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Părinţi şi copii

Siguranţa copilului online
Controlul accesului copilului tău la Internet îi poate apăra viaţa.
Informează-te şi protejează-l !
Siguranţa copilului tău nu este de neglijat !
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Internetul este o descoperire fabuloasă. Un întreg univers informaţional şi social se
aşterne la picioarele noastre prin multitudinea de posibilităţi care ni se oferă în reţea. Curiozitatea
specifică vârstei copilăriei face ca această lume să atraga şi interesul copilului, care se află
nepregătit în faţa pericolelor ce îl aşteaptă la distanţa unui simplu click. Din nefericire, pericolele
sunt reale, depăşind sfera virtualului.
Te-ai gândit vreodată că atunci când copilul tău stă neprotejat în faţa calculatorului
există riscul ca el să contacteze accidental sau să fie abordat de persoane care se prezintă
drept prieteni de vârstă apropiată şi îl implică în conversaţii pe teme sexuale şi chiar îi
propun întâlniri în lumea reală ?
Acest lucru este posibil şi nu este desprins dintr-o poveste. Copilul lăsat neprotejat în faţa
calculatorului poate intra în contact cu materiale inadecvate vârstei sale (pornografie, violenţă,
rasism, droguri, băutură, jocuri de noroc) şi cu persoane periculoase (infractori, proxeneţi,
pedofili), toate acestea plasându-l în situaţii de risc, punându-i în unele cazuri chiar viaţa în
pericol.
Iată care au fost rezutatele studiului realizat în 2006 de catre Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet - România:
•
•
•
•
•
•
•
•

45% dintre copii au accesat din întâmplare sau intenţionat site-uri conţinând nuditate şi pornografie (părinţii lor
ştiau despre aceasta, dar nu s-au îngrijorat)
50% dintre copii au accesat site-uri cu conţinut violent (30% dintre părinţi ştiau)
85% dintre copii au discutat cu necunoscuţi pe Internet (65% dintre părinţi ştiau)
45% dintre copii au primit propuneri de a se întâlni în realitate cu „prietenii" din spaţiul virtual (35% dintre părinţi
ştiau)
65% dintre copii stau pe internet mai mult de 3 ore zilnic (45% din părinţi ştiau)
80% dintre părinţi afirmă că au discutat cu copiii lor în legătură cu accesul la internet (doar 55% din copii
confirmă)
30% dintre copii au părinţi care nu accesează internetul
65% dintre părinţi nu folosesc nici un mijloc (nici măcar restricţii educative) prin care să ţină sub control accesul
copiilor la site-uri cu conţinut periculos

Procentele surprinzător de mari ale părinţilor care nu restricţionează accesul copiilor la
internet şi nu se arată îngrijoraţi de riscurile la care aceştia se expun, se pot explica probabil mai
întâi prin lipsa lor de informare şi apoi prin încrederea pe care le-o acordă. Lipsa de discernământ
a copiilor precum şi numărul semnificativ al copiilor care intră pe site-uri cu conţinut interzis
minorilor sau oferă date necunoscuţilor este foarte mare, ceea ce indică faptul că încrederea
acordată de părinţi este nejustificată.
Tu esti un părinte responsabil ? Ţi-ai informat copilul şi ai facut tot ce trebuie pentru
ca el să nu fie expus acestor riscuri ?
Iată un set de întrebări menit să te ajute să îţi dai seama cât de mult este expus copilul tău la risc:
•
•
•
•
•
•
•

Ai informat copilul despre internet, expunându-i atât părţile sale pozitive cât şi cele negative ?
Ai stat alături de copil când navighează pe internet, pentru a-i oferi ajutorul în a discrimina paginile sigure de
cele cu conţinut periculos ?
Ai controlat periodic istoricul navigării pe internet, pentru a-i verifica accesările ?
Ai discutat cu el despre prietenii din mediul virtual ?
I-ai pus în vedere să nu ofere necunoscuţilor date personale (fotografii, adrese) ?
I-ai fixat un orar strict în care poate accesa internetul ?
Ai instalat pe calculator un soft de filtrare şi restricţionare ?
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Ce sunt programele de filtrare si care sunt cele mai cunoscute ?
Programele de filtrare sunt softuri pe care părintele (sau un specialist IT) le instalează pe
calculator în mod parolat, şi care îndeplinesc următoarele roluri: restricţionează accesul la
internet între anumite ore, nu permit accesul pe acele site-uri care au un conţinut nepotrivit pentru
copii, monitorizează activitatea pe care copilul o desfăşoară pe internet.
Un exemplu de astfel de soft este „K9 Web Protection”, distribuit gratis la următoarea adresa:
www.k9webprotection.com .
Trebuie să ştii că softurile de siguranţă online filtrează aproximativ pănă la 90% din pericole,
restul de 10 % fiind acoperit de măsura în care copilul este informat şi mai ales educat, astfel
încât să îşi formeze abilitatea şi deprinderea de a se feri de pericolele online. Softul îi va oferi
protecţie doar în condiţiile în care va naviga de acasă, dar nu uita că e posibil ca el să poată
accesa cândva internetul şi din alte locaţii neprotejate şi, mai mult, să poată dobândi în timp
cunoştinţe avansate care să îi permită să eludeze softul. Asumă-ti responsabilitatea de a-i oferi
educaţia necesară înainte ca aceste lucruri să se întâmple !
Cine se poate ocupa de educaţia copilului cu privire la siguranţa online ?
Educaţia copilului cu privire la siguranta online poate fi realizată într-o măsură mai mare sau
mai mică de către toţi cei care deţin roluri cu responsabilitate în educaţia copilului, sunt suficient
de familiarizaţi cu internetul şi informaţi asupra pericolelor pe care acesta le antrenează: familie,
educatori, învăţători, profesori, psihologi, psihopedagogi, informaticieni, etc..

Pentru mai multe resurse utile (informaţii, activităţi, cursuri, softuri de restricţionare)
privind siguranţa online a copilului tău accesează

http://copii.psiholog-bacau.net/siguranta_copilului_online.htm
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