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2011. SZEPTEMBER
Computer Klubház nyílt Miskolcon
A Computer Klubház egy olyan közösségi tér, mely iskolán kívüli biztonságos,
izgalmas és hasznos szabadidő-eltöltési lehetőségeket kínál 12-20 év közötti fiatalok
számára, akik képzett felnőtt mentorok segítségével ismerkedhetnek meg korszerű
információs technológiák alkalmazásával, s
eközben fejleszthetik kreatív, innovációs és
szociális készségeiket.
A klubházban alkalmazott módszerek lényege,
hogy teret adnak a fiatalok elképzeléseinek,
vágyainak; hagyják, hogy a klubház-tagok saját
érdeklődésüket
követve
valósítsák
meg
projektjeiket a zene, a film, a design, a grafika, a
2 és 3D-s animáció a webszerkesztés, valamint a
multimédia és az informatika további izgalmas
területein. A felnőtt mentorok e folyamatokba
csak ott avatkoznak be, ahol a tevékenységek elakadnak, vagy valamiféle képessé
tételre van szükség.
A mentorok legfőbb szerepe mindezeken túl az, hogy közreműködjenek a fiatalok
szociális és tanulási kompetenciáinak fejlesztésében, így szolgálva a klubház legfőbb
célját, azt, hogy a hátrányos helyzetű közösségekben élő, gyakran iskolai kudarcokkal
küzdő, veszélyeztetett fiatalok megtapasztalják az értékteremtés nagyszerű érzését,
visszataláljanak az iskola világába és elinduljanak az integráció útján.
Mindezeknek köszönhetően erősödik a fiatalok önmagukba és külvilágba vetett
bizalma, jövőképük pozitív irányba fejlődik, tanulási motivációjuk erősödik, iskolai
eredményeik javulnak, továbbtanulási kedvük növekszik. Mindezek a hatások a helyi
közösségeket is megerősítik, s hozzájárulnak ahhoz hogy a klubház által érintett
település, városrész élhetőbbé váljon.

A klubházban a következő tevékenységek kipróbálására van lehetőség:
-zenei tevékenységek (komponálás, felvétel, szerkesztés,
DJ szimuláció, stúdió, stb.);
-filmes tevékenység (rendezés, felvétel, szerkesztés,
editálás, stb.);
-digitális fényképezés és képszerkesztés;
-2 és 3D-s animációk készítése;
-digitális grafika,
-honlaptervezés, webszerkesztés;
-alapszintű robotika;
-kiadványszerkesztés.
Miskolc legújabb közösségi tere 2011. szeptember 02-án nyitotta meg kapuit a
nagyközönség számára.
Hétköznaponként 14.00 – 18.00 óra között várja a fiatalokat a Testvérvárosok útja 12.
szám alatti szolgáltatóházban.
Jelentkezés és további információ:
Szenttamási István Tamás, projektvezető
tamas.szenttamasi@kek-vonal.hu
Ombódi Ágnes, projektvezető-helyettes
agnes.ombodi@kek-vonal.hu
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