
Digitālās pārveides ietekme uz bērniem un jauniešiem - 

Digitāla paaudze

DigiGen projekta ietvaros tiek iegūtas 
nozīmīgas zināšanas par to, kā bērni un 
jaunieši lieto tehnoloģijas un kā šīs teh-
noloģiskās transformācijas ietekmē viņu ik-
dienas dzīvi. Projekts atklāj gan kaitīgo, gan 
labvēlīgo tehnoloģiju ietekmi uz bērnu un 
jauniešu ikdienas dzīvi. Tas ir vērsts uz ģime-
ni, izglītības iestādēm, brīvo laiku un bērnu 
un jauniešu pilsonisko līdzdalību.

DigiGen sniedz jaunas zināšanas par 
šķēršļiem un iespējām, ar kurām sastopas 
bērni no dažādām vidēm saistībā ar teh-
noloģiju lietošanu. Sadarbojoties ar valsts 
un starptautiskajām ieinteresētajām pusēm, 
projekta ietvaros tiek izstrādātas efektīvas 
sociālās, izglītības, veselības aizsardzības 
un tiešsaistes drošas politikas un prakses.

DigiGen potenciāls ir sniegt nozīmīgu piene-
sumu izskaidrojošo modeļu attīstībā, kas at-
tiecīgās ieinteresētajās puses un praktiķus 
informēs par ilgstošu IKT ietekmi uz bērna 
attīstību, īpašu uzmanību vēršot uz:

a) riska faktoriem;
b) noturības faktoriem;
c) veicinošiem faktoriem.

Projektā ir apvienotas dažādas pētniecis-
kās metodes, lai izstrādātu jaunas, noturī-
gas līdzdalības metodes bērnu un jauniešu 
iekļaujošai līdzpētnieka, līdzradītāja un 
līdzizstrādātāja lomā. Dažādās un inovatīvas 
datu vākšanas metodes ietver jaukta pētīju-
ma dizainu un metodoloģisko triangulāciju, 
vairākos centros veiktu un salīdzinošu et-
nogrāfisko izpēti, multimodālu pieeju, inter-
vijas un dienasgrāmatas. “Apvārsnis 2020” 
projekta starpdisciplīnārā pētnieku grupā 
strādā pētnieki no deviņām Eiropas valstīm.
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Ģimene

Kā Eiropas ģimeņu 
ikdienas dzīvi ietekmē 

tehnoloģiskās izmaiņas?

PILSONISKĀ 
LĪDZDALĪBA

IZGLĪTĪBA

ĢIMENE

Ekosistēmas ietekmes uz  
The Digital Generation 

Attiecības un mijiedarbības ar un starp bērna 
ģimeni, izglītību, brīvo laiku un pilsonisko līdzdalību 

ietekmē viņu attīstību

BRĪVAIS 
LAIKS

Tehnoloģisko pārveidojumu ietekme uz 
digitālo paaudzi
www.digigen.eu

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas 
Savienības pētniecības un inovācijas 
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar 
granta līgumu Nr. 870548.

Izglītība

Kā mazi bērni uztver savu 
izglītību, sagatavojoties 

pieaugušo dzīvei 
digitālajā laikmetā?

Pilsoniskā 
līdzdalība

Kādi ir sociālekonomiskie, ar 
dzimumu aspektiem un 
politisko kultūru saistītie 

faktori, kas ietekmē jauniešu 
iesaistīšanos politikā 

digitālajā vidē?

Brīvais 
laiks

Kā ikdienas darbības, kas 
saistītas ar brīvo laiku, ir 

mainījušās, lietojot IKT, un 
kā var veicināt sociālo 
mijiedarbību un sociālo 

prasmju apguvi?

DigiGen balstās uz ekoloģiskās sistēmas teoriju (Bronfenbrenners), kurai pievienota tehnoloģijas subsistēma (Džonsosns un Puplampu)

TEHNOLOĢIJA

LAIKS 
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