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Projekt „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” 

 

       Gmina Miasto Włocławek,  Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku realizuje projekt dofinansowany 

z Funduszy Europejskich  „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” w zakresie tematycznym: 

działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem 

rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) 

oraz inne z obszaru aktywnej integracji  o charakterze środowiskowym. 

     Dofinansowanie projektu z UE: 39841,00 zł 

               Cel główny projektu – Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym 

Aktywizacja społeczna niwelująca wykluczenie społeczne poprzez wsparcie procesu edukacyjnego i 

rozwój zdolności interpersonalnych oraz wdrożenie nowoczesnych metod  

z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. 

Powołanie Klubu Młodzieżowego ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

i zapobieganie ubóstwu oraz wyrównanie braków edukacyjnych, rozwinięcie zdolności  

i umiejętności uczniów. W ramach podejmowanych działań w klubie realizowane są następujące 

kompetencje kluczowe: 

1. porozumiewanie się w języku ojczystym, 

2. porozumiewanie się w języku obcym, 

3. kompetencje informatyczne, 

4. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne, 

5. umiejętność uczenia się, 

6. kompetencje społeczne i obywatelskie, 

7. inicjatywność i przedsiębiorczość, 

8. świadomość i ekspresja kulturalna. 
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     W dni nauki szkolnej zajęcia prowadzone w klubie realizowane są popołudniami, poza planem zajęć 

szkolnych tak, aby uczestnicy w sposób aktywny mogli skorzystać  

z oferowanego wsparcia. Klub działa dwa razy w tygodniu od godz. 16.00 do 18.00.  

W zajęciach uczestniczy 20 osób (10 dziewczynek i 10 chłopców) podzielonych na  

2 grupy liczące 10 osób. Nad uczestnikami projektu czuwa opiekun Klubu Młodzieżowego. Zadania 

realizowane przez pracowników Klubu Młodzieżowego obejmują w szczególności: 

1. Zajęcia i treningi mające na celu aktywną integrację dzieci i młodzieży, zajęcia o charakterze 

profilaktycznym i wychowawczym, 

2. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w oparciu o różnorodne sposoby spędzania czasu 

wolnego, 

3. Pomoc w bieżącej nauce oraz nadrabianiu zaległości szkolnych, 

4. Współpracę z rodzinami/opiekunami uczestników. 

W projekcie realizowane będzie również 2 godzinne spotkanie z psychologiem połączone  

z dyskusją na temat zagrożeń wynikających z wykluczenia ze społeczności oraz form  

i sposobów pomocy osobom dotkniętym ostracyzmem. 

W ramach działalności Klubu Młodzieżowego prowadzone są: zajęcia z psychologiem, z języka 

angielskiego, z języka niemieckiego, z języka polskiego, z matematyki, artystyczne, informatyczne, 

doradztwo zawodowego, zajęcia sportowe, kulinarne oraz zajęcia z umiejętności uczenia się . Uczestnicy 

projektu wyjdą do kina  oraz  do restauracji – 1 raz, 

W ramach grantu zostanie zakupionych wiele pomocy lekcyjnych oraz sprzętu potrzebnego do realizacji 

zajęć pozalekcyjnych. 

 


