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Αγαπητέ γονέα 

Ευρωπαϊκή έρευνα για τη χρήση του Ιντερνέτ από τα παιδιά (EU Kids Online survey) 

Σας ευχαριστούµε πολύ που δεχθήκατε να λάβετε µέρος στην έρευνα. Στο London School of Economics 
συντονίζουµε αυτό το πολύ σηµαντικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ασφαλές Ιντερνέτ. 

Συνεργαζόµαστε µε ερευνητικά πανεπιστήµια από 25 διαφορετικές χώρες, εκτός των διεθνών ειδικών 
συµβούλων που θα κάνουν σίγουρο ότι τα αποτελέσµατα θα είναι χρήσιµα για τη λήψη πρωτοβουλιών που 
θα κάνουν τη χρήση του Ιντερνέτ ασφαλέστερη για τα παιδιά. Στους συµβούλους αυτούς περιλαµβάνονται 
οργανισµοί όπως το Save the Children (Σώστε τα παιδιά), European Schoolnet , και ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο 
για την αύξηση της γνώσης ασφάλειας (Insafe). Στην Ελλάδα συνεργαζόµαστε µε την καθηγήτρια Λίζα 
Τσαλίκη, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Έχουµε σχεδιάσει µια έρευνα για παιδιά και γονείς από όλη την Ευρώπη, και τα ευρήµατά της θα είναι πολύ 
χρήσιµα για τα συµβουλευτικά σχολεία, την παιδική πρόνοια, ανθρώπους που εργάζονται µε τα παιδιά αλλά 
και άλλους που εργάζονται ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά να δουν τα θετικά στοιχεία του 
Ιντερνέτ ενώ παράλληλα να µειώσουν τους κινδύνους που προέρχονται από την χρήση του. 
Για παράδειγµα, γνωρίζοντας το πως χρησιµοποιούν το Ιντερνέτ τα παιδιά µπορεί να βοηθήσει τους 
καθηγητές να σχεδιάσουν προγράµµατα κατά του εκφοβισµού στο ιντερνέτ. Θα βοηθήσει επίσης τις 
κυβερνήσεις να αποφασίσουν για το αν κάποια τµήµατα του Ιντερνέτ πρέπει να ελεγθούν καλύτερα. 
Άνθρωποι που δουλεύουν µε παιδιά και άλλοι επαγγελµατίες που ασχολούνται µε τα παιδιά πρέπει να 
γνωρίζουν για να µπορούν να προειδοποιούν ή να συµβουλεύουν τα παιδιά µε τον κατάλληλο τρόπο. Η δική 
µας η δουλειά έχει σκοπό να δώσει µια κατεύθυνση στους γονείς, ώστε να µάθουν τρόπους να βοηθούν και 
να συµβουλεύουν τα παιδιά όταν εκείνα χρησιµοποιούν το Ιντερνέτ. 
Η έρευνα στοχεύει επίσης στο να θέσει τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν τα παιδιά στην σωστή τους 
διάσταση, αποτυπώνοντας τα θετικά πράγµατα που κάνουν τα παιδιά όταν χρησιµοποιούν το ιντερνέτ αλλά 
και τους εξαιρετικούς τρόπους που τα παιδιά µπορούν να µαθαίνουν να χρησιµοποιούν το ιντερνέτ συνετά 
και όµορφα. Γι'αυτούς τους λόγους οι ερευνητές µας κάνουν πολλές ερωτήσεις - για να µπορέσουµε να 
κατανοήσουµε τις διαφορετικές εµπειρίες που τα παιδιά διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικού υποβάθρου 
έχουν στις διάφορες χώρες. 
Πληροφορίες για τους ερευνητές και τους συµβούλους από κάθε χώρα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα µας 
www.eukidsonline.net. Τα ευρήµατα θα ανακοινωθούν από την Ευρωπαϊκή επιτροπή στις 21 Οκτωβρίου 
2010 στο Λουξεµβούργο. Την ίδια ηµέρα τα αποτελέσµατα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα µας και αν 
επιθυµείτε θα µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας για να τα δείτε. 
Και πάλι, σας ευχαριστούµε πολύ που συµµετέχετε στην έρευνα. 
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