Szanowni Rodzice!
W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń
w Internecie zwracam się z prośbą o zwrócenie uwagi na poniższe informacje oparte
na danych otrzymanych z MEN.
Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci
w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra
w gry wideo.
Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci.
Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne,
procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokoworuchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.
Jednak nadmiernie granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy
czas, zaniedbywanie nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może
prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności
takich jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do uzależnienia.
Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą
wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem
na rozwiązywanie problemów jest używanie siły.
Pragnę zwrócić Państwa uwagę na niebezpieczną grę NIEBIESKI WIELORYB. Polega ona na
tym, że uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe,
w tym swój numer telefonu, na który otrzymują zadania do wykonania. Codziennie przez
50 dni otrzymują jedno ustalone zadania, które polega między innymi na samookaleczaniu,
oglądaniu w internecie filmów z treściami sadystycznymi czy też wykonywaniu innych
niebezpiecznych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatnim, pięćdziesiątym dniu
uczestnik otrzymuje zadanie skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym
życia.
Można się spodziewać, że gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci, które
są podatne na tego rodzaju manipulacje. Psychologowie ostrzegają, że szczególnie narażone
na udział w grze są osoby o niskiej samoocenie i poczuciu własnej wartości.
Mając na uwadze powyższe informacje zwracam się do Państwa z prośbą
o zwrócenie uwagi z jakich stron internetowych korzystają Państwa dzieci. Może warto
zastanowić się nad założeniem filtrów ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed
szkodliwymi treściami.
Pamiętajmy, że problemy dzieci i młodzieży, mimo że dla nas dorosłych wydają się błahe
i nieistotne, dla nich mogą być bardzo poważne, niekiedy stają się sytuacją bez wyjścia.
Dziękując Państwu za dotychczasowe działania proszę o dalszą współpracę na rzecz
bezpieczeństwa uczniów naszej Szkoły.
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