
L-impatt tat-trasformazzjonijiet diġitali fuq it-tfal u żagħżagħ -

Il-Ġenerazzjoni Diġitali

Il-proġett DigiGen jiżviluppa għarfien 
sinifikanti dwar kif it-tfal u ż-żgħażagħ jużaw 
u jiġu affettwati mit-trasformazzjonijiet te-
knoloġiċi fil-ħajjiet ta’ kuljum tagħhom. Il-
proġett qed jikxef kemm l-effetti ta’ ħsara kif
ukoll ta’ benefiċċju tat-teknoloġija fil-ħajjiet
ta’ kuljum tat-tfal u ż-żgħażagħ. Dan jinklu-
di fokus fuq il-familja, l-istituzzjonijiet edu-
kattivi, il-ħin liberu u l-parteċipazzjoni ċivika
tat-tfal u ż-żgħażagħ.

DigiGen qed jipprovdi għarfien ġdid dwar 
l-ostakli u l-opportunitajiet li t-tfal minn
varjetà ta’ sfondi jesperjenzaw fir-rigward
tat-teknoloġija. Il-proġett qed jiżviluppa poli-
tiki u prattiki effettivi soċjali, edukattivi, tas-
saħħa u tas-sigurtà online f’kollaborazzjoni
ma’ partijiet interessati nazzjonali u inter-
nazzjonali.

DigiGen għandu l-potenzjal li jikkontribwixxi 
b’mod sinifikanti għall-iżvilupp ta’ mudelli 
spjegattivi li se jinformaw lill-partijiet inter-
essanti u lill-prattikanti rilevanti dwar l-effet-
ti fit-tul tal-ICT fuq l-iżvilupp tat-tfal, b’fokus 
partikulari fuq:

a) il-fatturi ta’ riskju
b) il-fatturi ta’ reżiljenza
c) il-fatturi li jtejbu

Il-proġett jgħaqqad metodi ta’ riċerka var-
ji biex jiżviluppa metodoloġiji parteċipattivi 
robusti biex jiġu inklużi t-tfal u ż-żgħażagħ 
bħala koriċerkaturi, kokreaturi u kodisinja-
turi. Il-metodi ta’ ġbir ta’ data innovattivi 
u diversi jinkludu tifsila ta’ studju b’taħlita
ta’ metodi u trijangulazzjoni metodoloġika,
studji etnografiċi komparattivi u fuq bosta
siti, approċċ multimodali, intervisti u djarji.
It-tim ta’ riċerka interdixxiplinarju għal dan
il-proġett ta’ Orizzont 2020 huma minn disa’
pajjiżi Ewropej.
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Il-familja

Kif qed tiġi 
influwenzata l-ħajja ta’ 

kuljum tal-familji 
Ewropej mill-bidliet 

teknoloġiċi?

IL-PARTEĊIPAZZJONI 
ĊIVIKA

L-EDUKAZZJONI

IL-FAMILJA

Influwenzi tal-ekosistema fuq    
il-Ġenerazzjoni Diġitali 

Santykiai ir bendravimas su vaiko šeima ir joje, švietimas, 
laisvalaikis ir pilietinis dalyvavimas veikia jo vystymąsi

L-impatt tat-trasformazzjonijiet diġitali fuq 
il-Ġenerazzjoni Diġtali
www.digigen.eu

Dan il-proġett irċieva finanzjament mill-
programm ta’ riċerka u innovazzjoni Orizzont 
2020 tal-Unjoni Ewropea taħt il-ftehim ta’ 
għotja Nru 870548.

L-edukazzjoni

Kif iqisu l-edukazzjoni 
tagħhom it-tfal żgħar fir-
rigward tat-tħejjija għall-

ħajja adulta fiż-żmien 
diġitali?

Il-ħin liberu

Kif inhuma trasformati l-
prattiki ta’ kuljum marbuta 
mal-ħin liberu bl-użu tal-ICT 

u kif jistgħu jittejbu l-
interazzjonijiet soċjali u l-
akkwist ta’ ħiliet soċjali?

DigiGen jibni fuq it-teorija ta’ sistemi ekoloġiċi (Bronfenbrenner) biż-żieda tas-sottosistema teknoloġika (Johnson & Puplampu)

IT-TEKNOLOĠIJA

IL-ĦIN

Il-parteċipazzjoni 
ċivika

IL-ĦIN 
LIBERU

X’inhuma l-fatturi 
soċjoekonomiċi, tal-ġeneru 

u relatati mal-kultura 
politika li qed jaffettwaw l-
ingaġġ politiku diġitali taż-

żgħażagħ?
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