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LUCRUL CEL MAI IMPORTANT, FORMAREA
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Formarea uman

Fiecare asociat din Clubul Linx este încredin at unui îndrum tor care, prin discu ii personale,
îi sugereaz inte noi pentru des vâr irea propriei personalit i, îl îndeamn i îl stimuleaz
s treac peste dificult ile care pot surveni pe parcursul procesului s u de maturizare. De
asemenea, i se propun anumite ac iuni legate de ajutorarea celorlal i.
Se sus in prelegeri periodice de formare uman , care se folosesc pentru fixarea obiectivelor,
iar cu ajutorul discu iilor personale se realizez atingerea acestor obiective.

i formarea cre tin

Clubul Linx este inspirat de principiile cre tine i le
promoveaz între asocia ii s i în cadrul tuturor
activit ilor, punând mai presus de orice respectul
pentru libertatea personal , în special pentru libertatea
religioas . Îndrumarea spiritual este încredin at
Prelaturii Opus Dei, o institu ie catolic cu caracter universal (http://www.opusdei.ro).
Activit ile de formare spiritual sunt voluntare. Clubul
Linx este deschis tuturor tinerilor, f r deosebire de
origine, religie, convingeri politice sau statut social.
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STUDIU ASISTAT

Se ofer un anturaj adecvat pentru
un randament maxim în studiu,
aceasta fiind principala activitate a
clubului Linx. Îndrum tori califica i
r spund întreb rilor, formeaz obiceiuri de studiu i informeaz în periodic familiile tinerilor.

INFORMATIC

Programarea jocurilor 2D în limbajul
Python. Vom înv a s folosim programul Dreamweaver pentru a
desena websiteuri i programul SketchUp pentru a realiza imagini 3D.
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Vom construi, cu r bdare i abilitate, o serie de modele de decupat
sofisticate ale unor nave spa iale
din filmul „Star Wars“, pe care în
viitor le vom folosi în activitatea de
video digital pentru a realiza
anima ii.
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VIDEO DIGITAL

Vom înv a s folosim dou programe informatice pentru a edita
filme video (iMovie i Final Cut) i
un program pentru anima ie (iStop
Motion). Vom edita filmele video
ale clubului (reportaje, filme, videoclipuri muzicale) pentru a le pune
pe net.

LIMBA SPANIOL

Un profesor cu studii de specialitate
din cadrul Institutului Cervantes din
Bucure ti va preda lec ii de limba
spaniol , insistându-se pe perfec ionarea
abilit ilor
comunicative.
Activit ile extra colare vor fi, de
asemenea, o bun ocazie pentru a
practica aceast limb .
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CE ESTE CLUBUL LINX?

Clubul de tineret Linx este o sec ie a Asocia iei Muntele Alb, non
profit, care se între ine prin cotiza iile asocia ilor ei i prin dona iile
persoanelor particulare sau institu iilor.
Este un centru de activit i extra colare înfiin at în anul 2010, ca
ini iativ a unui grup de familii care au hot rât s formeze un
anturaj adecvat pentru folosirea timpului liber al copiilor lor. Obiectivul nostru principal const într-o ofert de activit i pentru timpul
liber, variate i distractive, desf urându-se în acela i timp i o
intens activitate formativ pentru copii: formarea prin studiu i
perfec ionarea colar , formarea virtu ilor morale i formarea
cre tin . Clubul Linx cuprinde tineri în vârst de la 10 pân la 15 ani.
În zilele de luni, miercuri i vineri se desf oar activit ile
obi nuite. Sâmb ta au loc activit ile extra colare: fotbal i baschet;
jocuri în grup, excursii, canotaj, „mountain bike“, activit i de voluntariat, etc.
În timpul vacan elor organiz m tabere, cursuri de limbi str ine,
campionate sportive interna ionale, etc.

