A digitális változások hatása a gyermekekre és fiatalokra -

A digitális generáció
MÓDSZEREK

A PROJEKTRŐL
A DigiGen projekt célja, hogy jelentős ismereteket halmozzon fel arról, hogy a gyermekek és
a fiatalok hogyan használják ki a technológiai változásokat, és ezek a változások milyen
hatással vannak a mindennapi életükre. A
projekt a technológia gyermekek és fiatalok
mindennapi életére gyakorolt káros és kedvező hatásait egyaránt vizsgálja. A vizsgálat
a családra, az oktatási intézményekre, a szabadidőre és a gyermekek és fiatalok polgári
szerepvállalására is kitér.
A DigiGen új ismereteket biztosít arról, hogy
a különböző hátterű gyermekek milyen
akadályokkal és lehetőségekkel találkoznak
az életükben a technológiát illetően. A projekt a nemzeti és nemzetközi érdekelt felekkel
együttműködve hatékony szociális, oktatási,
egészségügyi és az online biztonságra irányuló irányelveket és gyakorlatokat dolgoz ki.
A DigiGen jelentős mértékben hozzájárulhat
olyan magyarázó modellek kidolgozásához,
amelyek információt nyújtanak az érintett
érdekelt felek és szakemberek számára az IKTnek a gyermekek fejlődésére gyakorolt hosszú
távú hatásairól, különös tekintettel a következőkre:
a) kockázati tényezők
b) reziliencia-tényezők
c) súlyosbító tényezők

A projekt számos kutatási módszert ötvöz
annak érdekében, hogy új, megbízható részvételi eljárásmódokat dolgozzon ki, melyeknek
köszönhetően a gyermekek és a fiatalok társkutatókként, társalkotókként és társtervezőkként vehessenek részt a projektben. A változatos és innovatív adatgyűjtési módszerek
között szerepel a vegyes módszerű vizsgálat
és a módszertani háromszögelés, a többhelyszínű és összehasonlító etnográfiai vizsgálat,
a multimodális megközelítés, az interjúzás és
a naplózás. A Horizont 2020 projektjében részt
vevő interdiszciplináris kutatócsoport kilenc
európai országból áll össze.
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Az ökoszisztéma hatásai

a digitális generációra

A gyermekek családdal, oktatással, szabadidővel és
polgári szerepvállalással való kapcsolata, valamint ezek
kölcsönhatása befolyásolják a gyermekek fejlődését
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Milyen hatással vannak
a technológiai
változások az európai
családok mindennapi
életére?

Úgy gondolják a
gyermekek, hogy a
jelenlegi oktatás felkészíti
őket a felnőtt életre a
digitális korban?

Mennyiben változtatta meg
az IKT használata a
mindennapi szabadidős
tevékenységeket, és hogyan
fejleszthetők a társas
interakciók és a társas
készségek?

Mely társadalmigazdasági, nemek
szerinti és politikai
kulturális tényezők
vannak hatással a
fiatalok digitális politikai
elkötelezettségére?

A DigiGen a techno-alrendszerrel (Johnson és Puplampu) kiegészített ökológiai rendszerek elméletre (Bronfenbrenner) épül
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A projekt pénzügyi támogatást kapott az
Európai Unió Horizont 2020 kutatási és
innovációs programjától a 870548. számú
támogatási megállapodás keretében.

