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P ro szę, by dzie ci i na uczy cie le rów nież mie li ka pe lu sze. Jak
w szko le dzie je się do brze, to wszy scy je ma ją, na wet ro dzi ce
i dziad ko wie. Gdy dy rek tor ki czy na uczy cie le się krę pu ją, mó -

wię – „pro szę to wło żyć, a zo ba czą pań stwo za chwy co ne oczy dzie ci”.
By prze ła mać lo dy prof. Brze ziń ska z Za kła du Psy cho lo gii So cja li za cji
i Wspo ma ga nia Roz wo ju In sty tu tu Psy cho lo gii UAM wy my śli ła ka -
pe lu sze. Na pierw szych spo tka niach bar dzo onie śmie la ła ro dzi ców
i dziad ków uczniów. Trze ba by ło coś zro bić, że by móc swo bod nie po -
roz ma wiać o wszyst kim – rów nież o pro ble mach. O tym, że kom pu -
te ry i smart fo ny od gra dza ją lu dzi od sie bie, ale zmie nia ją świat
na lep sze, że trud no jest do ra stać w ta kich cza sach, jak dzi siej sze i dla -
te go dzie ci po trze bu ją du żo wy ro zu mia ło ści, ale i wy raź nych gra nic.
Prze bra nia do da ją od wa gi nie śmia łym dzie ciom i uspo ka ja ją te roz -
bry ka ne, prze ła mu ją lo dy w kon tak tach z do ro sły mi. Ta ki dro biazg
du żo zmie nia – uła twia pro wa dze nie za jęć. Ucznio wie przy cho dzą
w kow boj skich ka pe lu szach z lum pek su, ka pe lu szach babć al bo po ży -
czo nych od ze spo łu lu do we go – co tyl ko im pod po wie wy obraź nia. 

Start o 4 ra no 
Dla stu den tów wy jaz dy z AMUL-em to czę sto pierw szy raz, kie dy

pra cu ją z gru pą, cza sem kil ku oso bo wą, cza sem z pra wie 30 ucznia -
mi. Szyb ko pod bi ja ją ser ca i przed szko la ków i za mknię tych w so bie
na sto lat ków – po ka zu ją cie ka wost ki, ro bią eks pe ry men ty, uczą szy -
fro wa nia, tech nik za pa mię ty wa nia, mó wią o ro li mo ty wa cji, roz wo -
ju za in te re so wań, to le ran cji, trud nych emo cjach. Nie ma sztyw nej
ofer ty, AMUL ca ły czas się zmie nia i do sto so wu je do po trzeb za pra -
sza ją cych pla có wek. Nie wcho dzi my w pro gram szkol ny, chce my po -
ka zać na uczy cie lom, jak ina czej moż na uczyć, jak wy ko rzy stać te
(aż!) 45 mi nut każ dej lek cji. 

Przez pięć lat bli sko 900 stu den tów prze pro wa dzi ło warsz ta ty dla
po nad 18 ty się cy dzie ci i mło dzie ży w szko łach, głów nie z Wiel ko -
pol ski. 123 wy jaz dy i 16 ty się cy po ko na nych ki lo me trów. Wsta ją
cza sa mi o 4.00, by zdą żyć na pierw szą lek cję do szkół, do któ rych
nie do jeż dża po ciąg al bo je dzie po nad 2 go dzi ny. I jesz cze trze ba
zła pać au to bus szkol ny al bo cze kać na pod wie zie nie przez na uczy -

cie li czy ro dzi ców. Mło dzi uczą się sa mo dziel no ści – two rzą sce na -
riu sze, pro wa dzą za ję cia, or ga ni zu ją wy jaz dy, przy go to wu ją da ry
dla szkół, a na wet pio rą i pra su ją ko szul ki z lo go UAM. Pro fe sor
z du mą po ka zu je rów niut ko zło żo ne sto sy w sza fie. – Na po cząt ku
wy da wa ło mi się, że wszyst ko bę dzie do pię te na ostat ni gu zik, jak
ja się tym zaj mę – i by ło, ale ja kim kosz tem! Cią gle coś za ła twia -
łam – jak na do pie kuń cza ma ma. Po wie dzia łam: ko niec! Oka za ło
się, że stu dent ki i stu den ci świet nie da ją so bie ra dę, na wet z kup -
nem bi le tów, gdy ma my prze siad ki, jak np. do Trzcian ki przez Krzyż
al bo do Gru dzią dza przez La sko wi ce.

Wie ża z ma ka ro nu uczy współ pra cy
Pro jekt opie ra się na bli skich re la cjach, któ rych osią są ma gi stran -

ci prof. Brze ziń skiej. Wcią ga ją do współ pra cy młod szych ko le gów
z psy cho lo gii, cza sem rów nież z in nych kie run ków – ma te ma ty ki,
bio lo gii, che mii, hi sto rii, et no lo gii, fi lo lo gii sło wiań skiej. Gdy na je -
den z wy jaz dów or ga ni za tor ki ogło si ły na bór na Fa ce bo oku, w krót -
kim cza sie nie by ło wol nych miejsc. Po pu lar ność AMUL-a o czymś
świad czy – to za rów no przy go da, jak i oka zja do zdo by cia no wych
umie jęt no ści, za rów no spo łecz nych, jak i na uko wych. W tym ro ku
stu den ci prze pro wa dzi li ba da nia kom pe ten cji emo cjo nal nych i spo -
łecz nych wśród 531 sze ścio lat ków i uczniów klas 1-4. Za koń czą się
one wy da niem mo no gra fii. Oka zu je się, że naj le piej wy pa dły dzie ci
ze wsi i ma łych miast, gdzie lu dzie są bli żej sie bie, a szko ły to nie wiel -
kie spo łecz no ści. Wy ni ki po twier dza ją ob ser wa cje z za jęć – w mniej -
szych szko łach dzie ci spon ta nicz nie sprzą ta ją po eks pe ry men tach,
w mia stach od ra zu ucie ka ją na prze rwę – trze ba je uczyć współ pra -
cy. A jak się to ro bi? – po my słem. Nikt sam nie zbu du je wie ży z ma -
ka ro nu, ka wał ka sznur ka i ta śmy kle ją cej. Ktoś za czy na, a po chwi li
wszyst kie rę ce są na po kła dzie.

ge sty łą czą lu dzi
Od wie dzi ny stu den tów in te gru ją lo kal ną spo łecz ność. Szko ły wraz

z ro dzi ca mi uczniów za pew nia ją po czę stu nek i noc leg, je śli miej sco -
wość le ży da le ko i trze ba no co wać da le ko od Po zna nia, np. w Top -
cze wie na Pod la siu, w Gar cze go rzu ko ło Lę bor ka, w Zło to ryi czy
Sztu to wie. Każ dy przy nie sie coś z do mu, cza sem po mo że miej sco wy
pie karz lub rzeź nik. Kwia ciar ka po da ru je kwia ty na za ję cia o eko lo -
gii, ro dzi ce przy nio są ocet, olej czy so dę po trzeb ne do che micz nych
eks pe ry men tów. Więk szość ma te ria łów stu den ci przy wo żą ze so bą,
jed nak ta kie ge sty łą czą lu dzi, a przy szli psy cho lo go wie przy oka zji
uczą się, jak na wią zy wać re la cje z in ny mi. Gdy AMUL je dzie do szkół
w wio skach, skąd po cho dzą stu den ci to do pie ro jest świę to – we so ło,
du żo śmie chu, na uczy cie le pę ka ją z du my. 

AMUL nie osia da na lau rach. Plan na przy szły rok jest am bit ny.
Stu den ci IV i V ro ku bę dą pre zen to wać w szko łach wy ni ki ba dań
i wyj dą z pro po zy cją warsz ta tów dla ro dzi ców. Dzię ki udzia ło wi
w pro jek cie Ma ły Kol berg po ja wią się wiel ko pol skie pio sen ki i za ba -
wy, co za chę ci do in te gro wa nia naj młod sze go i naj star sze go po ko le -
nia. Waż ną ro lę ode gra też ma te ma ty ka spra wia ją ca kło pot wie lu
dzie ciom – wple cio na w warsz ta ty bę dzie ła twiej sza do przy swo je nia.

ewa konarzewska-Michalak

Ka pE luSZ SKRa ca dy StanS
– Jesteśmy towarzystwem kapeluszników, trochę jak z Alicji w krainie czarów. Przyjeżdżamy do szkół

w kapeluszach, czasem w maskach. To łamie dystans i ośmiela nie tylko dzieci – mówi prof. Anna Izabela
Brzezińska, pomysłodawczyni i koordynatorka środowiskowego projektu edukacyjnego o nazwie

AMUL – Aktywny Mały Uniwersytet Latający.

Profesor Brzezińska ze studentkami
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