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digitalno
MLADINSKO
DELO
proaktivna uporaba in
obravnava digitalnih medijev
in tehnologije pri mladinskem
delu

pametno mladinsko delo
INOVATIVNA NADGRADNJA MLADINSKEGA DELA
UPORABA
DIGITALNIH
TEHNOLOGIJ
V MLADINSKEM
DELU

lahko je vključeno v
katerokoli mladinsko
delo (odprto mladinsko
delo, informiranje mladih,
svetovanje, mladinski centri,
ulično mladinsko delo)

RAZUMEVANJE IN UPOŠTEVANJE ŠIRŠEGA
KONTEKSTA – DRUŽBENIH SPREMEMB IN
POSLEDIC, KI JIH PRINAŠA TEHNOLOŠKI RAZVOJ:
RAZVOJ NA PODROČJU RAZISKOVANJA,
KAKOVOSTI IN POLITIK

Vir: Sklepi Sveta o pametnem mladinskem delu, sprejeti 20. novembra 2017

digitalno mladinsko delo

v živo ali v spletnih okoljih –
najbolje kombinacija obojega
ima iste cilje kot mladinsko
delo in prispeva k njihovemu
uresničevanju

ORODJE
DIGITALNE
SPRETNOSTI
MLADINSKO
DELO

lahko je orodje, dejavnost ali
vsebina mladinskega dela

AKTIVNOST
PRILAGODLJIV
PRISTOP

ni metoda mladinskega dela

Povzeto po definiciji strokovne skupine Evropske komisije za
digitalno mladinsko delo

v zivo
preko spleta
Videoigre kot novo
ucno okolje
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.

ORGANIZACIJSKA
PODPORA
VSEBINA

Digitalne kompetence, pomembne tudi za mladinske delavce
Vir: Okvir digitalnih kompetenc za državljane DigComp 2.1

IZDELOVANJE
DIGITALNIH VSEBIN

KOMUNIKACIJA IN
SODELOVANJE

VARNOST

INFORMACIJSKA
PISMENOST

5

REŠEVANJE
PROBLEMOV

21

PODROČIJ

KOMPETENC

viri
•

•
•

•
•

Sklepi Sveta o pametnem
mladinskem delu, sprejeti 20.
novembra 2017
Developing Digital Youth Work,
Evropska komisija, 2018
Smernice za digitalno mladinsko
delo, Verke, finski nacionalni center
za razvoj digitalnega mladinskega,
2018
Digital Youth Work - A Finnish
Perspective. Verke, 2017
Okvir digitalnih kompetenc za
državljane DigComp 2.1

nadaljnje
informacije
http://bit.ly/pametno-mladinsko-delo
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