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Stimaţi părinţi, 

Sondajul Online pentru Copiii din Uniunea Europeana 

Vă mulţumim foarte mult pentru acordul dvs. în a participa la sondajul nostru. La Şcoala de Economie din 
Londra suntem responsabili de acest proiect important, parte a Programului Comisiei Europene pentru un 
Internet mai Sigur. 

Lucrăm cu cercetători cadre universitare din 25 de ţări diferite, plus consilieri experţi internaţionali care se 
asigură că rezultatele vor fi utile pentru iniţiative ce au scopul de a face internetul un loc mai sigur pentru 
copii. Dintre aceşti consilieri fac parte, printre alţii: " Salvati Copii", European Schoolnet, şi o reţea 
europeană pentru creşterea nivelului de interes pentru siguranţă (Insafe). În România, lucrăm cu doamna 
profesoară Monica Barbovschi de la Universitatea Babes-Bolyai. 

Acest sondaj a fost conceput pentru părinţi şi copii din întreaga Europă, iar rezultatele vor fi folosite pentru a 
consilia şcolile, asociaţiile care se ocupă de binestarea copiilor, asistenţii sociali pe probleme de tineret şi 
alte persoane a căror muncă urmăreşte să le ofere copiilor posibilitatea de a obţine ce e mai bun din Internet 
menţinând, în acelaşi timp, riscurile din mediul online la un nivel minim. 

De exemplu, cunoaşterea activităţii copiilor în pe Internet îi poate ajuta pe profesori să conceapă programe 
ţintite împotriva fenomenului de "cyberbullying" [agresarea virtuală a unui minor de către un alt minor - n.tr.]. 
De asemenea aceste cunoştinţe vor ajuta autorităţile să decidă dacă anumite părţi ale internetului ar trebui 
reglementate mai bine. Asistenţii sociali pe probleme de tineret şi orice alte persoane care lucrează cu copii 
trebuie şi ei să ştie în legătură cu ce să îi prevină pe copii, sau să le ofere sfaturi. Proiectul nostru va oferi, 
de asemenea, îndrumări pentru părinţi, astfel ca ei să poată deprinde moduri în care să îşi ajute şi să îşi 
susţină copiii în utilizarea internetului. 

Sondajul doreşte şi să contureze o perspectivă a riscurilor la care vor fi expuşi copiii în viitor, prin a 
descoperi lucrurile avantajoase pe care le fac copiii pe internet, şi care sunt cele mai bune metode prin care 
copiii învaţă să folosească internetul în mod raţional. Din acest motiv sondajul nostru adresează multe 
întrebări - ca să putem înţelege diferitele experienţe pe care le au copiii de vârste şi din contexte diferite, 
provenind din diverse ţări. 

Puteţi găsi informaţii suplimentare despre cercetătorii şi consilierii pentru fiecare ţară pe website-ul nostru: 
www.eukidsonline.net. Rezultatele vor fi raportate de către Comisia Europeană pe 21 octombrie 2010 la 
Luxembourg. Vom afişa rezultatele pe website-ul nostru la acea dată - vă rugăm să vizitaţi website-ul dacă 
doriţi să aflaţi rezultatele. 

Încă o dată, mulţumim pentru participarea la acest sondaj. 
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