Szanowni Rodzice!
Pragniemy przestrzec Państwa przed niepokojącym trendem pojawiającym się wśród dzieci
związanym z serialem Squid Game.
Serial ten bije obecnie rekordy popularności. Pomimo, że jest przeznaczony dla widzów 16+, z
dnia na dzień coraz chętniej oglądają go i dyskutują o nim dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W
serialu dzieci mogą zobaczyć zmagania zawodników, w których przegrana oznacza śmierć (na
ekranie pokazywane jest to w sposób bardzo drastyczny i realistyczny. Bohaterowie serialu są
torturowani psychicznie i zabijani dla sadystycznej przyjemności anonimowego mistrza gry, a ich
organy przeznaczane są na handel. Całości dopełniają akty seksualne, psychoza strachu, pochwała
hazardu i wyraźny przekaz o śmierci jako karze za porażkę).
Treściami z serialu przepełnione są media społecznościowe, TikTokowe trendy, materiały na
YouTubie, inspiracje muzyczne. Reprodukowane z niego mapy pojawiają się w grach
komputerowych, takich jak Roblox, Minecraft czy Fortnite.
Żadna dotychczas produkcja filmowa, tak bardzo przeznaczona wyłącznie dla dorosłych, nie stała
się tak popularna wśród najmłodszych.
Nie chcemy poruszać tematyki serialu w szkole aby nie rozbudzać ciekawości uczniów, którzy nie
znają tego serialu, jednakże będzie na lekcjach wychowawczych poruszana tematyka dotycząca
rywalizacji i agresji. To zadaniem rodziców i opiekunów jest nadzorowanie tego, co oglądają ich
dzieci.
W mediach społecznościowych już pojawiają się challenge, które zachęcają dzieci do ryzykownych
i krzywdzących zachowań - siebie i innych. Dochodzą do nas informacje, iż dzieci w różnych
szkołach próbują naśladować sceny znane z serialu.
Serial ten, jeśli jest oglądane w zbyt młodym wieku, może szkodzić rozwojowi społecznemu i
emocjonalnemu. Ponadto może zachęcać dzieci i młodzież do niereagowania na sytuacje
przemocowe, których są świadkami lub przyłączania się do agresorów, zamiast niesienia pomocy
krzywdzonym rówieśnikom. Zawiera treści, których dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej
mogą nie zrozumieć, ze względu na złożony kontekst.
Co można zrobić, gdy dziecko chce zobaczyć serial Squid Game?
Najlepszym pomysłem jest rozmowa, dzięki której dziecko zrozumie, dlaczego ten film jest dla
niego nieodpowiedni. Powinniśmy wytłumaczyć to dziecku w przystępny i zrozumiały sposób.
Jeżeli zabraniamy, co uważamy za stosowne, to musimy to zrobić mądrze. Zastanówmy się więc
wspólnie ze swoim dzieckiem:
1.Czy takie zachowania w realnym świecie byłyby dobre i odpowiednie, czy nie?
2.Jakie to mogłaby przynieść konsekwencje?
3.W jaki sposób oglądanie serialu mogłoby wpłynąć na dziecko?
4.Czy jest coś atrakcyjnego, co można rozbić zamiast oglądania serialu?

To też idealny moment, żeby ćwiczyć asertywność naszego dziecka, żeby nie poddawało się ślepo
modzie i presji. Jeśli ciekawi go sam mechanizm gry, możemy mu o tym opowiedzieć, żeby
wiedziało, w co grali uczestnicy.
W naszej szkole na szczęście dotychczas nie pojawiły się niepokojące zachowania związane z
naśladowaniem serialu, jednakże słyszymy od uczniów, że serial znają, poruszają w rozmowach
między sobą jego temat, mówią również o zabawach pokazanych w serialu, dlatego też apelujemy o
czujność oraz rozmowę z dziećmi.

