,
cum ar trebui să se facă următorii pași (de exemplu: servicii suport – de ajutor)
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Oferte de ajutor în caz de agresiune sexuală
Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei
Kindesmisshandlung und –vernachlässigung e.V.
Telefon: 0211 - 4976 800
e-Mail: info@dgfpi.de
www.dgfpi.de

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch
Telefon: 0800 - 22 55 530
www.hilfetelefon-missbrauch.de

Online Datenbank (von Einrichtungen) für Betroffene von Straftaten
e-Mail: odabs@krimz.de
www.ODABS.org

Bundesarbeitsgemeinschaft „Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen mit sexualisiert grenzverletzendem Verhalten“ e.V.
Telefon: 0340 - 85079277
e-Mail: info@bag-kjsgv.de
http://www.bag-kjsgv.de

„Kein Raum für Missbrauch“ des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs
Telefon: 0800 - 44 55 530
e-Mail: beratung@hilfetelefon-missbrauch.de
www.kein-raum-fuer-missbrauch.de
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Testare joc TABU – organizata de FRG Timișoara

În perioada 15.09-19.09.2018 in Timisoara la Colegiul Tehnic de Vest, Sancta Maria Hilfe, Comunele
Chișoda, Giroc, Seceani si Covaci a avut loc diseminarea proiectului si testarea jocului Tabu, ca si
instrument de comunicare intre părinți, copii si cadre de specialitate pe tema pornografiei juvenile
elaborat în cadrul proiectului pentru grupele de vârstă sub 14 ani, și peste 14 ani. Participanții la
test au fost cadre didactice, pedagogi sociali, psihologi, jurist, părinți si copii.

