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Rezultatele proiectului DIGIGEN 

Generaţia digitală. Impactul transformărilor tehnologice asupra copiilor și adolescenţilor 

 

Proiectul DigiGen este derulat de un consorţiu de instituţii de cercetare europene, printre care UBB, coordonate de OsloMet şi 
finanţate de Comisia Europeană pe linia Horizon 2020, www.digigen.eu. El  dorește să adune date privind evoluţia utilizării 
tehnologiei digitale în ţările europene participante (în primul rând din ţările instituţiilor partenere: Norvegia, UK, Germania, Belgia, 
Spania, Estonia, Grecia şi România). La doi ani după începerea proiectului echipa de cercetători ai UBB prezintă primele rezultatele 
ale proiectului DigiGen privind modul în care copiii și tinerii folosesc tehnologiile digitale (TD) şi sunt afectați de transformările 
tehnologice din viața lor de zi cu zi.  

In cadrul pachetului de lucru dedicat folosirii tehnologiilor digitale pentru educație și școală, echipa proiectului DigiGen a 
desfășurat un studiu pilot, în baza unor interviuri semi-structurate desfășurate cu copii în perioada noiembrie 2020 – februarie 2021 
în Estonia, Germania, Grecia, Norvegia și Romania, în care aceștia au reflectat asupra felului în care au folosit tehnologiile digitale 
pentru educaţie, în timpul pandemiei COVID-19 (Eickelmann et al., 2021). Copiii au oferit descrieri ale modurilor în care folosesc 
dispozitivele digitale proprii sau furnizate de școli și a tipurilor de aplicații utilizate. Interviurile au permis înțelegerea modului în 
care tehnologiile au fost integrate în procesul de predare-învățare în perioada de pandemie, în diferite țări şi au arătat riscurile și 
beneficiile percepute de copii, inclusiv aspectele legate de sănătatea lor mintală, precum şi de implicarea și nivelul de pregătire al 
profesorilor, dar și despre nevoia de a fi susținere din partea părinților. Copiii au vorbit și despre provocări, dar și despre aspecte 
plăcute, cum ar fi eficiența sistemului de învățare online: ”Da, profesorii ne-au spus despre platforme, cum să procedăm, cum să 
postăm temele în locul potrivit. Ne-au mai arătat unde îți arată când să postezi sau până când trebuie postat, și cum să intri pe link-
ul de ore” (Băiat, 12 ani).   

Aşa cum au arătat şi alte cercetări, rezultatele indică accesul inegal de facto la educație, reuşita acestui experiment forţat de 
digitalizare a educaţiei depinzând de infrastructura existentă în gospodărie, i.e. conexiune la internet, laptop/computer, 
smartphone, curent electric). 

Din perspectiva impactului transformărilor tehnologice asupra familiilor, respectiv a copiilor preşcolari şi a celor din clasele 
primare, cercetările DigiGen au identificat următoarele modele familiale în raport cu utilizarea tehnologiei în familie: 

• Familii care folosesc tehnologia la nivelul minim necesar și o varietate redusă de dispozitive si aplicații. Scopul principal pentru 
care este acceptată și folosită tehnologia în aceste familii este legat de comunicare, urmat de utilizarea TD în scop informativ și 
în cele din urmă pentru divertisment. În medie, aceste familii au între 1-3 dispozitive digitale. 
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• Familii care folosesc tehnologia digitală cu o frecvență mai mare și cu o implicare mai activă a părinților în medierea activităților 
digitale în care se angajează copiii. Varietatea dispozitivelor digitale fiind mai largă, pe lângă telefon și televizor, acestea folosesc 
și computerul sau laptopul. În medie, aceste familii au între 1-5 dispozitive digitale. 

• Familii care folosesc frecvent tehnologia digitală, un număr mai divers de  dispozitive și produse digitale şi stimulează 
competenţele digitale ale copiilor. În medie, aceste familii au între 1-8 dispozitive digitale.  

Din categoria dispozitivelor digitale, cel mai des utilizate tehnologii sunt smartphone-ul  și  smartTV-ul. Din categoria aplicațiilor, cel 
mai frecvent utilizate de copii de 5-6 ani sunt YouTube și TikTok, la care se adaugă facebook la categoria de 8-10 ani. Copii recunosc 
multiple utilizări ale TD, dovedind că acestea sunt prezente pretutindeni în universul copiilor: ca posibilitate de petrecere a timpului 
liber (jocuri video, divertisment), în scop educațional sau pentru comunicare și socializare. Măsura și felul în care tehnologia digitală 
este inclusă și utilizată în cadrul familiei depinde de regulile folosite. După acest criteriu, au fost identificate:  

• Familii în care există reguli stricte privind utilizarea TIC (de obicei legate de timpul alocat activităților digitale). În cazul acestor 
familii, putem observa că părinții precizează de obicei acțiunile pe care le întreprind atunci când regulile stabilite nu sunt 
respectate. 

• Familii care impun reguli stricte, dar nu există o continuitate în respectarea și aplicarea acestor reguli. În cazul acestor familii, 
putem observa o tendință interesantă, cei care ne ajută să observăm lipsa aplicării regulilor sunt de obicei copiii. Se poate 
identifica o disonanță între ceea ce susțin părinții, că regulile există, și ceea ce declară copiii, regulile există, dar nimeni nu 
monitorizează măsura în care aceste reguli sunt respectate. 

• Familii în care nu există restricții privind utilizarea tehnologiei. Aceste familii adoptă de obicei o abordare pasivă a utilizării 
digitale, în special în ceea ce privește timpul petrecut pe dispozitive. Un aspect interesant este faptul că copiii din aceste 
familii în care nu există reguli, consideră că ar prezența și stabilirea unor restricții ar fi utilă, atât pentru ei cât și pentru adulți. 

În cadrul pachetului de cercetări privind utilizarea TD pentru gaming, din interviurile realizate cu adolescenţi se poate observa o 
reticență față de produsele digitale bazate pe abonamente lunare, precum în cazul platformelor de consum media  Spotify și Netflix, 
cât și pentru abonamente precum YouTube Premium, care să permită accesul dincolo de platformele gratuite. Această reticență nu 
este însă una generală, au fost identificate familii ce dețin abonamente pentru servicii de consum media atât în mediul urban cât și 
în cel rural. În lipsa acestor abonamente, unii copii intervievați folosesc versiuni piratate ale platformelor de consum media ce 
mimează serviciile bazate pe abonament. O altă soluție întâlnită în interviuri pentru evitarea abonamentelor este descărcarea 
conținutului media din platformele amintite pe calculatoarele persoanele cu ajutorul unor platforme ce se află într-o zonă ambiguă 
din punct de vedere legal. 

Alte rezultatele de până acum arată că: 

✓ Majoritatea copiilor delimitează mediul educaţional şi cel familial prin utilizarea unor dispozitive digitale diferite. 
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✓ Accesul la tehnologie este un criteriu de bază pentru includerea sau excluderea copiilor şi adolescenţilor din  grupul de prieteni 
(utilizarea tehnologiei digitale fiind o modalitate de manifestare a statusului lor în grup). 

✓ Activitățile digitale în care se angajează copiii acasă poartă amprenta percepției părinților în raport cu utilizarea TD și modelul 
de utilizare existent în familie.  

✓ Utilizarea tehnologiilor digitale de către copii poartă amprenta genului acestora, fiind identificate platforme folosite cu 
predilecţie de fete şi altele de băieţi. Fetele folosesc SmartTV-ul (pentru vizionarea desenelor animate accesibile prin grila de 
programe) și smartphone-ul - pentru TikTok, YouTube și Roblox; cel mai frecvent utilizate dispozitive de către băieți sunt 
SmartTV-ul  (pentru a conecta consola) și laptop-ul pentru jocuri online și vizionarea videoclipurilor de pe YouTube. Ca diferenţe 
de gen, am constatat că băieţii par să recunoască mai repede avantajele digitalizării, iar fetele riscurile acesteia, dovedind o mai 
mare flexibilitate în găsirea unor alternative în cazul eventualei lipse a tehnologiei digitale.   

Ca o recomandare generală, pe aceeași linie ca cercetările rețelei EU Kids Online, echipa DigiGen încurajează o implicare activă a 
părinților în activitățile pe internet ale copiilor și comunicarea continuă în ce privește diversele situații întâlnite de aceștia pe 
internet. Abordările restrictive (e.g. interzicerea) nu protejează cu adevărat copiii ci, mai degrabă, pot crea un efect al ”fructului 
oprit”. Mai mult, se știe că oportunitățile și riscurile asociate folosirii internetului merg mână în mână, prin urmare, medierea 
restrictivă poate stopa accesul copiilor la reale oportunități, inclusiv cele de dezvoltare a rezilienței în fața diverselor situații 
problematice online. 

Aceste rezultate trebuie înţelese în sensul importanţei stimulării folosirii TD în mod competent de către copii şi adolescenți, 
recunoscându-i nu doar pericolele şi oportunităţile, dar şi caracterul imperativ pentru integrarea socială şi profesională, în contextul 
în care, conform raportului DigiGen despre deprivarea digitală a copiilor (6-16 ani) (Ayllón et al. 2020) se estimează că România este 
pe ultimul loc în privinţa numărului de copii care trăiesc în gospodării care nu își permit un computer sau o conexiune la internet.  

Recomandări: 

Recunoaşterea şi folosirea tehnologiei pentru accesul la informaţii educative (suplinirea informaţiilor obţinute prin şcoală). 
Sprijinirea copiilor pentru formarea de competenţe specifice, pe măsura intereselor lor în domeniul digital. 

Incurajarea reciprocităţii în formarea competenţelor digitale în familie: părinţii pot sprijini copiii, dar şi copiii pot sprijini părinţii şi 
bunicii pentru utilizarea tehnologiei. 

Recunoaşterea rolului tehnologiei în prevenirea şi evitarea izolării familiale şi sociale, comunicarea dintre membrii familiei, 
eventual cu cei aflaţi la depărtare, dar şi cu prietenii, colegii, cadrele didactice şi alţi profesionişti care pot oferi sprijin familiei şi 
copilului.  

https://www.digigen.eu/wp-content/uploads/2021/09/DigiGen-policy-brief-digital-diversity-across-Europe.pdf
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Recunoaşterea de către părinţi şi alte persoane de îngrijire a rolului TD în îngrijirea şi monitorizarea copilului (ex. recunoaşterea 
posibilităţii de a cere ajutor prin SmartWatch). 

Restrângerea accesului copiilor la TD nu este o soluţie. Grija pentru evitarea riscurilor digitalizării pentru copii înseamnă 
conştientizarea riscurilor şi a beneficiilor utilizării mijloacelor digitale, indispensabile pentru evoluţia dezvoltarea psihosocială a 
copiilor. 

Utilizarea TD in definirea identităţii familiei: găsirea unor simboluri infografice reprezentative, activităţi comune utilizând TD,  

 

REFERINȚE: 

Ayllón, S., Holmarsdottir, H.B. & Lado, S. (2021). Digitally deprived children in Europe. (DigiGen – working paper series No. 3). doi: 
10.6084/m9.figshare.14339054, https://www.digigen.eu/wp-content/uploads/2021/09/DigiGen-policy-brief-digital-diversity-
across-Europe.pdf  

Eickelmann, B., Barbovschi, M., Casamassima, G., Drossel, K., Gudmundsdottir, G.B., Holmarsdottir, H.B., Kazani, A., Mifsud, L., 
Parsanoglou, D., Port, S., Sisask, M., Symeonaki, M. & Teidla-Kunitsõn, G. (2021). The younger generation’s views on how their 
education is preparing them for the digital age against the background of COVID-19: Results of an exploratory study in five European 
countries. (DigiGen – working paper series No. 5). doi: 10.6084/m9.figshare.16669345, https://www.digigen.eu/wp-
content/uploads/2021/09/The-younger-generations-views-on-how-their-education-is-preparing-them-dor-the-digital-age-against-
the-background-of-COVID-19-DigiGen-working-paper-no.-5.pdf  

 

https://www.digigen.eu/wp-content/uploads/2021/09/DigiGen-policy-brief-digital-diversity-across-Europe.pdf
https://www.digigen.eu/wp-content/uploads/2021/09/DigiGen-policy-brief-digital-diversity-across-Europe.pdf
https://www.digigen.eu/wp-content/uploads/2021/09/The-younger-generations-views-on-how-their-education-is-preparing-them-dor-the-digital-age-against-the-background-of-COVID-19-DigiGen-working-paper-no.-5.pdf
https://www.digigen.eu/wp-content/uploads/2021/09/The-younger-generations-views-on-how-their-education-is-preparing-them-dor-the-digital-age-against-the-background-of-COVID-19-DigiGen-working-paper-no.-5.pdf
https://www.digigen.eu/wp-content/uploads/2021/09/The-younger-generations-views-on-how-their-education-is-preparing-them-dor-the-digital-age-against-the-background-of-COVID-19-DigiGen-working-paper-no.-5.pdf

