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Educarea copiilor cu privire la securitatea cibernetică
Generalități

Numărul modurilor în care copiii pot interacționa online în
ziua de azi este uimitor. Noi servicii media de socializare
apar ca ciupercile după ploaie, și există un număr în
continuă creștere de aplicații și jocuri care se conectează
online. Pe lângă asta, multe școli migrează către servicii
precum Google Drive și impun ca o parte sau toate temele
să fie realizate și transmise online. Copiii cresc literalmente

Editor Invitat

Bob Rudis este cercetător în securitatea datelor la Verizon,
autor al Raportului Anual de Analiză a Incidentelor de
Securitatea Datelor, ediția 2015 și tată a 4 copii. Bob a
conceput și coordonat programe captivante de instruire în
securitatea informației încununate de succes, în cadrul mai
multor companii ce se numără în topul Fortune 100. Poate fi
urmărit pe Twitter la @hrbrmstr.

interconectați. Deși aceasta aduce multe beneficii, toate
aceste oportunități sunt însoțite și de riscuri. În acest buletin
informativ vom explora trei arii de risc pentru copii și ce e de făcut pentru a-i ajuta să fie în siguranță.

Riscurile
1. Comportamentul: Atunci când interacționează în comunitățile online sau lumile virtuale, copiii se pot comporta în
moduri ce nu se regăsesc în comportamentul lor din viața reală. Lipsa unei prezențe fizice poate da sentimentul puternic
de anonimat, mai ales în cazul copiilor. Ei sunt tentați deseori să se manifeste în moduri care-i pot afecta pe alți
copii, anumite forme de hărțuială cunoscute ca cyberbullying sau griefing. Mai mult, copiii dumneavoastră pot deveni
victimele altora, care se portă cu ei răutăcios și jignitor în mod intenționat.

2. Contactul: Copiii comunică acum aproape continuu, fie prin mesaje text, fie interacționând în comunități online sau
jucându-se în spații virtuale. Lipsa unei prezențe fizice îi poate face adesea să uite că persoana de la celălalt capăt s-ar
putea să nu fie cine pretinde că este sau că are cele mai bune intenții. Răufăcătorii mișună prin aceste medii virtuale și
vor folosi toate tacticile pe care le au la îndemână pentru a construi relații cu viitoarele victime, adesea pozând în copii
ei înșiși.

3. Conținutul: Modurile prin care se pot înregistra și transmite secvențe video, sunet, fotografii sau alte mesaje textuale
online abundă. Tentația copiilor de a expune excesiv detalii despre ei sau familiilor lor fără să realizeze consecințele
acestui fapt este foarte reală. Copiii nu realizează de asemenea pericolele furtului de identitate sau al infectării cu
virusuri de calculator atunci când sunt întrebați anumite lucruri personale sau li se cere să facă anumite acțiuni, cum
ar fi să dea clic pe unele adrese Web. Nu în cele din urmă, trăim într-o lume unde nu există un buton de revers pentru
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lucrurile ce sunt partajate online cu alții. Copiii ar putea
crede că servicii precum Kik, Instagram, Snapchat sau
altele asemenea sunt chestiuni efemere, numai că
acele lucruri afișate online pot cauza disconfort și tot
felul de alte probleme lor și familiilor lor mult mai târziu
în viață.

Educarea copiilor

Primul lucru pe care-l puteți face pentru a vă proteja copiii
este să le vorbiți. Înțelegeți ce fac copiii dumneavoastră
online, explicați-le care sunt riscurile și ce pot face ca să se
protejeze singuri.

1. Siguranța acasă: Chiar și în condițiile mobilității
deosebite,

acasă

este

locul

de

unde

încep

comportamentele online sigure. Cu cât le vorbiți mai
devreme copiilor și ei cu dumneavoastră, cu-atât mai

Cheia protejării copiilor online este
educarea lor cu privire la pericolele cu care
se confruntă, asigurându-vă că și ei vă
vorbesc, nu numai dumneavoastră lor.

bine. Vorbiți cu ei frecvent despre problemele siguranței
online, mergând până la a le arăta consecințele unor
evenimente neplăcute ce s-au întâmplat. Dacă nu știți
ce fac copiii dumneavoastră, întrebați-i. Jucați rolul părintelui neștiutor și cereți-le să vă arate în ce constă cele mai noi
tehnologii și cum se folosesc. Copiii îndrăgesc ideea de a fi instructori și vor deveni mai deschiși astfel. De exemplu,
probabil că folosesc Instagram, caz în care cereți-le să vă arate cum funcționează, să vă configureze un cont personal
și să vă permită să-i urmăriți folosind acest cont. Nu numai că aflați și urmăriți ce fac copiii, dar le facilitați și lor o
comunicare mult mai ușoară cu dumneavoastră. În plus, asigurați-vă în limitele în care vă puteți permite că toată
activitatea lor online se desfășoară într-un loc comun din casă și că definiți și niște limite temporale pentru acestea.
Având calculatorul într-un loc comun al casei copiii sunt mai puțin predispuși la comportamente periculoase. Luați în
calcul și o unitate centrală pentru reîncărcarea dispozitivelor mobile, impunând regula ca toate echipamentele mobile
să fie lăsate acolo înainte de culcare.

2. Siguranța împreună cu ceilalți: Atunci când copiii sunt plecați de-acasă sunt mult mai expuși riscurilor. Ajutați-i să
înțeleagă că regulile de comportament online pe care le-ați impus se aplică oriunde s-ar afla și comunicați aceste reguli
celor în grija cărora i-ați încredințat. Dacă au dispozitive mobile verificați tiparul obișnuit de utilizare (timp și lărgime de
bandă) pentru a vedea dacă profită de lipsa implicită de constrângeri de care se bucură atunci când nu sunt acasă. Nu
veți putea să opriți orice încălcare a regulilor, dar cuvintele dumneavoastră pline de grijă le vor răsuna în minte ori de
câte ori dispozitivele lor mobile vor fi gata să depășească limitele stabilite.

3. Siguranța în numere: Nu sunteți singuri în această supraveghere online, așa că e bine să cooptați și alți părinți,
tutori, frați, profesori sau prieteni, pentru a ajuta supravegherea lor pentru eventuale comportamente vătămătoare.
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Încercați să determinați comunitatea să urmărească copiii și încurajați-i să aibă interacțiuni pozitive cu ei atunci când îi
văd că sunt gata să o apuce pe o cale greșită.
În fine, atunci când copii fac greșeli, tratați-le pe fiecare în parte ca o experiență din care să aibă ceva de învățat, mai
degrabă decât să recurgeți imediat la măsuri disciplinare. Explicați-le „de ce“ de fiecare dată și reamintiți-le că nu încercați
decât să-i protejați de pericolele pe care nu le pot vedea încă. Spuneți-le că pot oricând să vină la dumneavoastră dacă au
întâlnit ceva neplăcut în relațiile online, poate chiar să facă o captură a ecranului pentru a vă arăta despre ce este vorba.
Asigurați-vă de asemenea că se simt confortabil abordându-vă atunci când își dau seama că au făcut ceva în neregulă.
Păstrând deschisă și activă comunicarea reală cu copiii este cea mai bună metodă prin care-i putem ajuta să fie în siguranță
în lumea digitală a zilei de astăzi.

Aflați mai multe

Abonați-vă la buletinul informativ lunar OUCH!, accesați arhiva și aflați mai multe despre programele de instruire asupra
domeniului securității informației vizitând pagina web SANS http://www.securingthehuman.org

Versiunea în limba română

Grupul Cegeka este un furnizor privat de servicii IT&C fondat în 1992. Având sediul central în Belgia, Cegeka este prezentă
în Austria, Republica Cehă, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda, România și Republica Slovacă. Compania
furnizează servicii clienților din întreaga Europă: soluții Cloud pentru companii, servicii de securitate, dezvoltare de aplicații
folosind tehnicile Agile, mentorat în metodologii Agile și externalizarea infrastructurii IT&C. Cegeka are 3200 de angajați și
a realizat o cifră de afaceri combinată de 330 milioane euro în 2013. Pentru mai multe informații vizitați www.cegeka.com.

Resurse

Cyber Smart:				

http://www.cybersmart.gov.au/Parents.aspx

OnGuard Online:				

http://www.onguardonline.gov/topics/protect-kids-online

Despre securitate online:			

https://www.staysafeonline.org/stay-safe-online/for-parents/raising-digital-citizens

Seminar despre securitatea copiilor online:			
http://www.rsaconference.com/media/into-the-woods-protecting-our-youth-from-the-wolves-of-cyberspace
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