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"Gyerekek On-line az EU-ban" kutatás 

Kedves Szülő! 
 
Nagyon köszönjük, hogy beleegyezett a Londoni Közgazdaságtudományi Egyetem kutatásában történő 
részvételbe. A kutatás célja az Európai Bizottság Biztonságos Internethasználat Programjával összhangban 
készül. 
 
Az Európai Unió 25 országában dolgozunk együtt egyetemi kutatókkal, illetve olyan nemzetközi 
szakemberekkel, akik biztosítják, hogy a kutatás eredményei ténylegesen és hatékonyan felhasználhatók 
legyenek a gyermekek internetes biztonságát célzó kezdeményezés megvalósításához. A tanácsadók és 
szervezetek, melyekkel együtt dolgozunk a következők: Save the Children (Vigyázz a Gyerekekre), 
European Schoolnet (Európai Iskolahálózat), és a biztonsági szemléletmód európai hálózata az Insafe. A 
magyarországi partnerünk az Információs Társadalom- és Hálózatkutató Központ (ITHAKA) 
képviseletében Dr. Ságvári Bence. 
 
A kérdőíveket európai szülőknek és gyereknek készítettük. Az eredményekkel pedig iskolákat, gyermekjóléti 
és ifjúságsegítő munkásokat, valamint olyan személyeket és szervezeteket kívánunk segíteni, akiknek a 
célja, hogy úgy tanítsák meg a gyermekeket az internet előnyeinek felhasználására, hogy közben a 
legkevesebb on-line kockázat érje őket. 
 
Azzal, hogy a tanárok tudják, hogy a gyermekek mire használják az internetet, jobban felkészülhetnek, hogy 
megfelelő programokat dolgozzanak ki az internetes zaklatás (cyberbullying) ellen. Emellett, az adott 
országok kormányai szintén segítséget kapnak olyan internettartalmakkal kapcsolatban, amelyeket 
szigorúbban kellene szabályozni. Az ifjúságsegítők, és más, gyerekekkel foglalkozó személyek figyelmét 
szintén felhívjuk arra, hogy mire figyelmeztessék gyermekeinket, illetve mit tanácsoljanak nekik. Mindezeken 
túl, munkánkkal a szülőket is segíteni szeretnénk, lehetővé téve számukra hogy elsajátíthassanak olyan 
módszereket, melyekkel segítik és megvédik gyermeküket internethasználat közben. 
 
A kutatás célja, hogy felderítse azokat a kockázatokat, amelyek a gyermekeinkre leselkednek az interneten, 
mégpedig úgy, hogy alaposan és jól megvizsgáljuk mik is azok a tevékenységek, amiket a gyermekek az 
interneten csinálnak, illetve azt a folyamatot, ahogy internetezni tanulnak. Hogy megértsük a különböző korú 
és különböző hátérrel rendelkező gyerekek változatos és országonként eltérő tapasztalatait, sok kérdést kell 
feltennünk. 
 
A kutatásban résztvevő kutatókról és tanácsadókról a következő honlapon talál országonként információt 
www.eukidsonline.net. A kutatás eredményeit az Európai Bizottságnak adjuk át Luxemburgban, legkésőbb 
2010. október 21-ig. Ezen a napon az eredmények a honlapon is megjelennek. Kérem látogassa ezt meg 
újra, amennyiben kíváncsi a kutatási eredményekre. 
 
Még egyszer, nagyon hálásak vagyunk Önnek, hogy részvételével és hozzájárulásával támogatja 
munkánkat. 
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