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Securizarea activității online a copiilor astăzi
Generalități
Numărul modurilor în care copiii se pot conecta și pot
interacționa online cu alții în ziua de azi este uimitor.
De la noile aplicații de socializare online și jocuri până
la școlile care pun la dispoziție dispozitive Chromebook,
viața socială și viitorul copiilor atârnă de abilitatea lor de a
folosit optim tehnologia. Ca părinți, vrem să ne asigurăm
că ei fac asta fără riscuri și într-o manieră securizată. Însă
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pentru mulți aceasta poate fi o provocare deoarece mulți
dintre noi nu am crescut într-un mediu tehnologizat precum acesta. Pentru a vă ajuta trecem în revistă principalii pași
necesari pentru a permite copiilor să profite la maxim de tehnologie în siguranță.

Educație / Comunicare
Primul lucru pe care-l puteți face este comunicarea, asigurați-vă că vorbiți mereu copiilor dumneavoastră și că ei comunică.
De prea multe ori părinții sunt prinși de tehnologie, întrebând lucruri cum ar fi ce aplicații sunt bune sau rele sau care e cea
mai bună soluție software pentru protecția copiilor. La urma urmei, aceasta nu e o provocare a tehnologiei ci una adresată
comportamentului și valorilor. Ne dorim ca, online, copiii să se comporte ca în lumea reală. Un bun punct de plecare este
să facem împreună cu copiii o listă cu reguli sau așteptări despre cum trebuie să folosească tehnologia. Mai jos câteva
chestiuni de luat în seamă (rețineți că aceste reguli se schimbă odată ce copiii cresc):

•
•

Când pot sau nu să se conecteze online și pentru cât timp.
Întrebați-vă copiii cine sunt prietenii lor online și cum s-au cunoscut. Oare chiar cunosc persoanele cu care sunt în
legătură virtual?

•
•

Discutați despre site-urile pe care le pot vizita sau nu, sau jocurile care sunt potrivite sau nu, și din ce motive.
Ce informații pot partaja cu alții și ce nu. Copiii nu își dau seama deseori că ce scriu online are un caracter public și
permanent. În plus, ar putea crede că împart un secret doar cu un singur interlocutor, deși acel secret poate fi ușor
accesibil întregii lumi.

•

Cui trebuie să semnaleze problemele, cum ar fi dacă cineva are un comportament agresiv sau sunt hărțuiți online.
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Comportă-te cu ceilalți așa cum și-ar dori să fie
tratați ei înșiși, online.

•
•

Nu există anonimat online, oamenii pot afla cine ești.
Persoanele online pot să nu fie cine pretind că sunt.

Pentru copiii mai mari o variantă ar fi ca aceste reguli să
fie în strânsă legătură cu rezultatele școlare, finalizarea
temelor sau felul cum se comportă cu ceilalți. Cu cât au
un comportament mai bun în realitate, cu-atât mai multe
pot face online. Odată ce ați stabilit regulile, afișați-le lângă
calculatorul familiei sau pe ușa camerei copiilor. Și mai
bine, puneți-i să le citească și să semneze lista, astfel ca
toți să fie de acord asupra lor. Cu cât începeți mai devreme

Cheia în protejarea copiilor online este să-i

discuția cu copiii despre așteptările pe care le aveți, cu atât

educați privitor la pericolele la care se expun

mai bine. Nu știți cum să deschideți subiectul, mai ales în

și să vă asigurați că și ei vă vorbesc, nu numai

cazul copiilor mai mari? Întrebați-i ce aplicații folosesc și

dumneavoastră lor.

cum funcționează acestea. Puneți-vă copilul în postura
instructorului și determinați-l să vă arate ce face online.

Tehnologia
Pe lângă educație există și soluții tehnice pe care le puteți folosi pentru monitorizare și care ajută la protecția copiilor
dumneavoastră. Considerăm că soluțiile tehnice sunt foarte potrivite pentru copiii mici, protejându-i în particular de
accesarea fără intenție a conținuturilor inadecvate sau dăunătoare. Însă pe măsură ce copiii cresc, soluțiile tehnice nu mai
dau rezultate. Cei mai mari nu numai că au nevoie de mai mult acces la Internet, dar folosesc deseori dispozitive pe care nu
le controlați sau pe care nu le puteți monitoriza, cum ar fi cele primite de la școală, consolele pentru jocuri sau calculatoarele
de-acasă ale prietenilor sau rudelor. Din acest motiv educația este foarte importantă.
Un alt pas este să aveți un calculator dedicat doar copiilor. Astfel, ei nu pot infecta accidental calculatorul pe care
dumneavoastră l-ați putea folosi pentru activități delicate, cum ar fi tranzacții bancare online sau plata taxelor. În plus,
păstrați-le calculatorul într-un spațiu comun și circulat din casă, pentru a le putea monitoriza activitățile. Doar pentru că ei
spun că-și fac temele asta nu înseamnă că o și fac în realitate. În sfârșit, asigurați-vă că acest calculator este securizat, are
copii de siguranță făcute cu regularitate și copiii nu au drepturi de administrator pe el. Pentru dispozitivele mobile, luați în
calcul o consolă de reîncărcare comună, undeva în casă. Înainte de culcare, impuneți ca toate dispozitivele mobile să fie
lăsate pe consola de încărcare, eliminând astfel tentația copiilor de a le folosi atunci când ar trebui să doarmă.
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Nu uitați că trebuie de asemenea să dăm un exemplu bun ca părinți. Asta înseamnă că atunci când copiii vă vorbesc să
puneți jos dispozitivul digital și să-i priviți în ochi. Încercați să nu folosiți aceste echipamente la masă și nu trimiteți mesaje
niciodată când conduceți mașina. În sfârșit, atunci când copiii fac greșeli, tratați-le pe fiecare în parte ca un prilej bun pentru
a învăța ceva în loc să treceți imediat la măsuri disciplinare. Explicați de fiecare dată „de ce“ și reamintiți-le că nu încercați
decât să-i protejați de pericole pe care nu le văd încă. Faceții să înțeleagă că pot veni să vă spună dacă experimentează
ceva neplăcut online, poate chiar să și facă un instantaneu al ecranului calculatorului pe care să vi-l arate. Asigurați-vă de
asemenea că se simt confortabil când vă abordează știind că ei înșiși au făcut ceva nepotrivit. Păstrând deschiderea pentru
o comunicarea activă este cel mai bun mod în care ajutați copiii să fie în siguranță în lumea digitală 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 securingthehuman.sans.org/ouch/archives

Versiunea în limba română
Cegeka este un furnizor independent de servicii IT&C ce își ajută clienții din întreaga Europă în transformarea lor digitală,
dezvoltarea de aplicații folosind metodologiile Agile, soluții de încredere de tip Cloud și managementul serviciilor 24/7.
Cegeka este prezentă în Austria, Belgia, Republica Cehă, Franța, Germania, Italia, Olanda, Polonia, România și Republica
Slovacă, având 3600 de angajați. Cegeka a realizat o cifră de afaceri de 368 milioane de euro în 2015. Pentru mai multe
informații vizitați www.cegeka.com.
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