
Impactul transformărilor tehnologice asupra copiilor și tinerilor - 

The Digital Generation

DigiGen este un proiect european de cer-
cetare ce dorește să aducă cunoștințe 
semnificative cu privire la modul în care 
copiii și tinerii folosesc Tehnologia Infor-
mației și a Comunicațiilor (TIC) cât și cum 
sunt afectați aceștia de transformările 
tehnologice din viața lor de zi cu zi. Cerce-
tarea își propune să descopere atât efect-
ele dăunătoare, cât și cele benefice ale 
tehnologiei în viața de zi cu zi a copiilor și 
tinerilor.

Pentru a putea înțelege aceste efecte, 
proiectul pune accent pe câteva elemente 
centrale din viața copiilor și tinerilor asu-
pra cărora folosirea tehnologiei are efecte 
semnificative precum educația, viața de 
familie, timpul liber și participarea civică a 
copiilor și tinerilor. 

DigiGen își dorește de asemeni ca prin re-
zultatele sale să colaboreze cu instituțiile 
naționale și internaționale propunând 
politici și practici sociale, educaționale, de 
sănătate și de securitate online mai efici-
ente.

Proiectul combină diverse metode de cer-
cetare pentru a dezvolta noi metodologii 
participative solide pentru includerea 
copiilor și tinerilor în calitate de co-cer-
cetători, co- creatori și co-proiectanți. 
Metodele diverse și inovatoare de colect-
are a datelor includ un proiect de studiu cu 
metode mixte și triangulare metodolog-
ică, studii etnografice comparative și mul-
tisite, abordare multinodală, interviuri și 
jurnale. Echipa de cercetători diversificată 
pentru acest proiect Orizont 2020 provine 
din nouă țări europene.
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Familie

Cum este afectată viața 
de zi cu zi a familiilor 

europene de schimbările 
tehnologice?

Participare
civică

Familie

Influențele ecosistemului asupra 
Generației digitale

Relațiile și interacțiunile copilului cu familia,
educația, timpul liber și participarea civică

influențează dezvoltarea acestuia

Timp 
liber

Impactul transformărilor tehnologice 
asupra Generației Digitale

www.digigen.eu

Acest proiect a primit finanțare din programul de 
cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii 
Europene în temeiul acordului de subvenționare 
nr. 870548.

Educație

Cum văd copiii educația în
termeni de pregătire 

pentru viața adultă în era
digitală?

Participare
civică

Timp
liber

DigiGen se bazează pe teoria sistemelor ecologice (Bronfenbrenner) cu adăugarea subsistemului tehnologic (Johnson & Puplampu)

Tehnologie

Timpul

Educație

Cum se transformă 
practicile cotidiene legate

de timpul liber prin 
utilizarea TIC și cum pot fi
îmbunătățite interacțiunile 

sociale?

Care sunt factorii socio-
economici, de gen și de 

cultură politică care 
afectează angajamentul 
politic digital al tinerilor?
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