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Povzeto po definiciji strokovne skupine Evropske komisije za 
digitalno mladinsko delo 

Videoigre so lahko pomembna oblika in 
okolje učenja, zabave in komunikacije med 
mladimi. Pomembno je, da mladinski delavci 
izkoristijo prednosti virtualnih okolij in metod, 
s katerimi postanejo aktivnosti mladinskega 
dela zabavne in zanimive za mlade. Uporaba 
videoiger v mladinskem delu je lahko po 
eni strani zelo spontana in neformalna, po 
drugi strani pa temelji na sistematičnem in 
strukturiranem pristopu k mladinskemu delu. 
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Digitalne kompetence, pomembne tudi za mladinske delavce
Vir: Okvir digitalnih kompetenc za državljane DigComp 2.1
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