
Ο αντίκτυπος του ψηφιακού μετασχηματισμού στα παιδιά και τους/τις νέους/ες - 

Η Ψηφιακή Γενιά

Το πρόγραμμα DigiGen αναπτύσσει σημαντικές 
γνώσεις σχετικά με το πώς τα παιδιά και 
οι νέοι/ες χρησιμοποιούν και επηρεάζονται 
από τους τεχνολογικούς μετασχηματισμούς 
στην καθημερινή τους ζωή. Το πρόγραμμα 
αποκαλύπτει τόσο την επιβλαβή όσο και την 
ευεργετική επίδραση της τεχνολογίας στην 
καθημερινότητα των παιδιών και των νέων. Σε 
αυτό το πλαίσιο εστιάζει στην οικογένεια, τους 
εκπαιδευτικούς θεσμούς, τον ελεύθερο χρόνο 
και τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων στα 
κοινά.

Το DigiGen προσφέρει νέα γνώση σχετικά με τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν και τις ευκαιρίες που 
έχουν τα παιδιά από διαφορετικά περιβάλλοντα 
σε σχέση με την τεχνολογία. Το πρόγραμμα 
αναπτύσσει αποτελεσματικές κοινωνικές 
και εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές, 
καθώς και πολιτικές και πρακτικές υγείας και 
διαδικτυακής ασφάλειας σε συνεργασία με 
εθνικούς και διεθνείς φορείς. 

Το DigiGen έχει τη δυνατότητα να συμβάλει 
σημαντικά στην ανάπτυξη επεξηγηματικών 
μοντέλων που θα ενημερώνουν τους σχετικούς 
φορείς και λειτουργούς σχετικά με τις 
μακροπρόθεσμες συνέπειες των Τεχνολογιών 
Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
ανάπτυξη των παιδιών, με ιδιαίτερη εστίαση 
στους:

(α) παράγοντες κινδύνου
(β) παράγοντες ανθεκτικότητας
(γ) παράγοντες ενδυνάμωσης

Το πρόγραμμα συνδυάζει διαφορετικές 
ερευνητικές μεθόδους προκειμένου να αναπτύξει 
νέες συνεκτικές συμμετοχικές μεθόδους που θα 
συμπεριλαμβάνουν τα παιδιά και τους/τις νέους/
ες ως συν-ερευνητές, συν-δημιουργούς και συ-
σχεδιαστές. Οι ποικιλόμορφες και καινοτόμες 
μέθοδοι συλλογής δεδομένων περιλαμβάνουν 
σχεδιασμό μελετών βάσει συνδυαστικών 
μεθόδων και μεθοδολογικού τριγωνισμού, 
πολυτοπικές και συγκριτικές εθνογραφικές 
μελέτες, πολυτροπική προσέγγιση, συνεντεύξεις 
και ημερολόγια. Τα μέλη της διεπιστημονικής 
ερευνητικής ομάδας για αυτό το πρόγραμμα 
του «Horizon 2020» προέρχονται από εννιά 
ευρωπαϊκές χώρες.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Πώς διαμορφώνεται η 
καθημερινότητα των 

ευρωπαϊκών 
οικογενειών από τις 

τεχνολογικές αλλαγές;

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

«Οικοσυστημικές» επιρροές στην  
Ψηφιακή Γενιά

Οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις με και ανάμεσα στην 
οικογένεια ενός παιδιού, την εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο 

και τη συμμετοχή στα κοινά επηρεάζουν την ανάπτυξή του

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

Ο αντίκτυπος των τεχνολογικών μετασχηματισμών 
στην Ψηφιακή Γενιά

www.digigen.eu

Το πρόγραμμα αυτό έλαβε χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας 
«Ορίζοντας 2020» στο πλαίσιο της συμφωνίας 
χρηματοδότησης αρ. 870548.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πώς βλέπουν τα μικρά 
παιδιά την εκπαίδευσή 

τους αναφορικά με το πώς 
προετοιμάζονται για την 

ενήλικη ζωή στην ψηφιακή 
εποχή;

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

Το DigiGen αναπτύσσεται πάνω στη θεωρία των οικοσυστημάτων (Bronfenbrenner) με την προσθήκη του τεχνο-υποσυστήματος (Johnson & Puplampu)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ

Ποιοι είναι οι 
κοινωνικοοικονομικοί, έμφυλοι 

και οι παράγοντες που 
σχετίζονται με την πολιτική 

κουλτούρα που επηρεάζουν την 
ψηφιακή συμμετοχή των νέων 

στην πολιτική;

Πώς συνδέονται οι καθημερινές 
πρακτικές με τον ελεύθερο 

χρόνο, που έχει μετασχηματιστεί 
από τη χρήση των ΤΠΕ, και πώς 

μπορούν να ενισχυθούν οι 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και 

η απόκτηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων;
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