
Szanowni Państwo, 

w ostatnim czasie zrobiło się głośno o serialu na platformie Netflix pt. " Squid 

Game", który jest nacechowany brutalnością, przemocą, agresją, a  gry oparte na 

jego motywach dotarły także do Polski. W zaledwie w kilku tygodniach  od 

premiery serial zrobił „oszałamiającą karierę” i bije rekordy popularności.  Fakt 

ten wzbudził ogromny niepokój i obawy w środowisku psychologów i pedagogów 

bowiem wśród rekordowej publiczności są też dzieci pomimo, że film 

przeznaczony jest dla widzów 16+. Serial przedstawia losy grupy osób, które                

z powodu trudnej sytuacji życiowej dały się nakłonić do udziału w serii gier, nie 

wiedząc, że przegrywający są w nich brutalnie zabijani. Na ekranie pokazywane 

jest to w  sposób bardzo realistyczny – strzały prosto w głowę, bryzgająca we 

wszystkie strony krew, śmiertelne upadki z wysokości itp.  

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych: 

https://fdds.pl/o-fundacji/co-nowego-w-fundacji/squid-game-serial-nie-dla-

dzieci.html 

https://ksiazki.wp.pl/squid-game-dotarlo-do-polskich-szkol-przerazeni-

nauczyciele-bija-na-alarm-66961851997 

https://film.interia.pl/telewizja/news-squid-game-jak-chronic-dzieci-przed-

serialem-skrajna-

nieodpo,nId,5603635#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=c 

hrome41504a 

https://www.wprost.pl/prime-time/10522168/squid-game-dzieci-w-hiszpanii-

nasladuja-brutalna-gre-z-serialu.html 

https://tygodnik.interia.pl/news-squid-game-czyli-jak-zabawa-zmienia-sie-w-

pieklo,nId,5598495 

 

Zachęcam również do obejrzenia kilkuminutowego filmiku na you tube : 

https://www.youtube.com/watch?v=JTXlJ39rLRQ 

gdzie w przystępny  sposób Pani Michalina – pedagożka, terapeutka pedagogiczna  

przedstawia to zagadnienie.  
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Jednak jeśli okaże się , że dzieci obejrzały już ten serial, to bardzo ważne jest, 

aby z Nimi o tym porozmawiać. 

Warto obejrzeć bezpłatny webinar „Jak rozmawiać z uczniami o Squid 

game”?, który odbędzie się w środę, 27 października 2021 r. o godz. 21.00                              

w wersji "live" na Facebooku.  Link poniżej: 

 

https://www.facebook.com/events/2673153902987709/?ref=newsfeed 

 

Na zakończenie  zwracam się do Państwa z gorącym apelem o szczególne 

zwrócenie uwagi na to, do czego Państwa dzieci mają dostęp w Sieci i poza nią.  

Proszę o rozważną kontrolę i monitorowanie zachowań dzieci w sieci oraz                     

o odpowiedzialną postawę rodzicielską w tym zakresie. Jednocześnie proszę                

o przypomnienie dzieciom o odpowiedzialności prawnej ( od 13 roku życia)                   

i Państwa jako rodziców i opiekunów za wszelkie treści publikowane przez nie                

w Internecie i w mediach społecznościowych.. 

Pedagog szkolny 
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