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JELENLÉT SZOLGÁLTATÁS A SELLYEI JÁRÁSBAN  

 

 

1. A SZOLGÁLTATÁS ELNEVEZÉSE: Filmkészítő klub/filmklub 

 

2. A szolgáltatás relevanciája  
. 

Napjainkban felgyorsult világban a környezetünkben megjelenő hírek mennyisége és 

minősége óriási nyomást gyakorol a befogadókra. Ezeknek tartalmi és vizuális 

megjelenése rabul ejti a híreket fogyasztókat. A filmklub célja, kompetencia fejlesztés, 

vizuális technikák és módszerek segítségével, igyekszik segíteni abban hogy a látottak 

vizuális megjelenése és annak tartalma milyen módon jöhet vagy jött létre és ez 

miképpen tudja befolyásolni a nézőt. A videók készítése közben és annak videó 

szerkesztése folyamán a környezetükről készített felvételek segítenek az életükben fontos 

események, értékek bemutatását a készítő diákok szemszögéből. A filmkészítés olyan 

kommunikációs lehetőség, amivel a készítője el tudja mesélni az általa fontosnak tartott 

értékeket. A kisszentmártoni és mailáthpusztai gyerekek saját környezetük bemutatásával 

fel tudják mutatni a jelen állapotok értékeit vagy hiányosságait. Az értékek bemutatása 

fontos kötődést hoz létre az alkotóban (helyi identitás erősítésében és segít a közösségi 

érzés, lokális közösség kohéziójának erősítésében. Fontos a generációs távolság 

legyőzésében amennyiben az alkotó be tudja mutatni mi az, amit az ő általa észlelt és 

dokumentált események felvételével megismertesse az idősebb generációkat. 

 

3. A szolgáltatás célja: A filmkészítés elméleti és gyakorlati tudásának megszerzése ezáltal 

a gyermekek kompetenciáinak növelése. Helyi történések, események, értékek 

bemutatása.  

  

 

4. A szolgáltatás célcsoportja: A kisszentmártoni és mailáthpusztai 14 és 18 év közötti 

gyermekek. 

 

 

 

5. A szolgáltatás területe (elsődleges települések megjelölésével): Kisszentmárton és 

Mailáthpuszta 

 

 

6. A szolgáltatás tartalma: A film készítés szakmai nyelvezetének megismerése és jelentésük 

értelmezése és használata.  Ismerkedés egy filmes stáb alapvető résztvevőivel – az operatőr, a 

vágó, a szerkesztő –, feladataival, Az operatőr szerepének bemutatása, aki felel a felvétel 

fényviszonyaiért, a hangfelvétel érthetőségéért. A vágó az elkészített felvétel számítógépes 

szerkesztését végzi. A szerkesztő feladata a közreműködők és a helyszínek kiválasztása. 

Gyakorlati feladatok a kamera kezelését a szerkesztő program lehetőségeit mutatja be. 

 

7. A szolgáltatás módszere: Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása.  
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8. A szolgáltatás gyakorisága: A Kisszentmártoni Jelenlét Ponton heti 1 alkalommal cs 

pénteken 16,30-tól 18 óráig tart. 

 

 

 

9. A szolgáltatás humán erőforrása: Fűri István, JP közösségi segítő munkatárs 

 

 

 

10. A szolgáltatás eszközei: Katolikus Karitász Végtelen projekt által biztosított kamera és 

számítógép. 

 

 

 

11. Feladatok és tevékenységek a szolgáltatás megvalósítása során: Katolikus Karitász - 

Caritas Hungarica – Végtelen lehetőség Jelenlét Pontján megvalósuló programjainak 

felvétele, szerkesztése és a közösség bemutatása. Kisszentmárton és Mailáthpuszta 

környezetének és értékeinek bemutatása.   

 

 

12. Együttműködő partnerek a szolgáltatás megvalósítása során (feladat, tevékenység 

megjelöléssel), együttműködés tárgyával kapcsolatosan:  

Katolikus Karitász - Caritas Hungarica – Végtelen lehetőség programjainak a 

jelenlétpontokon lévő programok – tudatos háztartás, sport, játszó klub, varró klub , 

felvétel készítése. 

 

 

 

13. A szolgáltatás jövőképe, fenntarthatósága: A cél a résztvevő fiatalok vizuális 

látásmódjának a nyitott és érzékeny jövőkép kialakítása, amivel a saját és a közösségi 

értékek bemutatásához és megőrzéséhez hozzájárul. A fenntarthatóság technikai eszköz 

beszerzésével és az eszköz elméleti és gyakorlati ismeretek bővülnek, hasznos szabadidő 

eltöltést biztosítjuk a kompetenciák fejlesztésével.  


