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KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNYEK

CRAFTÁBOR
Táborhelyszíni
szükséges infrastuktúra
SZOCIÁLISKOMPETENCIA-FEJLESZTÉS JÁTÉKOS
KÖRNYEZETBEN A MINECRAFT ÉS A JÁTÉKOSÍTÁS
SEGÍTSÉGÉVEL. OFFLINE ÉS ONLINE KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY.

A helyszín és a környék:
Jól megközelíthető épület, közeli, lehetőleg ingyenes parkolás (reggel és délután)
Saját udvar vagy a közelben park és játszótér
Nem különálló épület esetén olyan termek, amelyekben az átlagosnál
hangosabb beszélgetés, futkározás, 15-20 gyermek nem zavar mást
Különálló közösségi tér, két terem (vagy egymástól elválasztható teremrészek),
külön fiú-lány mosdó, kiskonyha
Helybeni ebédeltetés esetén különálló étkező vagy a közösségi tér
átalakításának lehetősége

Közösségi tér:
Napközbeni előadásokhoz szükséges eszközök (kivetítés, kihangosítás, laptop,
projektor, hangszóró zenéhez, flipchart tábla, toll)
Étkezéshez szükséges eszközök, napközben nasi eszközei (poharak, kancsók stb.)
Napközbeni foglalkozásokhoz szükséges eszközök (kézműveskedés, társasjáték)
Kb. 30 ember számára kényelmes tér, székek, asztalok

LEGYEN A PARTNERÜNK!

Számítógépes terem:
(A felsoroltak egy számítógépes teremre vonatkoznak, a tábor megvalósításához
két terem vagy egymástól jól elválasztott két teremrész szükséges!)
• Hűthető terem, jó szellőzéssel
• 8 számítógép, monitor, egér, billentyűzet, szükséges kábelek
• 8 asztal, amelyen kényelmesen elférnek a számítógépek
• 8 szék
• Elegendő áramcsatlakozás (konnektor)
• Megfelelő internet, lehetőleg kábeles, szükséges eszközök, kábelek
Adminisztráció, táborvezetés:
• Táborvezető:
Laptop
Androidos okostelefon
• Segítők, animátorok, önkéntesek:
Androidos okostelefon
Számítógépek specifikációja:
• Laptop ajánlott
• CPU: Intel Core i3-3210 3.2 GHz / AMD A8-7600 APU 3.1 GHz
• RAM: 4 GB
• OS: Windows 7,8.1,10 vagy Linux (elsősorban Ubuntu)
• GPU: Integrated: Intel HD Graphics 4000 (Ivy Bridge) or AMD Radeon R5 series
(Kaveri line) with OpenGL 4.41 Discrete: Nvidia GeForce 400 Series or AMD
Radeon HD 7000 series with OpenGL 4.4
• Legalább 50 GB szabad hely a játékhoz és annak stabil futtatásához
• Perifériák (egér, billentyűzet, monitor)
Okostelefonok:
• Legalább Android 5 vagy IOS X
• Kamera
Egyéb fontos felszerelés:
• Egészségügyi felszerelés
• Póttelefonok, számítógépek
Opcionális:
• Babzsák
• Csocsóasztal
• Szőnyeg
• Kültéri játékok
Minden felsorolt elemhez részletes leírást
biztosítunk a módszertani kézikönyvben,
amelyet folyamatosan frissítünk és minden
partnerünk hozzáfér.

ÜZLETI ÉS IT KÉRDÉSEK

Balogh Bence
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balogh.bence@craftabor.hu

