Vplyv digitálnych transformácií na deti a mládež -

Digitálna generácia
METÓDY

PROJEKT
Projekt DigiGen rozvíja významné poznatky o tom, ako deti a mladí ľudia využívajú
technologické transformácie a ako sú nimi
ovplyvňovaní v ich každodennom živote.
Projekt odhaľuje škodlivé, ale aj priaznivé
účinky technológií v každodennom živote
detí a mladých ľudí. Patrí sem zameranie
na rodinu, vzdelávacie inštitúcie, voľný čas
a účasť detí a mladých ľudí na občianskej
spoločnosti.
Projekt DigiGen poskytuje nové poznatky o
prekážkach a príležitostiach, ktoré majú deti
z rôznych prostredí v súvislosti s technológiami. V rámci projektu sa v spolupráci s
národnými a medzinárodnými zúčastnenými
stranami rozvíjajú účinné politiky a postupy
v oblasti sociálnej, vzdelávacej, zdravotnej a
on-line bezpečnosti.
Projekt DigiGen má potenciál významne
prispieť k vývoju vysvetľujúcich modelov,
ktoré budú informovať príslušné zúčastnené
strany a odborníkov z praxe o dlhodobých
účinkoch IKT na vývoj dieťaťa, s osobitným
zameraním na:
a) rizikové faktory
b) faktory odolnosti
c) faktory zlepšovania

Projekt kombinuje rôzne výskumné metódy
s cieľom vyvinúť nové rozsiahle participatívne metodiky pre začlenenie detí a
mladých ľudí do tímu spoluriešiteľov, spolutvorcov a spolunávrhárov. Rôznorodé a
inovatívne metódy zhromažďovania údajov
zahŕňajú návrh štúdií obsahujúcich rôzne
metódy a metodologické triangulácie, viacmiestne a porovnávacie etnografické štúdie,
multimodálny prístup, rozhovory a denníky.
Interdisciplinárny výskumný tím pre tento
projekt Horizont 2020 pochádza z deviatich
európskych krajín.
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Dopady ekosystému na
digitálnu generáciu

Vzťahy a interakcie v rámci rodiny dieťaťa,
vzdelávania, voľného času a účasti na občianskej
spoločnosti ovplyvňujú ich vývoj
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Ako technologické
zmeny formujú
každodenný život
európskych rodín?

Ako vnímajú malé deti
ich vzdelávanie v
digitálnom veku z
hľadiska prípravy na
život v dospelosti?

Ako sa každodenné postupy
spojené s voľným časom
transformujú
prostredníctvom využívania
IKT a ako je možné zlepšiť
sociálne interakcie a
získavanie sociálnych
zručností?

Aké sociálno-ekonomické,
rodové a kultúrno-politické
faktory ovplyvňujú digitálnu
politickú angažovanosť
mladých ľudí?

Projekt DigiGen stavia na teórii ekologických systémov (Bronfenbrenner) pridaním technického subsystému (Johnson & Puplampu)

Vplyv technologických transformácií na
digitálnu generáciu
www.digigen.eu

Tento projekt získal financovanie z programu
Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont
2020 na základe grantovej zmluvy č. 870548.

