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DIGITĀLĀS PAAUDZES RAKSTUROJUMS
 Digitālā paaudze ir dzimusi laika posmā no 2000. līdz 2013.- 2015.
gadam (līdz ar jaunā sociālā fenomena – digitālais mazulis –
parādīšanos).
 Digitālā paaudze jeb postmillenniāļu, iGeneration un Homeland/ Indor
Generation (mājas/iekštelpu) paaudze – online komunikācija ir
pirmā izvēle.
 Bērni, kas piedzimuši bīstamā pasaulē pēc 2001. gada 11. septembra
un lielās ekonomiskās recesijas, tā saucamie – krīzes bērni.

 Paaudze, kuru audzina ekstrēmi rūpīgi un aizsargājoši vecāki, kas
ļoti vēlas tos pasargāt no bīstamās pasaules, ka var veicināt pāraprūpi
un iemācīto bezpalīdzību.

DIGITĀLĀS PAAUDZES RAKSTUROJUMS
 Digitālā paaudze daudz mazāk lasa drukātu tekstu, ir vizuāli
ievirzīta pasaules izpratne.
 Jau agrā vecumā pieder lietas, kuras aizsargātas ar viņu pašu
tiesībām (tehnoloģijas/ istaba!!!), kurai bieži raksturīgas
nepietiekamas sociālās prasmes.
 Liela vēlme pēc brīvības – nav tendēti pakļauties, no mazotnes
pieraduši, ka viņu viedoklim ir nozīme.

 Vērtības: TIESĪBAS/ TIEŠSAISTE/ FIZISKĀ DROŠĪBA/ VIRTUĀLĀ
KOMANDA.

DIGITĀLĀS PAAUDZES MĀCĪŠANĀS
SOCIĀLIE KONTEKSTI
Neakcentē atšķirības starp virtuālo un reālo komunikāciju, saziņa
prioritāri notiek ar digitālo tehnoloģiju starpniecību.
Digitālo tehnoloģiju izmantošana ir būtisks skolēnu dzīves
aspekts – viņi savu pieredzi daudzējādā ziņā ir konstruējuši ar
mediju starpniecību – tajā viņi meklē iepriekš uzkrātās zināšana,
prasmes un attieksmes, lai saprastu un veidotu jaunās.
 Pētnieki secina, ka daudzējādā ziņā tehnoloģiju izmantošana ir
iekapsulējusies brīvā laika pavadīšanas vidē – t.i. palikusi ārpus
skolas.
Kā viedās tehnoloģijas (smart technologies) var palīdzēt tapt
viediem cilvēkiem (smart people)?

DIGITĀLĀS PAAUDZES PRIORITĀTES
MĀCĪBU PROCESĀ
Izvēlas interaktīvu un multimodālu mācīšanās procesu,
konstruē savas individuālās zināšanas uz savu iepriekšējo zināšanu
un jaunās informācijas bāzes; vēlas ieņemt aktīvu pozīciju gan
informācijas saņemšanā, gan tās apstrādē (mazāk teorētiķi, vairāk
praktiķi).
Interaktīvo mācīšanos, līdztekus grupu darbam un citām
sadarbības formām, īsteno arī mērķtiecīgi mijiedarbojoties ar
tehnoloģijām, kombinējot mācīšanos tiešsaistē ar mācīšanos
klātienē.

JĀŅEM VĒRĀ…
 Tieši digitālo rīku un resursu izmantošana veicina bērnu
socializāciju un sagatavo viņus pieaugušo statusam un nākotnei
pieaugušo pasaulē.
 ANO Bērnu tiesību komiteja 2021. gadā nāca klajā ar vispārīgu
komentāru par bērnu tiesībām piekļūt digitālajām tehnoloģijām.
 Tehnoloģiju ietekmes minimalizēšana bērnu dzīvē neveicina
rīcībspējīga cilvēka audzināšanu.
 Nepieciešams veidot tādus sociālos paradumus, kas ļautu saglabāt
balansu starp tehnoloģiju izmantošanu un reālo dzīvi.
 Bērnu sociālie un tehnoloģiju izmantošanas paradumi nemainīsies,
ja PIEAUGUŠIE NEMAINĪS SAVĒJOS.

PADOMI TEHNOLOĢIJU LIETOŠANĀ
BĒRNIEM NO 4 – 8 GADU VECUMAM
 4 – 6 gadu vecumā tehnoloģiju izmantošana veicina bērna
attīstību; taču personīgā ierīce vēl nav nepieciešama; laika
ierobežošana/režīms u.c. noteikumi nepieciešami;
pieaug
zinātkāre, te noder vecumam atbilstošas aplikācijas; ļoti svarīga
šajā vecumā ir iztēles un fantāzijas attīstīšana, kas visefektīvāk
īstenojas darbojoties pašam.
 6 – 8 gadu vecumā skolas gaitu uzsākšana ir nopietns izaicinājums
bērna socializācijas procesā; koncentrēšanās mācībām kā
pamatuzdevums; šajā vecumā pats nozīmīgākais ir komunikācija ar
vienaudžiem, tehnoloģiju izmantošana līdz 30 minūtēm vienā
reizē ir pilnīgi pieņemama; personīgās ierīces iegādāšanās
atkarīga no katra bērna specifikā dienas režīma: mobilam bērnam –
mobilas ierīces.

PADOMI TEHNOLOĢIJU LIETOŠANĀ
BĒRNIEM NO 8 – 12 GADU VECUMAM
 8 – 10 gadu vecumā bērnam mobilā ierīce ir svarīga (drošība
un komunikācija), bet tam nav jābūt jaunākajam skārienjūtīgajam
telefonam; drošība internetā ir nopietni apspriežama tēma; pēc
skolas droši var paspēlēt spēles vecāku planšetē; tieši šajā laikā
laika reglamentēšanas noteikšana u.c. noteikumi ir ļoti svarīgi.
 10 – 12 gadu vecumā personīgās ierīces iegāde ir pilnīgi
pieņemama; taču nepieciešams iegūt «viedtālruņa vadītāja
apliecību» - pārrunāt iespējamos riskus; jāatceras, ka šajā vecumā
bērns pats ir spējīgs uzņemties atbildību par savu rīcību – ja
noteikumi tehnoloģiju izmantošanas jomā nav akceptēti, tad tagad
jau tos iedzīvināt kļūst daudz grūtāk.

PADOMI TEHNOLOĢIJU LIETOŠANĀ
BĒRNIEM NO 12 – 16 GADU VECUMAM
 12 – 14 gadu vecumā tehnoloģiju telpā mazinās interese par
spēlēm, pieaug interese par mūziku un video; šis ir sarežģīts sevis
meklēšanas laiks jebkura cilvēka dzīvē – nozīmīga kļūst sava
paštēla veidošana online realitātē; viedtālrunis kā identitātes
konstruēšanas instruments; laika reglamentēšana un noteikumi
no pieaugušo puses ļoti apgrūtināti;
 14 – 16 gadu vecumā personīgā ierīce ir jauniešu kultūras daļa;
pieaugušo «laika reglamentēšana un noteikumi» neiespējami;
tehnoloģiju izmanto sinhroni ar offline komunikāciju – jauna
komunikācijas kultūra; tehnoloģiju izmantošana skolā ļoti vēlama no
pašu jauniešu puses.

KAS «DARBOJAS/NEDARBOJAS»
KOMUNIKĀCIJĀ AR DIGITĀLO PAAUDZI?
 Paklausība, kas labi iedarbojās iepriekš, mūsdienās tiek uzskatīts par
neefektīvu pedagoģisko mērķi. Komunikācijā ar digitālo paaudzi šis mērķis
netiek sasniegts.
 Patstāvība un tās veicināšana ir nozīmīgs audzināšanas mērķis mūsdienu
sociālajā kontekstā, jo to apdraud izplatītā pāraprūpe audzināšanā, kas
var novest pie iemācītās bezpalīdzības.
 Līdztiesīga sadarbība uzskatāma par aktuālo pedagoģisko mērķi; tā
mazina sociālo nevarību, veicina sociālo rīcībspēju, kā arī palīdz veidot
izpratni par sociālajām vērtībām.
 Cieņpilnā komunikācija – centrā cilvēka vajadzības, fokuss uz pozitīvo,
nevis negatīvo bērna un arī pieaugušo uzvedībā.

Paldies par uzmanību!

