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„SZEMPONT” VIDEO ÉS BLOGGER KLUB 

 

I. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Alsómocsolád Község Önkormányzata és a „Mocsolád-Civilház” Szociális 

Szolgáltató, Oktatási- és Szabadidő-szervező Közhasznú Nonprofit Kft. 

2014.09.19–én Megbízási szerződést kötött a „Szegregáció helyett integráció 

Alsómocsoládon” című, DDOP-4.1.2/B-13-2014-0001 azonosító számú projekt 

keretében „Szempont” video és blogger klub feladat ellátására. A Megbízott 

részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: Balogh Anikó. 

 

Beszámolóhoz kapcsolódó számla: NQ9SB 3994077 

Teljesítési időszak: 2014.09.01. – 2014.11.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Szempont” video és blogger klub 

Beszámoló a DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező 
szociális célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében első alkalommal megvalósult 
„Szempont” video és blogger klubról. 
 
Megvalósító: 
„Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft. 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 20748328-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 
Időpont: 2014. október 15. 
  
„A technika eszköz. Egy gép. Amely nem ad semmit, és nem vesz el semmit. Az 
ember az, aki a technikával rombol vagy épít. 

A. J. Christian 
 
Az utóbbi időben már szinte közszolgáltatássá vált az internet, amit az emberek 
egyre nagyobb része használ. A TV műsorok nagy része – elsősorban a fiatalok 
számára célzott programok – egyre interaktívabbak, a nézőket kérik fel 
szavazásra, ítéletre, döntésre. Lépést tartani a technika adta lehetőséggel és 
újdonságokkal nehéz azok számára, akik csak most kezdik megismerni a digitális 
forradalomnak köszönhető eszközöket, programokat. Ezért nagyon fontos, hogy 
mindenki számára elérhető legyen az ezekkel kapcsolatos tudás, valamint a 
tanulás lehetősége. A szegregációban élő lakosság egy része a digitális tudás 
hiánya miatt hátránnyal indul a munkaerőpiacon. A Szempont video és blogger 
klub egy olyan alapvető ismereteket nyújtó program kíván lenni, ahol minden 
résztvevő megismerheti és bővítheti saját digitális ismereteit, és megismerheti a 
blogokat, azok kezelését, valamint a kamerát.  
 
A „Szempont” video és blogger klub nemcsak a munkaerőpiaci hátrány 
leküzdésére irányul, hanem egy digitális szemléletmódot is fejleszteni kíván. Már 
a klubfoglalkozások elején látszott, hogy szintbeli különbség van a fiatalok és az 
idősek között. A számítógépet, mint eszközt mindenki ismerte, bizonyos fokig 
használja is a mindennapok során. A felhasználás iránya azonban különböző, 
amíg az idősebb korosztály csak segítséggel tud tájékozódni, addig a fiatalabbak 
között önálló felhasználók is vannak. Az előadáson a blog készítés alapvető 
követelményeiről, szabályairól, feltételeiről beszélgettünk. Megismerték a blog 
írás azon előnyeit, amelyek az ő életükre is hatással lehetnek. Az internetes 
naplóírást minden résztvevő aktuális kommunikációs csatornának gondolta, és 
mindenki kifejezte igényét a megtanulására. 
 
Első alkalommal (2014.10.15.) a résztvevők általánosságban ismerkedhettek 
meg a blogokkal, a blogírás nyújtotta lehetőségekkel, ennek előnyeivel, illetve 
megismerhettek egy-egy tematikus, jó példát is. A csapat tagjai számára 
élményt nyújtottak a különféle magyar és külföldi blogok formai és tartalmi 
sajátosságai. 



 

 

 
„Szempont” video és blogger klub 

 
Beszámoló a DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező 
szociális célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében második alkalommal megvalósult 
„Szempont” video és blogger klubról. 
 
 
Megvalósító: 
„Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft. 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 20748328-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 
Időpont: 2014. október 29. 
 
  
A Szempont video és blogger klub egy olyan alapvető ismereteket nyújtó 
program kíván lenni, ahol minden résztvevő megismerheti és bővítheti saját 
digitális ismereteit, és megismerheti a blogokat, azok kezelését, valamint a 
kamerát.  
 
A „Szempont” video és blogger klub nemcsak a munkaerőpiaci hátrány 
leküzdésére irányul, hanem egy digitális szemléletmódot is fejleszteni kíván. Már 
a klubfoglalkozások elején látszott, hogy szintbeli különbség van a fiatalok és az 
idősek között. A számítógépet, mint eszközt mindenki ismerte, bizonyos fokig 
használja is a mindennapok során. A felhasználás iránya azonban különböző, 
amíg az idősebb korosztály csak segítséggel tud tájékozódni, addig a fiatalabbak 
között önálló felhasználók is vannak. Az előadáson a blog készítés alapvető 
követelményeiről, szabályairól, feltételeiről beszélgettünk. Megismerték a blog 
írás azon előnyeit, amelyek az ő életükre is hatással lehetnek. Az internetes 
naplóírást minden résztvevő aktuális kommunikációs csatornának gondolta, és 
mindenki kifejezte igényét a megtanulására. 
 
Második alkalommal (2014.10.29.) a résztvevők már közelebb kerültek a 
blogkészítés világához, ugyanis az előadás témája a blogkészítés helyes 
lépéseiről, egyes sajtóműfajok jellemzőiről, a blogkészítés során alkalmazható 
beállításokról, megjelenésekről, formázásokról szólt. Abban pedig minden 
résztvevő egyetértett, hogy ahogy egy honlapnak, úgy egy blognak is 
tetszetősnek, figyelemfelhívónak kell lennie az olvasó számára. A második 
alkalommal a résztvevők papír alapon készítették el első bejegyzéseiket. 
 
 
 
 
 
 



 

 

„Szempont” video és blogger klub 

 
Beszámoló a DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező 
szociális célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében harmadik alkalommal megvalósult 
„Szempont” video és blogger klubról. 
 
 
Megvalósító: 
„Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft. 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 20748328-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 
Időpont: 2014. november 14. 
 
  
A Szempont video és blogger klub egy olyan alapvető ismereteket nyújtó 
program kíván lenni, ahol minden résztvevő megismerheti és bővítheti saját 
digitális ismereteit, és megismerheti a blogokat, azok kezelését, valamint a 
kamerát.  
 
A „Szempont” video és blogger klub nemcsak a munkaerőpiaci hátrány 
leküzdésére irányul, hanem egy digitális szemléletmódot is fejleszteni kíván. Már 
a klubfoglalkozások elején látszott, hogy szintbeli különbség van a fiatalok és az 
idősek között. A számítógépet, mint eszközt mindenki ismerte, bizonyos fokig 
használja is a mindennapok során. A felhasználás iránya azonban különböző, 
amíg az idősebb korosztály csak segítséggel tud tájékozódni, addig a fiatalabbak 
között önálló felhasználók is vannak. Az előadáson a blog készítés alapvető 
követelményeiről, szabályairól, feltételeiről beszélgettünk. Megismerték a blog 
írás azon előnyeit, amelyek az ő életükre is hatással lehetnek. Az internetes 
naplóírást minden résztvevő aktuális kommunikációs csatornának gondolta, és 
mindenki kifejezte igényét a megtanulására. 
 
A harmadik találkozás (2014.11.14.) során a DDOP program saját blogjának 
bemutatása került elő és volt a vezető téma. A résztvevők megtekintették az 
említett blogot, láthatták, hogyan épülnek fel és hogyan épülnek egymásra az 
információk, mikor mit kell hangsúlyozni. A harmadik alkalom nyújtott 
lehetőséget tehát arra, hogy az első két alkalom összes információját 
összefoglalva lássák és a gyakorlatban elért eredményekről is képet kapjanak. 
 
Alsómocsolád, 2014.12.02. 
 
 
 
                                                                                  Balogh Anikó 
 ügyvezető 
                                              „Mocsolád-Civilház” Közhasznú NKft.  


