Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice i Opiekunowie.
W związku ze społecznym niepokojem związanym z grą funkcjonująca w Internecie „Blue
Whale Challenge” („Niebieski wieloryb”) chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na to zagrożenie
niebezpiecznie podsycane i rozpowszechniane przez media.
Jak wiecie, w naszej szkole przywiązujemy niezwykle dużą wagę do bezpieczeństwa naszych
uczniów a waszych dzieci. W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi zagrożeń
w Internecie chcielibyśmy poinformować Państwa o działaniach podejmowanych przez naszą szkołę
w celu zminimalizowania zagrożeń oraz uwrażliwiania dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania
z zasobów Internetu.
Działania, które podejmowaliśmy i podejmujemy w ramach profilaktyki cyberprzemocy:
- Profilaktyczne zajęcia dotyczące ryzykownych zachowań w Sieci oraz cyberprzemocy realizowane
w klasach I-VI, przez nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów (psycholog, pedagog, policja).
- Gazetka szkolna dotycząca cyberprzemocy oraz aspektów prawnych z nią związanych.
- Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa w Internecie - udział w konferencjach
oraz szkoleniach.
- Monitorowanie aktywności uczniów w Sieci poprzez badania ankietowe przeprowadzane w szkole.
Zapoznawanie z wynikami rodziców oraz nauczycieli.
- Psychoedukacja rodziców.
Co więcej, niezwykle ważne jest przekazywanie rzetelnych informacji na temat pojawiających
się co jakiś czas gier społecznościowych budzących zarazem niepokój oraz ciekawość. Dlatego
też zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułami, do których linki zamieszczamy poniżej.
Ponadto, pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż rozpowszechnianie nierzetelnych,
sensacyjnych informacji przekazywanych również przez media rozbudza ciekawość dzieci oraz
młodzieży stwarzając realne zagrożenie. Kluczowe jest zwracanie uwagi na rzetelność źródła
przekazującego informacje.
Liczymy na współpracę z Państwem oraz prosimy o uważność w kontakcie z waszymi dziećmi
a naszymi uczniami. Jednocześnie pragniemy podkreślić jak istotne jest wsparcie udzielane przez
rodziców i bliskich w środowisku domowym oraz monitorowanie aktywności dziecka w Internecie
polegająca na kontroli czasu i odwiedzanych stron przez dzieci, a także oferowaniu alternatywnych
form spędzania czasu.
Linki
http://mitologiawspolczesna.pl/niebieski-wieloryb-krotko-o-nowej-niebezpiecznej-legendzie/
http://mitologiawspolczesna.pl/czy-bac-sie-niebieski-wieloryb/
Numer telefonu dla rodziców
800 100 100
Strony dotyczące bezpiecznych zachowań w Sieci oraz cyberprzemocy
sieciaki.pl
necio.pl
cyberprzemoc.pl
dyzurnet.pl

