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Αγαπητέ γονέα, 

Έρευνα EU Kids Online 

Σας ευχαριστούµε πολύ που δεχτήκατε να συµµετάσχετε στην έρευνά µας. Στο πανεπιστήµιο London 
School of Economics είµαστε επικεφαλής αυτού του σηµαντικού έργου για το Πρόγραµµα Ασφαλέστερου 
Ίντερνετ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κοµισιόν). 

Συνεργαζόµαστε µε επιστηµονικούς ερευνητές σε 25 διαφορετικές χώρες καθώς και µε διεθνείς ειδικούς 
συµβούλους οι οποίοι θα εξασφαλίσουν ότι τα αποτελέσµατα θα είναι χρήσιµα για πρωτοβουλίες να γίνει το 
ίντερνετ ασφαλέστερο για τα παιδιά. Ανάµεσα σε αυτούς τους συµβούλους είναι και οι Save the Children, το 
European Schoolnet και ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο για αύξηση της γνώσης για ασφάλεια, το Insafe. Στην Κύπρο 
συνεργαζόµαστε µε τον καθηγητή κο. Γιάννη Λαουρή του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευροεπιστηµών και 
Τεχνολογίας. 

Έχουµε σχεδιάσει αυτή την έρευνα για παιδιά και γονείς από όλη την Ευρώπη και τα ευρήµατα θα είναι 
σηµαντικά στις συµβουλές για σχολεία, την ευηµερία των παιδιών, τους εργαζόµενους µε τη νεολαία και 
άλλους που εργάζονται για να µεγιστοποιήσουν τα οφέλη από το ίντερνετ ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους. 

Για παράδειγµα, γνωρίζοντας τι κάνουν τα παιδιά όταν είναι συνδεδεµένα θα βοηθήσει τους δασκάλους να 
αναπτύξουν προγράµµατα προστασίας από τον «κυβερνοεκφοβισµό». Θα βοηθήσει επίσης τις κυβερνήσεις 
να αποφασίσουν καλύτερα ποια κοµµάτια του ίντερνετ πρέπει να επιτηρούνται καλύτερα. Όσοι εργάζονται 
µε τη νεολαία, επαγγελµατίες ή µη, χρειάζεται να γνωρίζουν για ποια πράγµατα θα συµβουλέψουν ή θα 
προειδοποιήσουν τα παιδιά. Και η δουλειά µας θα παρέχει καλύτερη καθοδήγηση στους γονείς, έτσι ώστε να 
µάθουν τρόπους να βοηθούν και να υποστηρίζουν τα παιδιά τους στη χρήση του ίντερνετ. 

Η έρευνα έχει σαν στόχο, επίσης, να φέρει στην επιφάνεια τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν κάποια 
παιδιά, ανακαλύπτοντας τα χρήσιµα πράγµατα που κάνουν στο ίντερνετ τα παιδιά και τους καταπληκτικούς 
τρόπους µε τους οποίους τα παιδιά µαθαίνουν να χρησιµοποιούν το ίντερνετ µε λογική και δεξιοτεχνία. Για 
αυτό το λόγο η έρευνα µας ρωτάει πολλές ερωτήσεις - έτσι ώστε να καταλάβουµε τις διαφορετικού τύπου 
εµπειρίες που τα παιδιά διαφορετικών ηλικιών και µε διαφορετικό υπόβαθρο έχουν στις διάφορες χώρες. 

Πληροφορίες για τους ερευνητές και τους συµβούλους σε κάθε χώρα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα µας, 
στη διεύθυνση www.eukidsonline.net. Τα ευρήµατα θα ανακοινωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Κοµισιόν) στις 21 Οκτωβρίου 2010 στο Λουξεµβούργο. Θα αναρτήσουµε τα ευρήµατα στην ιστοσελίδα µας 
εκείνη την ηµεροµηνία - παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας αν θέλετε να πληροφορηθείτε τα 
αποτελέσµατα. 

Και πάλι, σας ευχαριστούµε θερµά για τη συµµετοχή σας στην έρευνα. 

Με εκτίµηση, 

Καθηγήτρια Sonia Livingstone 
Διευθύντρια, έργο EU Kids Online 
Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων 
London School of Economics and Political Science 
Houghton Street, London WC2A 2AE, UK 
Telephone +44(0)2079557710 Email s.livingstone@lse.ac.uk 


