Siguranța copiilor pe Internet. 10 sfaturi pentru părinți
Sfat 1. Aveti incredere in copilului d-voastra, altfel mijloacele tehnice vor fi neputincioase!
Dacă dintr-un motiv oarecare nu puteți avea încredere în copilul dvs. sau nu are încredere în dvs., puteți să nu mai citiți
celelalte sfaturi. Ai pierdut educația. Un copil nu poate fi ținut într-o cușcă. Nu poți să faci asta. Toate controalele parentale
sunt auxiliare. Ele vă ajută doar să știți ce face copilul dumneavoastră.
Desigur, îl puteți proteja de anumite pericole atunci când utilizați un PC sau gadget-uri. Dar cine și ce-l va salva de a merge
la un prieten (prietena) într-o cafenea, unde nu este mama și tata. Și dacă el (ea) nu are propriile frâne de învățământ, atunci
controlul tău va fi neputincios.
Sfat 2. Înregistrați un utilizator PC separat pentru copilul dvs.
Înainte de a vorbi despre controlul parental, înregistrați un utilizator separat pentru copilul cu drepturi de utilizator standard
pe PC.
Asigurați-vă că utilizatorul dvs. (fie comun pentru părinți, fie separat pentru fiecare dintre ei), este protejat de o parolă
puternică. În mod puternic înseamnă o parolă de cel puțin 8 caractere, care conține litere mari și mici ale alfabetului latin,
precum și numere sau caractere speciale.
După aceasta, puteți seta cu ușurință programul pentru disponibilitatea PC-ului pentru un copil. Fiind, spre exemplu, în zilele
lucrătoare de la 18-00 la 20-00 sau în orice alt moment când unul dintre adulți va fi acasă.
Sfat 3 . Explicați copilului că nu trebuie să oferiți informații personale despre dvs. fără permisiunea
părintească.
Copilul nu ar trebui să răspândească următoarele informații pe Internet:
▪

Prenume

▪

Vârsta

▪

Numărul de telefon

▪

Numărul școlii

▪

Adresa de domiciliu și alte date personale

Asigurați-vă că nu are acces la datele și cardurile dvs. bancare.
Învățați copilul să folosească nickname-uri (porecle) atunci când utilizează Internetul. Anonimitatea este bun mod de
protecție . Nu postați fotografii ale copilului în rețelele sociale.
Sfat 4. Nu deschideți e-mailuri, fișiere sau pagini web primite de la persoane necunoscute sau care nu
inspiră încredere.
Învățați-l cum să se confrunte cu o coliziune de materiale suspecte, spuneți că nu are novoie să facă clic pe link-uri în
e-mail-uri primite din surse necunoscute sau să deschidă diverse atașamente.
Sfat 5. Copilul trebuie să înțeleagă că interlocutorul său virtual poate să emită o altă persoană

Lipsa posibilității de a vedea și a auzi alți utilizatori este ușor de utilizat. Și prietenul de 10 ani al copilului tău în realitate poate
fi un răufăcător. Prin urmare, interziceți copilului să facă întâlniri cu cunoscuții virtuali.
Sfat 6. Înregistrați copilului propria adresă de e-mail.
Învăța-ți copilul metode de autentificare corecte atunci când lucrați cu poșta. Încercați să obțineți o adresă de e-mail pe
serverele de e-mail care utilizează autentificare în două etape (Hotmail.com, Outlook.com, Gmail.com, Mail.ru, Yandex.ru).
Explicați copilului că, dacă este necesar înregistrarea emailului pentru jocuri, este mai bine să utilizați o adresă specială
pentru acest scop. Și chiar mai bine - un alias special adresei principale. Este destul de ușor să configurați și să ștergeți pe
Hotmail.com sau Outlook.com.
Stăruiți-vă ca copilul dvs. să se înregistreze pe astfel de servere în prezența dvs. și să nu-și indice datele reale.
Sfat 7. Explicați copiilor că nu tot ceea ce văd sau citesc pe Internet este neapărat adevărat.
Învățați-i să vă întrebe dacă se îndoiesc de ce au citit.
Sfat 8. Desfășurați o conversație despre etica Internetului
Nu te referi la faptul că nu vei vedea niciodată interlocutorul tău. Incapacitatea de a vedea și a auzi interlocutorul nu este un
motiv pentru agresiune
Sfat 9. Controlați copiii cu programe speciale pentru control parental.
Da, desigur, ai încredere în copilul tău. Totuși, rețineți că acesta este încă un copil și, desigur, trebuie să fie verificat. Utilizați
programe specializate pentru control parental pentru acest lucru. Astăzi alegerea unui astfel de program este imensă.
utiliza atât programe gratuit cât și cele contra plată.

Puteți

Sfat 10. Nu uitați că copilul dvs. este o personalitate!
Aplicând controlul parental al programului, este ușor să intri în cealaltă extremă și să-l lipsiți pe copil de dreptul la o
greșeală. Luați în considerare, copilul dvs. poate fi ușor jignit de dvs. dacă își dă seama că pur și simplu nu aveți încredere
în el. De aceea, asigurați-vă că discutați despre restricții cu el pentru a înțelege de ce faceți acest lucru și nu altfel.
În general vorbind despre siguranța copiilor , nu necesită atât eforturile specialiștilor în domeniul securității informației, cât
și o conversație simplă cu un copil. Copilul trebuie să înțeleagă de ce decideți să adoptați anumite reguli.
Cea mai dificilă sarcină cu care ne confruntăm fiecare este să fim părinți vrednici. Și dacă tu însuți nu înveți acest lucru, atunci
nici un specialist în securitatea informațiilor și nici un psiholog nu te va învăța asta.

