Въздействие на дигиталните трансформации върху децата и младежите

Дигиталното поколение

ЗА ПРОЕКТА

МЕТОДИ

Проектът DigiGen предоставя информация
за начина, по който децата и младите хора
използват и са повлияни от технологичните
трансформации в ежедневието си. Разкрива
както вредните, така и положителните
ефекти на технологиите в ежедневието на
децата и младите хора като поставя акцент
върху
семейството,
образователните
институции,
свободното
време
и
гражданското участие на децата и младите
хора.
DigiGen предоставя нови познания за
пречките и възможностите, свързани с
технологиите, които децата от различни
среди
срещат.
Проектът
разработва
ефективни социални, образователни и
здравни политики и практики, както и
политики и практики за онлайн безопасност,
в
сътрудничество
с
национални
и
международни партньори.
DigiGen има потенциала да допринесе
съществено
за
разработването
на
пояснителни модели, които да предоставят
информация на съответните заинтересовани
страни и специалисти за дългосрочните
ефекти на ИКТ върху развитието на децата,
със специален акцент върху:
a) рисковите фактори;
б) факторите за устойчивост;
в) факторите за подобрение.

Проектът
съчетава
разнообразни
изследователски методи за разработване
на
нови
устойчиви
и
приобщаващи
методологии за включване на децата и
младите хора като съ-изследователи, съавтори и съ-съставители. Разнообразните
и иновативни методи за събиране на данни
включват дизайн на проучванията чрез
комбинирани методи и методологическа
триангулация, многоцентрови и сравнителни
етнографски
проучвания,
мултимодален
подход, интервюта и дневници. Екипът за
интердисциплинарни научни изследвания
по този проект по програма „Хоризонт 2020“
включва участници от девет европейски
държави.
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ЧЛЕНОВЕ НА КОНСОРЦИУМА

www.digigen.eu

@DigiGenEurope

Влияния на екосистемата върху

дигиталното поколение

Връзки и взаимодействия между семейството на детето,
сферата на образованието, свободното време и
гражданското участие.
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Семейство

Образование

По какъв начин
ежедневието на
семействата в Европа е
повлияно от
технологичните
промени?

По какъв начин гледат
децата на образованието
си по отношение на
подготовката за живота
им като възрастни в
дигиталната ера?

Свободно
време
Как използването на ИКТ
променя ежедневните
практики, свързани със
свободното време, и по
какъв начин могат да се
подобрят социалните
контакти и социалните
умения?

Гражданско
участие
Кои са социалноикономическите, половите и
свързаните с политическата
култура фактори, които
влияят върху дигиталното
участие на младите хора в
политическия живот?

DigiGen надгражда теорията на екологичните системи (Бронфенбренер) с добавянето на техническата подсистема (Johnson & Puplampu)

Въздействието на дигиталните
трансформации върху дигиталното поколение
www.digigen.eu

Този проект е финансиран от програмата
на Европейския съюз за научни
изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
по договор за безвъзмездна финансова
помощ № 870548.

