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Wprowadzenie
75% dzieci w Europie korzysta z Internetu. Cz'() spo*ecze+stwa jest zadowolona z ich wczesnych
do(wiadcze+ z Internetem, podczas gdy innych niepokoi wystawienie bezbronnych dzieci na nowe formy
zagro/e+. Zasada równowa/enia celów maksymalizacji korzy(ci i minimalizacji zagro/e+ wymaga
podej(cia opartego na potwierdzonych danych.
Inicjatywa EU Kids Online (2006-9), finansowana przez Program „Safer Internet plus” Komisji
Europejskiej, zosta*a podj'ta w celu opisania, porównania i uogólnienia wniosków z wcze(niej i aktualnie
prowadzonych w Europie bada+ nad dzie)mi i technologiami on-line. Projekt zrealizowa*a grupa badaczy
powi8zanych w sie) tematyczn8.
Powo*ano zespo*y badawcze z 21 krajów europejskich: Austrii, Belgii, Bu*garii, Cypru, Czech, Danii,
Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii,
S*owenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i W*och, /eby uwzgl'dni) ró/nice mi'dzy krajami i zwi'kszy) zakres
kompetencji badawczych
Przyj'to analityczne podej(cie badawcze, uwzgl'dniaj8ce dwa poziomy analizy zgromadzonego
materia*u: indywidualny (skoncentrowany na dziecku) i makrospo*eczny (uwzgl'dniaj8cy kraje jako
jednostki analizy). Cel badawczy zrealizowano poprzez sformu*owanie pyta+ i przetestowanie hipotez
badawczych wa/nych dla kszta*towania polityki spo*ecznej dotycz8cej Internetu. Porównania na
poziomie indywidualnym i makrospo*ecznym zosta*y umieszczone w kontek(cie szerzej rozumianych
struktur /ycia dziecka.

Celem projektu by&o:
Opisa) i oceni) wyniki bada+ nad korzystaniem z Internetu przez dzieci oraz wskazanie luk w bazie
istniej8cych danych
Sprawdzi), jakie konteksty badawcze kszta*tuj8 programy bada+ i ustali) wzorce najlepszych praktyk
badawczych
Porówna) wyniki uzyskanie w ró/nych krajach europejskich, rozpatruj8c podobie+stwa i ró/nice w
szerszym kontek(cie
Opracowa) dla polityki spo*ecznej zalecenia dotycz8ce dzia*a+ promuj8cych bezpieczne korzystanie z
Internetu oparte na potwierdzonych danych.

Baza potwierdzonych danych1
W ramach projektu stworzono publicznie dost'pn8 i w pe*ni przeszukiwaln8 „Baz' danych” zawieraj8c8
opisy wszystkich bada+ empiryczych zidentyfikowanych jako przeprowadzone w Europie i spe*niaj8cych
okre(lone wymogi jako(ciowe. Baza ta zawiera opis i wyniki 390 oddzielnych bada+.
Jak pokazuje Rycina 1, rozk*ad bada+ w Europie by* nierównomierny — wi'kszo() przeprowadzono w
Niemczech, Wielkiej Brytanii i Danii, a najmniej na Cyprze, w Bu*garii, Polsce, Islandii, S*owenii i Irlandii.
Mocn8 stron8 istniej8cych bada+ s8 dane dotycz8ce dost'pu i wykorzystania Internetu, ale aktualna
wiedza zawiera sporo luk, szczególnie w zakresie pewnych rodzajów zagro/e+, odno(nie m*odszych
dzieci i nowych/mobilnych platform.
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Rycina 1: Liczba bada zidentyfikowanych w poszczególnych krajach (system wielokodowy)

Klasyfikacja mo+liwo,ci i zagro+e dla dzieci w Internecie
W celu przeanalizowania dost'pnych wyników bada+ mo/liwo(ci i zagro/enia dla dzieci w Internecie
zosta*y sklasyfikowane wed*ug roli dziecka w komunikacji on-line oraz istotnych tematów lub warto(ci
wa/nych przy kszta*towaniu polityki (Tabela 1).
Pomimo znanych trudno(ci z ich zdefiniowaniem i pokrywaniem si', nie ulega*o w8tpliwo(ci, /e istnieje
wi'cej bada+ w zakresie dost'pu i korzystania z Internetu ni/ sama tematyka zagro/e+ on-line, przy
czym zagro/enia poruszano nawet w jednej trzeciej wszystkich bada+.
W niewielu badaniach uwzgl'dniono zagadnienia rodzicielskie, chocia/ w krajach, w których
prowadzono wiele bada+, istnia*o wi'cej bada+ po(wi'conych rodzicielstwu ni/ w krajach o ogólnej
niewielkiej liczbie bada+.
Badania dotycz8ce zagro/e+ dla dzieci w Internecie s8 relatywnie równomiernie podzielone na ogólne
zagro/enia zwi8zane z tre(ci8, kontaktem i dzia*aniem, aczkolwiek kilka bada+ po(wi'cono analizie
zagro/e+ on-line w odniesieniu do ma*ych dzieci.
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ZAGRO9ENIA

MO9LIWO:CI

Tre,/:
Dziecko jako odbiorca

Kontakt:
Dziecko jako uczestnik

Dzia&anie:
Dziecko jako aktor

Nauka edukacji
i znajomo,/ techniki
cyfrowej

Zasoby edukacyjne

Kontakt z innymi
osobami o podobnych
zainteresowaniach

Samodzielnie inicjowana
i wspólna nauka

Udzia&
i zaanga+owanie
obywatelskie

Globalne informacje

Wymiana w,ród grup
zainteresowa

Konkretne formy
zaanga+owania
obywatelskiego

Kreatywno,/
i wyra+anie w&asnego
„ja”

Ró+norodno,/ zasobów

Zaproszenie/inspiracja
do tworzenia lub udzia&u

Generowane przez
u+ytkownika tworzenie
tre,ci

To+samo,/ i zwi;zki
spo&eczne

Porady (dotycz;ce +ycia
osobistego / zdrowia /
spraw seksualnych itp.)

Kontakty spo&eczne,
wspólne do,wiadczenia
z innymi

Wyra+anie swojej
to+samo,ci

Handel

Reklama, spam,
sponsoring

:ledzenie/pozyskiwanie
informacji osobistych

Hazard, nielegalne
pobieranie plików,
dzia&alno,/ hakerska

Agresja

Tre,ci przesycone
przemoc; /
makabrycznymi
tre,ciami / nienawi,ci;

Zastraszanie, n@kanie
lub prze,ladowanie

Zastraszanie i n@kanie
innych

Seks

Tre,ci pornograficzne /
szkodliwe seksualnie

Spotykanie
nieznajomych,
przygotowanie do +ycia
seksualnego

Tworzenie /
wprowadzanie
materia&ów
pornograficznych

Warto,ci

Tre,ci rasistowskie,
nieobiektywne
informacje / porady (np.
narkotyki)

Krzywdzenie siebie,
niechciana perswazja

Udzielanie porad, np.
dotycz;cych
samobójstwa /
promuj;cych anoreksj@

Tabela 1: Klasyfikacja mo'liwo(ci i zagro'e dla dzieci w Internecie

Kontekst bada
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Na kszta*t bada+ ma równie/ wp*yw szereg czynników spo*ecznych i politycznych, w tym dzia*ania
krajowe w zakresie wspierania rozpowszechnienia i korzystania z Internetu, dzia*ania promuj8ce
wykorzystanie Internetu w szko*ach oraz reagowanie na niepokoje zg*aszane przez spo*ecze+stwo.
W niektórych krajach, szczególnie tych, które uzyska*y dost'p do Internetu stosunkowo niedawno,
Komisja Europejska ustali*a program bada+ dotycz8cych dzieci i Internetu; rz8dy narodowe wolniej
realizuj8 tego rodzaju badania.
W Europie liczba uniwersytetów w danym kraju, która sama jest skorelowana z wielko(ci8 populacji,
stanowi istotny, ale nie silny prognostyk ilo(ci bada+ w zakresie korzystania z Internetu przez dzieci.
Badania s8 prowadzone na szersz8 skal' w krajach, które wcze(niej uzyska*y szeroki dost'p do
Internetu.
Nie istnieje bezpo(rednia i systematyczna zale/no() mi'dzy Nród*em finansowania i ilo(ci8 lub
rodzajem bada+ prowadzonych na terenie Europy. Tym niemniej jednak niski poziom intensywno(ci
bada+ w niektórych krajach odzwierciedla ich zale/no() od funduszy publicznych. W wi'kszo(ci
krajów badania finansuj8 g*ównie rz8dy i bran/a; oko*o po*owy funduszy jest przeznaczane na
badania, które obejmuj8 kwestie zagro/e+, st8d te/ zapewniaj8 one finansowanie du/ego odsetka
dost'pnych bada+ dotycz8cych zagro/e+. Organizacje charytatywne, organizacje pozarz8dowe,
organy regulacyjne, rady badawcze i Komisja Europejska finansuj8 znacznie mniej bada+, chocia/
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w ich przypadku istnieje bardzo du/e prawdopodobie+stwo, /e badania takie b'd8 dotyczy)
zagro/e+.
W krajach o wy/szym stopniu korzystania z Internetu w(ród dzieci po(wi'canie uwagi temu
zagadnieniu w mediach odgrywa kluczow8 rol' w skoncentrowaniu programu badawczego na
kwestiach bezpiecze+stwa i (wiadomo(ci. Zdecydowana wi'kszo() doniesie+ prasowych
dotycz8cych dzieci i Internetu skupia si' na zagro/eniach, a nie mo/liwo(ciach; prawie dwie trzecie
wszystkich relacji odnosi*o si' do zagro/e+, podczas gdy mniej ni/ jedna pi8ta mówi*a o
mo/liwo(ciach.

Najwa+niejsze wyniki bada
Stopie+ korzystania z Internetu przez dzieci nadal ro(nie; obecnie co najmniej tyle samo rodziców
równie/ korzysta z Internetu. W wi'kszo(ci krajów ró/nice mi'dzy p*ciami wydaj8 si' zanika), natomiast
nierówno(ci socjoekonomiczne si' utrzymuj8.
Ranking napotykanych zagro/e+ on-line jest podobny w ró/nych krajach europejskich;
najpowszechniejszym ryzykownym zachowaniem jest ujawnienie osobistych informacji. Spotkanie
osobiste z kim( poznanym on-line jest znacznie mniej powszechne, ale pozostaje najwi'kszym
zagro/eniem.
Dzieci z domów o ni/szym statusie spo*ecznym s8 bardziej wystawione na ryzyko on-line. U ch*opców
stwierdzono wy/sze prawdopodobie+stwo napotkania (lub stworzenia) zagro/e+ dzia*ania, a
dziewczynki s8 bardziej zagro/one ryzykiem zwi8zanym z tre(ci8 i kontaktem.
Istnieje dodatnia korelacja mi'dzy korzystaniem z Internetu i zagro/eniem; W krajach Europy Pó*nocnej
na ogó* stwierdza si' model „wysokie korzystanie, wysokie ryzyko”, w krajach Europy Po*udniowej –
„niskie korzystanie, niskie ryzyko”, a w krajach Europy Wschodniej – „nowe korzystanie, nowe ryzyko”.

Zmiany w profilu dzieci on-line3
Badanie ankietowe Eurobarometru przeprowadzone w latach 2005 i 2008 przez Program Safer Internet
wskazuj8, /e korzystanie z Internetu przez dzieci nadal ro(nie. W 2005 roku 70% dzieci w wieku 6-17 lat
w krajach EU25 korzysta*o z Internetu. Do roku 2008 odsetek ten wzrós* (rednio do 75%, chocia/ w(ród
nastolatków nast8pi* niewielki wzrost lub nie odnotowano go w ogóle. Najbardziej wyraNny wzrost
nast8pi* w(ród m*odszych dzieci – do 2008 roku 60% dzieci w wieku 6-10 lat mia*o dost'p do Internetu.
Jednak/e wi'kszo() dost'pnych bada+ skupia si' na nastolatkach, a nie na ma*ych dzieciach.
Wi'kszy wzrost stopnia wykorzystania Internetu jest widoczny w krajach Europy Prodkowej i Wschodniej,
które niedawno wst8pi*y do Unii Europejskiej. Innymi s*owy, kraje, w których poziom korzystania z
Internetu by* niski w 2005 roku, odnotowa*y najwi'ksze wzrosty w ostatnich latach, cz'(ciowo z powodu
zbli/enia si' przez wiele krajów do poziomu „nasycenia”. Wi'kszo() dost'pnych bada+ skupia si'
jednak na krajach, w których Internet jest ju/ szeroko dost'pny, a nie na krajach, dla których Internet jest
nowo(ci8.
Inn8 rzucaj8ca si' w oczy zmian8 mi'dzy latami 2005 i 2008 jest to, /e obecnie liczba rodziców
korzystaj8cych z Internetu dorównuje licznie dzieci on-line, co stanowi odwrócenie wcze(niejszego
trendu, gdy szczególnie nastolatki przewy/sza*y doros*ych w zakresie korzystania z Internetu, chocia/
dzieci mog8 nadal „prowadzi)” w zakresie ilo(ci/jako(ci korzystania z Internetu. W 2008 roku 85%
rodziców dzieci w wieku 6-17 lat kiedykolwiek korzysta*o z Internetu, co stanowi znacz8cy wzrost w
stosunku do 66% w 2005 roku. W 2005 roku wi'cej dzieci korzysta*o z Internetu ni/ ich rodziców, ale
obecnie sytuacja ta si' zmieni*a. W(ród krajów EU27 do Internetu mia*o dost'p tylko 9% dzieci w wieku
6-17 lat rodziców, którzy nie korzystali z Internetu.
Powy/sze wyniki wskazuj8, /e dowody na to, /e dzieci s8 „rdzennymi u/ytkownikami technologii
cyfrowych” s8 coraz mniejsze, poniewa/ rodzice „nadrabiaj8 zaleg*o(ci” w stosunku do nastolatków (i
„wyprzedzili” ju/ m*odsze dzieci). Tylko w Estonii, Polsce, S*owenii, na Malcie, W'grzech, Litwie, w
S*owacji, Portugalii i Rumunii jest (nieznacznie) wi'cej dzieci korzystaj8cych z Internetu ni/ rodziców.
We wszystkich tych krajach Internet jest stosunkowo nowym zjawiskiem.
Analiza korzystania z Internetu przez poszczególne grupy wiekowe wskazuje, /e jego wykorzystanie
wzrasta z ka/dym rokiem wieku dziecka, osi8gaj8c plateau do 10-11 roku /ycia. W 2005 roku to plateau
nie nast'powa*o przed 12-13 rokiem /ycia. Wieloletnie nierówno(ci mi'dzy p*ciami mog8 zanika),
3
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natomiast nierówno(ci socjoekonomiczne utrzymuj8 si' w wi'kszo(ci krajów. Wi'kszo() bada+,
szczególnie bada+ nieakademickich, ma charakter ilo(ciowy, dlatego s8 skuteczniejsze w ujawnianiu
cz'stotliwo(ci i rozk*adu aktywno(ci dzieci w populacji ni/ w zrozumieniu w*asnych do(wiadcze+ dzieci
lub perspektyw w kontek(cie.
Istnieje istotna baza potwierdzonych danych dotycz8cych korzystania z Internetu przez dzieci wraz z ich
zainteresowaniami i aktywno(ci8 on-line. W mniejszej liczbie w ka/dym kraju uwzgl'dniono nauk',
umiej'tno(ci, frustracje, strategie wyszukiwania, aktywno() kreatywn8, zaanga/owanie obywatelskie lub
praktyki w zakresie radzenia sobie z ryzykiem i bezpiecze+stwa. Obecnie dost'pnych jest niewiele
odpowiednich potwierdzonych danych dotycz8cych wykorzystania mo/liwo(ci Internetu umo/liwiaj8cych
dokonanie porówna+ mi'dzy poszczególnymi krajami europejskimi.

Porównanie zagro+e on-line dla dzieci
W ca*ej Europie, pomimo znacznego zró/nicowania mi'dzy poszczególnymi krajami, dost'pne wyniki
sugeruj8, /e dla nastolatków korzystaj8cych z Internetu ranking napotykanych zagro/e+ jest do()
podobny w ka/dym kraju. Najpowszechniejszym ryzykownym zachowaniem jest ujawnienie osobistych
informacji, a nast'pnie natkni'cie si' na pornografi' internetow8. Kolejne miejsce zajmuj8 tre(ci
przesycone przemoc8 lub nienawi(ci8. Dalej plasuje si' zastraszanie (tzn. „cyberbullying”),
otrzymywanie niechcianych komentarzy o podtek(cie seksualnym, podczas gdy kontakt osobisty z
osob8 poznan8 w Internecie wydaje si' by) najmniej powszechnym, cho) zapewne najwi'kszym,
zagro/eniem.
W kilku krajach zaobserwowano, /e oko*o 15% - 20% nastolatków on-line zg*asza*o jaki( stopie+
n'kania lub uczucie dyskomfortu lub zastraszania on-line. Daje to prawdopodobnie wskazanie odsetka
nastolatków, dla których istnieje ryzyko pewnego stopnia zagro/enia.
Pomimo /e jest bardziej prawdopodobne, i/ dzieci rodziców o wy/szym statusie spo*ecznym maj8
dost'p do Internetu ni/ rodziców o ni/szym statusie spo*ecznym, okazuje si', /e dzieci z domów o
ni/szym statusie spo*ecznym s8 bardziej nara/one na ryzyko on-line.
Istnieje zró/nicowanie ryzyka w zale/no(ci od p*ci; u ch*opców stwierdzono wy/sze
prawdopodobie+stwo napotkania (lub stworzenia) zagro/e+ dzia*ania, a dziewczynki s8 bardziej
zagro/one ryzykiem zwi8zanym z tre(ci8 i kontaktem.
Podsumowuj8c, wydaje si', /e starsze nastolatki napotykaj8 na wy/sze ryzyko on-line ni/ m*odsze
dzieci, chocia/ kwestia, jak m*odsze dzieci radz8 sobie z ryzykiem w Internecie, pozostaje nadal ma*o
zbadana.
Kraje zosta*y sklasyfikowane wed*ug stopnia korzystania z Internetu przez dzieci i stopnia ryzyka w
Internecie. Klasyfikacja krajów na kraje o „wysokim ryzyku” (tzn. powy/ej (redniej europejskiej), „(rednim
ryzyku” (tzn. w przybli/eniu do (redniej europejskiej) lub „niskim ryzyku” (np. poni/ej (redniej
europejskiej) to relatywna ocena w oparciu o wyniki dost'pnych przeprowadzonych bada+. Sugerowana
jest dodatnia korelacja pomi'dzy korzystaniem a ryzykiem, przy czym w krajach Europy Pó*nocnej na
ogó* stwierdza si' model „wysokie korzystanie, wysokie ryzyko”, w krajach Europy Po*udniowej – „niskie
korzystanie, niskie ryzyko”, a w krajach Europy Wschodniej – „nowe korzystanie, nowe ryzyko” (Tabela
2).
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Korzystanie z Internetu przez dzieci
Ryzyko on-line

Niskie (< 65%)

Niskie

Cypr
W*ochy
Grecja

rednie

Wysokie

rednie (65% - 85%)
Francja
Niemcy
Austria
Belgia
Irlandia
Hiszpania
Portugalia
Bu*garia
Czechy

Wysokie (> 85%)

Dania
Szwecja

Estonia
Islandia
Holandia
Norwegia
Polska
S*owenia
Wielka Brytania

Tabela 2: Klasyfikacja krajów wed1ug korzystania z Internetu przez dzieci i ryzyka w Internecie

Radzenie sobie z ryzykiem
Istniej8 rozbie/ne opinie, co oznacza termin „radzenie sobie” lub „bycie odpornym” na zagro/enia
obecne w Internecie; brakuje te/ fachowej wiedzy w zakresie pomiaru tego zjawiska. Reakcja dzieci na
zagro/enia internetowe przyjmuje ró/ne postacie — od zignorowania problemu do sprawdzenia
wiarygodno(ci strony lub zg*oszenia go on-line, poinformowania przyjaciela b8dN (rzadko) rodzica lub w
przypadku niektórych dzieci zaostrzenia problemu przez przes*anie tre(ci dalej lub wrog8 reakcj'. Jak
dot8d zagadnienie to nie zosta*o w sposób uporz8dkowany zbadane; nie oceniono te/ skuteczno(ci tych
zachowa+.
Zasadniczo wydaje si', /e umiej'tno(ci dzieci w zakresie korzystania z Internetu zwi'kszaj8 si' wraz z
wiekiem. Umiej'tno(ci te prawdopodobnie obejmuj8 zdolno() dzieci do ochrony siebie samych przed
zagro/eniami internetowymi, chocia/ – co mo/e by) zaskakuj8ce – zosta*o to zbadane w niewielkim
stopniu. Jednak/e istniej8 jak dot8d pewne trudno(ci z pomiarem umiej'tno(ci korzystania z Internetu;
dost'pne jest niewiele bada+ porównawczych dotycz8cych zachowa+ dzieci w Internecie. Na przyk*ad,
ch*opcy cz'(ciej ni/ dziewczynki wykazuj8 wy/szy poziom umiej'tno(ci, ale nale/a*oby w tej dziedzinie
przeprowadzi) obiektywne badania; niewiele wiadomo, jak dzieci oceniaj8 strony internetowe, okre(laj8,
co jest wiarygodne, radz8 sobie z problematycznymi stronami lub reaguj8 na strony, które s8
niebezpieczne.
Zaobserwowano, /e istniej8 ró/nice pomi'dzy krajami w zakresie radzenia sobie z tymi problemami.
Postrzegana zdolno() dzieci do radzenia sobie z zagro/eniami internetowymi (zg*aszana przez rodziców
w ró/nych krajach, w oparciu o Eurobarometr z roku 2005) ujawni*a, /e du/a zdolno() radzenia sobie
przez dzieci zosta*a wykazana w Austrii, Belgii, na Cyprze, w Danii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii;
niska zdolno() radzenia sobie zosta*a stwierdzona w Bu*garii, Estonii, Grecji, Portugalii i Hiszpanii (kraje,
w których wykazano (redni8 zdolno() to Czechy, Irlandia, Polska, S*owenia i Szwecja).

Nadzorowanie przez rodziców dzieci korzystaj;cych z sieci
Eurobarometr z 2008 roku wykaza*, /e rodzice dzieci w wieku 6-17 lat w krajach EU27 byli raczej
zaniepokojeni lub bardzo zaniepokojeni ogl8daniem przez ich dzieci obrazów przesyconych
przemoc8/seksem (65%), staniem si' przez nie ofiar8 uwodzenia za po(rednictwem Internetu (60%),
otrzymywaniem przez dzieci informacji na temat samookaleczania, samobójstwa lub anoreksji (55%),
zn'caniem si' nad nimi przez inne dzieci za po(rednictwem Internetu (54%), izolowaniem si' dzieci od
innych osób (53%) i przekazywaniem przez dzieci swoich danych osobowych/poufnych w Internecie
(47%). Jedn8 czwart8 rodziców niepokoi*y wszystkie wy/ej wymienione zagro/enia. Rodzice martwi8 si'
bardziej o dziewczynki i m*odsze dzieci (chocia/, jak wykazano powy/ej, ch*opcy i nastolatki napotykaj8
równie du/o lub wi'cej zagro/e+ w Internecie).
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Widoczne s8 równie/ ró/nice pomi'dzy poszczególnymi krajami, w wi'kszym stopniu zwi8zane ze
stopniem rozpowszechnienia Internetu — je(li mniej dzieci korzysta z Internetu w kraju, rodzice s8
bardziej (a nie mniej) zaniepokojeni. Szczególnie rodzice z Francji, Portugalii, Hiszpanii i Grecji
(wszystkich krajów, gdzie korzystanie z Internetu przez dzieci jest ni/sze) s8 znacznie bardziej
zaniepokojeni ni/ rodzice w krajach o wysokim poziomie korzystania z Internetu, takich jak Dania czy
Szwecja.
Co wi'cej rodzice, którzy sami korzystaj8 z Internetu, s8 mniej zaniepokojeni od tych, którzy z niego nie
korzystaj8. Korzystanie przez rodziców z Internetu z tego wzgl'du prawdopodobnie stanowi dobr8
metod' zmniejszania ich poziomu niepokoju, poniewa/ mog8 oni w ten sposób naby) do(wiadczenia w
Internecie i usprawni) swoje umiej'tno(ci radzenia sobie w sytuacjach napotykanych w Internecie.
Jak w przypadku wi'kszo(ci mediów, w tym obecnie Internetu, rodzice zg*aszaj8 ró/ne strategie
nadzorowania dzia*a+ swoich dzieci w Internecie. Obejmuje ono, po pierwsze, nak*adanie zasad i
ogranicze+; po drugie, podej(cie osobiste – ogl8danie, dzielenie si' informacjami, rozmawianie o
Internecie ze swoimi dzie)mi; po trzecie, zastosowanie narz'dzi technicznych, takich jak filtrowanie i
monitorowanie. Zasadniczo rodzice wol8 porozmawia) ze swoimi dzie)mi o tym, co robi8 w Internecie i
przypatrywa) si' z bliska, gdy dzieci korzystaj8 z Internetu – w przypadku m*odszych dzieci, poniewa/
rodzice chcieliby podzieli) si' swoim do(wiadczeniem, w przypadku starszych nastolatków, gdy/ rodzice
s8dz8, /e zasady nie s8 przestrzegane lub nieodpowiednie w ich wieku, a w stosunku do wszystkich
dzieci, poniewa/ rodzice chc8 ufa) swym dzieciom i traktowa) je z szacunkiem. Mimo to znaczny
odsetek zg*asza stosowanie ka/dej z dost'pnych strategii.
Eurobarometr z roku 2008 ujawnia, /e znaczenie maj8 warto(ci kulturowe. Ni/szy poziom
zaniepokojenia i nadzoru w(ród rodziców ze Skandynawii, pomimo ich wy/szego stopnia korzystania z
Internetu, mo/e by) spowodowany leseferystyczn8 postaw8 w stosunku do Internetu lub wi'kszym
zaufaniem do w*asnych dzieci. Rodzice w Danii i Szwecji zapewniaj8 znacznie mniejszy nadzór nad
korzystaniem z Internetu przez swoje dzieci ni/ rodzice w Niemczech, Grecji, Irlandii, W*oszech,
Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Podobnie jest w przypadku rodziców z Estonii i Czech, ale mo/e
to raczej odzwierciedla) relatywny brak wiedzy rodziców na temat Internetu. Ogólnie analiza
Eurobarometru 2008 sugeruje, /e je(li rodzice s8 u/ytkownikami Internetu, zg*aszaj8 wi'kszy nadzór
nad korzystaniem z Internetu przez swoje dzieci; rodzice niekorzystaj8cy z Internetu zapewniaj8
mniejszy nadzór.

Zalecenia polityki – maksymalizacja mo+liwo,ci4
Poziom rozpowszechnienia Internetu wp*ywa na stopie+ dost'pu i korzystania z Internetu przez dzieci.
W krajach, gdzie dost'p do Internetu sta* si' powszechny, nast'puje zmniejszenie ró/nic w
gospodarstwach domowych mi'dzy p*ciami i osobami o ró/nym statusie socjoekonomicznym. Jednak/e
ró/nice te (lub nierówno(ci) pozostaj8 znaczne, szczególnie tam, gdzie dost'p do Internetu nie mo/e
by) (jak dot8d) uwa/any za rzecz oczywist8.
Je(li pozosta*e 25% dzieci w Unii Europejskiej ma uzyska) dost'p do Internetu, polityka promowania
dost'pu do technologii cyfrowej powinna by) realizowana w krajach o relatywnie niskim poziomie
korzystania z Internetu przez dzieci (W*ochy, Grecja, Cypr) i w pewnych segmentach populacji (mniej
zamo/ne gospodarstwa domowe, rodzice bez dost'pu do Internetu).
Znajomo() j'zyka angielskiego wydaje si' by) wy/sza w Europie Pó*nocnej, gdzie zarówno korzystanie
z Internetu, jak i zagro/enia wykazuj8 tendencj' do (redniego lub wysokiego poziomu. Jest mo/liwe, /e
wi'kszy dost'p do tre(ci w j'zyku angielskim zwi'kszy zarówno mo/liwo(ci, jak i zagro/enia. Tym
niemniej jednak w krajach o niewielkich populacjach u/ytkowników narodowego j'zyka (np. Czechy,
S*owenia, Grecja) mo/liwe jest, /e mo/liwo(ci dzieci zostan8 zwi'kszone przez zapewnienie wi'kszej
ilo(ci tre(ci internetowych.
Istniej8 pewne wskazania, /e obecno() silnych nadawców serwisów publicznych lub innych dostawców
tre(ci publicznych dla dzieci odgrywa istotn8 rol' w zach'caniu do korzystania z Internetu, jak równie/ w
ograniczaniu zagro/e+ internetowych.
Skupianie si' doniesie+ mediów przewa/nie na zagro/eniach w Internecie, a nie na mo/liwo(ciach, mo/e
zwi'ksza) niepokój rodziców. Poniewa/ istnieje korelacja pomi'dzy krajowymi poziomami korzystania z
Internetu przez rodziców a niepokojem rodziców o aktywno() on-line ich dzieci, po*8czenie niskiego stopnia
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korzystania z Internetu przez rodziców i paniki szerzonej przez media mo/e zaostrzy) niepokój rodziców w
niektórych krajach.
Niewiele wiadomo o sposobie, w jaki kultura rówie(ników dzia*a kontrolnie na korzystanie przez dzieci z
Internetu, chocia/ wcze(niejsze badania wskaza*y ró/nice pomi'dzy krajami w zakresie równowagi
rodziny i rówie(ników w miar' dorastania dzieci – ograniczania przyjaNni w kulturach, gdzie kontakty na
zewn8trz s8 bardzo ograniczone, i do wzrostu wyposa/enia pokojów w media w kulturach
zindywidualizowanych.
Zrównowa/one zezwalanie i ochrona s8 kluczowe, poniewa/ zwi'kszanie dost'pu i korzystania z
Internetu zwykle nasila zagro/enia internetowe. I odwrotnie, strategie maj8ce na celu zmniejszenie
zagro/e+ mog8 ograniczy) mo/liwo(ci korzystania z Internetu przez dzieci, prawdopodobnie podkopuj8c
prawa dziecka lub uniemo/liwiaj8c im nauczenie si' radzenia sobie z pewnym stopniem zagro/e+.
Zrównowa/enie tych konkuruj8cych ze sob8 celów wymaga po*8czenia przepisów, umiej'tno(ci korzystania z
mediów i lepszego projektowania interfejsu. Wa/ne jest równie/ dostarczanie pozytywnych tre(ci przez Internet
– istniej8 coraz silniejsze sygna*y, /e takie podej(cie, je(li zostanie docenione przez dzieci, przyniesie
bezpo(rednie korzy(ci w zakresie ich rozwoju i zmniejszy zagro/enia w Internecie poprzez zach'canie do
warto(ciowych dzia*a+.
Wi'ksze korzystanie z Internetu *8czy si' z wy/szym poziomem wykszta*cenia, dlatego mo/na
oczekiwa), /e osi8gni'cia edukacyjne rozszerz8 zakres i podnios8 poziom umiej'tno(ci w zakresie
pos*ugiwania si' Internetem. Jednak/e nale/y wyeliminowa) luki w zabezpieczeniach technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i zaj8) si' niedostatecznymi/nieaktualnymi zabezpieczeniami
technologii informacyjno-komunikacyjnych w szko*ach, jak równie/ okre(li) i zapewni) w*a(ciwe zasoby
w zakresie edukacji medialnej jako kluczowego elementu szkolnego programu nauczania i infrastruktury.

Zalecenia polityki – minimalizowanie zagro+e
Istniej8 wyraNne przes*anki do umocnienia ramowych struktur prawnych w ca*ej Europie, szczególnie w
niektórych krajach, poniewa/ istotny odsetek dzieci napotyka tre(ci, ma kontakt lub podejmuje
ryzykowne zachowania oraz poniewa/ wielu dzieciom i rodzicom brak narz'dzi i umiej'tno(ci, dzi'ki
którym mogliby zapobiega) lub rozwi8zywa) takie problemy.
Postanowienia samoregulacyjne w zakresie poprawy bezpiecze+stwa dost'pu do Internetu przez dzieci
s8 mile widziane i nale/y je wspiera), chocia/ nie zawsze s8 przejrzyste lub niezale/nie oceniane.
Dzieci mo/na wspiera) w radzeniu sobie w (rodowisku internetowym tylko, je(li jest ono w znacznym
stopniu regulowane – przez egzekwowanie prawa, projektowanie interfejsu i stron internetowych,
procesy wyszukiwania, dostawców us*ug i tre(ci, bezpieczne zasoby internetowe itp. – podobnie, jak
dzieci mo/na nauczy), jak przechodzi) przez jezdni' tylko, gdy obowi8zuj8 na niej przepisy dla
kierowców i ruchu drogowego.
W krajach, gdzie dost'p do Internetu jest wi'kszy, samoregulacja przez bran/' okazuje si' równie/
szersza, w tym dostarczanie informacji o zabezpieczeniach przez dostawców us*ug internetowych w celu
uzupe*nienia informacji przekazywanych przez rz8d i organizacje pozarz8dowe. I odwrotnie, prawd8 jest
równie/, /e niski poziom samoregulacji w niektórych krajach skutkuje mniejsz8 ilo(ci8 informacji o
zabezpieczeniach. Ponadto w krajach, w których istnieje liberalne podej(cie do regulacji przez pa+stwo
(Bu*garia, Estonia), wyst'puje du/e ryzyko dla dzieci korzystaj8cych z Internetu.
Priorytetami dla zwi'kszania (wiadomo(ci w przysz*o(ci powinno by) koncentrowanie si' na krajach
zidentyfikowanych w badaniach jako kraje o wysokim ryzyku (Estonia, Holandia, Norwegia, Polska, S*owenia,
Wielka Brytania); na krajach, w których szybko lub niedawno wprowadzono Internet, gdzie dost'p zdaje si'
zwi'ksza) wiedz' i dopasowanie kulturowe (Bu*garia, Estonia, Grecja, Polska, Portugalia); oraz na krajach, w
których korzystanie z Internetu przez dzieci jest intensywniejsze ni/ przez doros*ych (W'gry, Malta, Polska,
Rumunia).
Priorytety w zakresie zwi'kszania (wiadomo(ci powinny koncentrowa) si' na m*odszych dzieciach, na
strategiach zach'cania do radzenia sobie po wyst8pieniu zagro/enia, na traktowaniu problemów ch*opców i
dziewczynek w odmienny sposób oraz na trafianiu do gorzej sytuowanych rodzin, szkó* i rejonów.
Zwi'kszanie (wiadomo(ci powinno obejmowa) nowe zagro/enia, jak tylko si' pojawi8, szczególnie na
mobilnych platformach oraz za po(rednictwem tre(ci i us*ug komunikacji peer-to-peer.
Polityka powinna wychodzi) poza rozró/nienie na dzieci b'd8ce ofiarami przest'pstw i doros*ych
przest'pców. Niektóre dzieci pope*niaj8 przest'pstwa zwi8zane z zagro/eniami internetowymi, czy to
z*o(liwie, czy dla /artów czy przez przypadek. Niektóre dzieci, które zetkn'*y si' z zagro/eniami
internetowymi, mog8 powodowa) dalsze zagro/enia, inne tworz8 zagro/enia i same mog8 by) równie/
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ofiarami, a jeszcze inne s8 bezbronne w Internecie i mog8 nie posiada) odpowiedniego wsparcia
spo*ecznego w rzeczywistym (wiecie.
Chocia/ nie ma /adnych w8tpliwo(ci, /e to rodzice s8 odpowiedzialni za bezpiecze+stwo swoich dzieci,
dowody sugeruj8, /e nie mo/na na nich polega), poniewa/ wielu z nich jest nie(wiadomych lub niezdolnych
do nadzorowania dzia*a+ swoich dzieci w Internecie. Zasady i ograniczenia nie pasuj8 dobrze do etosu
nowoczesnego rodzicielstwa, szczególnie w niektórych krajach, i nie jest jednoznaczne, czy strategie
rodzicielskie s8 skuteczne w ograniczaniu nara/enia dzieci na zagro/enia lub zwi'kszaniu ich odporno(ci w
zakresie radzenia sobie z ryzykiem.
Bior8c pod uwag' rosn8cy impet inicjatyw promowania korzystania z mediów, aktualnie dokonywana jest
ocena ich skuteczno(ci w zakresie zwi'kszania kluczowej wiedzy dzieci o (rodowisku internetowym.
Zmieniaj8ce si' zapotrzebowanie na kompleksowe technologiczne, komercyjne i – w coraz wi'kszej mierze –
generowane przez u/ytkowników (rodowisko wprowadza ograniczenia umiej'tno(ci korzystania z Internetu
przez dzieci, st8d tak wielkie znaczenie wspólnej regulacji i samoregulacji w celu wspierania umiej'tno(ci
korzystania z mediów przez dzieci.

Zalecenia badawcze
Istnieje kilka istotnych luk w bazie potwierdzonych danych. Priorytety bada+ dotycz8:
m*odszych dzieci, szczególnie w zwi8zku z zagro/eniami i radzeniem sobie z nimi, aczkolwiek równie
wa/ne jest sta*e prowadzenie aktualnych bada+ dotycz8cych nastolatków;
nowo pojawiaj8cych si' tre(ci (szczególnie „web 2.0”) i us*ug (szczególnie, je(li dost'pne za
po(rednictwem platform mobilnych, gier lub innych platform);
zrozumienia rozwijania przez dzieci umiej'tno(ci nawigacji i wyszukiwania, interpretacji tre(ci i ich krytycznej
oceny;
nowych i stanowi8cych wyzwanie zagro/e+, takich jak propagowanie samookaleczania, samobójstwa,
anoreksji, narkotyków, nienawi(ci/rasizmu, hazardu, uzale/nie+, nielegalnego pobierania tre(ci i
zagro/e+ handlowych (sponsorowanie, kryptoreklama lub marketing wirusowy, u/ycie danych
osobowych, (ledzenie GPS);
sposobu, w jaki dzieci (i rodzice) reaguj8 i powinni reagowa) na zagro/enia internetowe;
sposobu okre(lania szczególnie bezbronnych lub najbardziej nara/onych dzieci w populacji ogólnej;
ocen skuteczno(ci rozwi8za+ technicznych, nadzoru rodziców, umiej'tno(ci korzystania z Internetu, innego
rodzaju u(wiadamiania i metod zabezpiecze+, pod wzgl'dem *atwo(ci ich wdro/enia oraz, co wa/niejsze, ich
wp*ywu na ograniczanie ryzyka; mo/e by) ono zró/nicowane w ró/nych grupach dzieci w odmiennych
kontekstach kulturowych.
Aby realizowa) ten program, i z uwagi na to, /e poniewa/ metody badania dzieci, (rodowiska internetowego i
krajów w porównywalnej perspektywie s8 bardzo wymagaj8ce, w ramach programu EU Kids Online opracowano
dwa raporty na temat metodologii w celu dostarczenia wskazówek badaczom – przegl8d literatury i przewodnik
badawczy w zakresie najlepszych praktyk w po*8czeniu z dodatkowymi zasobami internetowymi. Wszystkie
informacje dost'pne s8 na stronie www.eukidsonline.net, wraz z raportami na temat projektu i innymi
publikacjami.5
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Country

Network participants

Austria

Ingrid Paus-Hasebrink
Andrea Dürager
Christina Ortner
Leen d'Haenens
Verónica Donoso
Bieke Zaman
Jivka Marinova
Maria Dimitrova
Christina Haralanova
Yiannis Laouris
Tatjana Taraszow

Belgia
Bu&garia
Cypr

National Contact
Manfred Rathmoser
Christine Wijnen

Andrea Dürager; Andrea.Duerager@sbg.ac.at
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17370/eukidsonlineabschlussbericht.pdf

Joke Bauwens
Nico Carpentier
Katia Segers
Maria Gencheva
Diana Boteva

Leen D'Haenens; Leen.DHaenens@soc.kuleuven.be
http://www.vub.ac.be/SCOM/cemeso/eukidsonline.htm

Elena Aristodemou

Yiannis Laouris; laouris@cnti.org.cy
http://www.cnti.org.cy/

Jivka Marinova; gert@mbox.contact.bg
http://www.gert.ngo-bg.org

Czechy

Vaclav Stetka

Václav ŠtZtka; stetka@fss.muni.cz
http://www.muni.cz/fss

Dania

Gitte Stald
Jeppe Jensen

Gitte Stald; stald@itu.dk
http://www1.itu.dk/sw5211.asp

Estonia

Veronika Kalmus
Pille PruulmannVengerfeldt
Pille Runnel
Benoit Lelong
Cédric Fluckiger
Liza Tsaliki
Despina Chronaki
Carmelo
Garitaonandia
Maialen Garmendia
Jos de Haan
Patti M. Valkenburg

Andra Siibak
Kadri Ugur
Anda Zule-Lapima

Irlandia
Islandia

Francja

Veronika Kalmus; Veronika.Kalmus@ut.ee
http://www.jrnl.ut.ee/ and http://eukidsonline.ut.ee/

Gemma Martínez
Fernández

Cédric Fluckiger; cedric.fluckiger@univ-lille3.fr
http://www.univ-lille3.fr/fr/universite/composantes-formation/sciences-education/
Liza Tsaliki; etsaliki@media.uoa.gr
http://greukidsonline.blogspot.com/
Maialen Garmendia; maialen.garmendia@ehu.es
http://www.ehu.es/eukidsonline

Marion Duimel
Linda Adrichem

Jos de Haan; j.de.haan@scp.nl
http://www.scp.nl/english/

Brian O’Neill
Helen McQuillan

Simon Grehan

Brian O’Neill; brian.oneill@dit.ie
http://www.dit.ie

Thorbjörn Broddason
Kjartan Ólafsson
Uwe Hasebrink
Claudia Lampert
Elisabeth Staksrud
Petter Bae Brandtzæg

Gudberg Jónsson

Thomas Wold
Ingunn Hagen

Thorbjörn Broddason; tbrodd@hi.is
http://www.hi.is/
Claudia Lampert; C.Lampert@hans-bredow-institut.de
www.hans-bredow-institut.de
Elisabeth Staksrud; elisabeth.staksrud@media.uio.no
http://www.media.uio.no/english/

Polska

Wies*aw Godzic
Lucyna Kirwil

Barbara Giza
Tomasz aysakowski

Barbara Giza; barbara.giza@swps.edu.pl
http://www.swps.edu.pl/new_www/english/

Portugalia

Cristina Ponte
Cátia Candeias
José Alberto Simões
Nelson Vieira
Daniel Cardoso
Bojana Lobe
Alenka Zavbi
Cecilia von Feilitzen
Elza Dunkels

Ana Jorge
Tomas Patrocinio
Sofia Viseu
Ema Sofia Leitao

Cristina Ponte; cristina.ponte@fcsh.unl.pt
http://www.fcsh.unl.pt/eukidsonline

Wielka
Brytania

Sonia Livingstone
Leslie Haddon

Panayiota Tsatsou
Ranjana Das

Leslie Haddon; leshaddon@aol.com
www.eukidsonline.net

W&ochy

Fausto Colombo
Giovanna Mascheroni
Maria Francesca Murru

Barbara Scifo
Piermarco Aroldi

Giovanna Mascheroni; giovanna.mascheroni@unicatt.it
http://www.osservatoriosullacomunicazione.com/

Grecja
Hiszpania
Holandia

Niemcy
Norwegia

S&owenia
Szwecja

Bojana Lobe; bojana.lobe@fdv.uni-lj.si
http://www.fdv.uni-lj.si/
Cecilia von Feilitzen; cecilia.von.feilitzen@sh.se
http://www.nordicom.gu.se/clearinghouse
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