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1. Informacja ogólna o projekcie 
 

AMUL – Aktywny Mały Uniwersytet Latający to projekt środowiskowy  
o charakterze edukacyjnym i naukowo-badawczym, realizowany od 14 października 2013 
roku w placówkach edukacyjnych przede wszystkim Wielkopolski.   

Powstał z inicjatywy prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej z Instytutu Psychologii UAM. 
Rozpoczął swoją działalność w roku akademickim 2013/2014. Zatem teraz trwa szósty rok 
jego realizacji.   

Projekt ma trzy cele: 

1. NAUKA JEST CIEKAWA:  

 pokazanie dzieciom w przedszkolach i uczniom szkół z wszystkich poziomów edukacji, że nauka 
może być ciekawa i atrakcyjna  

 prowadzenie przez studentów warsztatów naukowych z różnych dziedzin wiedzy (chemia, 
biologia, matematyka, astronomia, psychologia, kognitywistyka, filologie obce) w formie 
pokazów, eksperymentów i obserwacji  

2. PROBLEMY SĄ DO ROZWIĄZANIA 

 pomoc dzieciom i młodzieży w uświadomieniu źródeł problemów, jakie przeżywają, dostarczenie 
im wiedzy i ćwiczenie umiejętności pozwalających te problemy rozwiązywać bądź im 
zapobiegać 

 prowadzenie przez studentów warsztatów psychologicznych na tematy uzgodnione z dyrekcją 
szkoły i wychowawcami klas, np.: rozpoznawanie i kontrolowanie emocji, motywacja do nauki, 
skuteczne zapamiętywanie (mnemotechniki), myślenie twórcze, komunikacja z innymi, 
współpraca, tolerancja, cyberprzemoc, agresja, radzenie sobie ze stresem, relacje z dorosłymi 

3. WARTO WIEDZIEĆ … 

 dostarczenie nauczycielom i innym pracownikom placówek oświatowych oraz rodzicom  
i dziadkom uczniów wiedzy psychologicznej pozwalającej lepiej rozumieć procesy rozwoju  
i uczenia się w dzieciństwie i etapie dorastania  

 upowszechnianie przez studentów IV i V roku  psychologii w środowisku edukacyjnym wyników 
badań, przeprowadzonych przez studentów w roku szkolnym 2017/2018 nad kompetencjami 
miękkimi (emocjonalnymi oraz społecznymi) najmłodszych uczniów 

 prowadzenie (1) przez opiekuna projektu wykładów (z prezentacją ppt), pogadanek, rozmów 
indywidualnych (forma uzgodniona z dyrekcją placówki) oraz (2) przez opiekuna razem ze 
studentami roku III-V warsztatów psychologicznych dla rodziców, dziadków i nauczycieli 

FINANSOWANIE PROJEKTU 

Projekt AMUL (zarówno edukacyjny, jak i naukowo-badawczy) finansowany jest ze środków: 

1. JM Rektora UAM: koszty podróży (średnio 2 tys.zł / semestr) i dofinansowanie publikacji naukowych  

2. PT Dziekana Wydziału Nauk Społecznych: koszty podróży i dofinansowanie publikacji naukowych 

3. PT Dyrektora Instytutu Psychologii UAM: zakup materiałów promocyjnych (promocja UAM), zakup 
i przygotowanie materiałów edukacyjnych potrzebnych na warsztaty, dofinansowanie publikacji 
naukowych 

4. placówek oraz organów prowadzących: akomodacja i wyżywienie w przypadku wyjazdów 
kilkudniowych, materiały potrzebne do zajęć eksperymentalnych 
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2. Liczba wyjazdów do placówek oświatowych w latach 

2013/4 – 2018/9 
 

 

 

 

 
 

  

 

 2013/2014  29 wyjazdów 

 2014/2015  10 wyjazdów 

 2015/2016  23 wyjazdy 

 2016/2017  38 wyjazdów 

 2017/2018  22 wyjazdy 

 2018/2019  11 wyjazdów 
 

  
 

Strzyżewo k/Zbąszynka 

Pamiątkowo gm. Szamotuły  Daniszyn gm. Ostrów Wlkp. 

Człuchów gm. Chojnice 

Krotoszyn Wólka Czepowa k/Kłodawy Przygodziczki k/Ostrowa Wlkp. 

http://spskwolka.edu.pl/
http://www.s-p-przygodziczki.pl/s/cc_images/cache_7725936.jpg?t=1386967884
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3. AMUL: działalność edukacyjna 
 

3.1. Opis działań 

Studenci psychologii, wspierani incydentalnie przez studentów innych kierunków studiów na UAM, 
prowadzą warsztaty naukowe i psychologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Zajęciom tym towarzyszą spotkania opiekuna projektu  
z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły, rodzicami i dziadkami uczniów w różnej formie (także 
warsztatowej), zależnie od zapotrzebowania ze strony dyrekcji danej placówki. 

Zajęcia organizowane są głównie na terenie Wielkopolski, choć zdarzają się kilkudniowe wyjazdy do 
innych województw, w dalsze części kraju (m.in. Garczegorze k/Lęborka – dwukrotnie, Topczewo na 
Podlasiu, Sztutowo, Złotoryja – dwukrotnie, Dobrzejewice k/Torunia, Tuchola, Strzyżewo w woj. lubuskim, 
Gorzów Wielkopolski, Lębork, Kwidzyn, Grudziądz, Człuchów, Skwierzyna).  

ODWIEDZAMY PRZEDE WSZYSTKIM  

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY NA WSIACH I W MAŁYCH MIASTACH 

Zajęcia, trwające minimum trzy godziny lekcyjne, planowane są jako całość: 

1) pierwsza część to zajęcia integracyjne – nawiązanie kontaktu, rozpoznanie stopnia wewnętrznej 
integracji grupy przedszkolnej / klasy, wykonanie w małych, losowo utworzonych zespołach kilku 
prostych zadań pozwalających uczniom lepiej się poznać i nieco rozluźnić atmosferę; pozwala to na 
wzajemne bliższe poznanie się uczniów i studentów i nabranie przez uczniów choćby minimalnego 
zaufania do studentów 

2) kolejna część to realizacja zadań związanych z tematem głównym warsztatów 

3) część ostatnia to podsumowanie i wspólna – uczniów i studentów – ewaluacja tego, co się 
zdarzyło w trakcie warsztatów.  

 

 

 

  

Warsztaty naukowe i psychologiczne dla 

wszystkich uczniów w szkole i przedszkolu 

Badania dzieci 5-6 letnich w przedszkolu  

oraz z grup „0” i uczniów klas I-IV w szkole  

Podpisanie UMOWY między UAM a daną placówką, 

określającej zasady prowadzenia przez studentów warsztatów naukowych  
i psychologicznych oraz badań dzieci z grup „0” i klas I - IV 

Przygotowanie raportu z badań w danej szkole  dyrekcja 

Przygotowanie prezentacji wyników  rodzice, nauczyciele 

Artykuły popularno-naukowe  Wczesna edukacja 

Rozdziały w 2 monografiach (Wyd. WNS UAM, 2019) 
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3.2. Wyjazdy do placówek oświatowych  

 

2018/2019 

1. 17.05.2019 Pecna, gm. Mosina (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) 

2. 16.05.2019 Poznań (Uniwersytet III Wieku z Pelplina) 

3. 05.04.2019 Pawłowice (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) 

4. 05.03.2019 Międzychód (Uniwersytet III Wieku) 

5. 12.12.2018 Konin (Zespół Szkół Górniczo-Hutniczych im. Stanisława Staszica – gimnazjum  
i liceum) 

6. 04.12.2018 Romanowo Dolne k/Czarnkowa (Zespół Szkół – szkoła podstawowa i gimnazjum) 

7. 29.10.2018 Kowalewo Opactwo k/Słupcy (Zespół Szkół – szkoła podstawowa i gimnazjum) 

2017/2018 

1. 20.06.2018 Strzyżewo k./. Zbąszynka  (szkoła podstawowa, klasy III-VII, przedszkole) 

2. 08.06.2018 Ostrowite  (szkoła podstawowa, klasy IV-VII; gimnazjum) 

3. 25.05.2018 Człuchów  (szkoła podstawowa, klasa VII; gimnazjum) 

4. 18.05.2018 Daniszyn (przedszkole; szkoła podstawowa, klasy I-VII) 

5. 09.05.2018 Kaźmierz (szkoła podstawowa, klasy I-III, IV-VII) 

6. 27.04.2018 Pamiątkowo (szkoła podstawowa, klasy I-VII; gimnazjum kl. II i III) 

7. 25.04.2018 Szczecin (ośrodek  wczesnej interwencji, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny) 

8. 25.04.2018 Dobra k/Szczecina (Zakład Aktywności Zawodowej) 

9. 13.04.2018 Nowy Tomyśl (szkoła podstawowa, klasy I) 

10. 06.04.2018 Jastrzębsko Stare (przedszkole, szkoła podstawowa: kl I, III, IV, V, VI) 

11. 23.03.2018 Trzcianka (przedszkole, szkoła podstawowa: kl I, IV, VII) 

12. 15.03.2018 Drążna (szkoła podstawowa, klasy I i VII; gimnazjum kl. II i III) 

13. 15.12.2017 Michorzewo (szkoła podstawowa) 

14. 11.12.2017 Rudniki (szkoła podstawowa) 

15. 05.12.2017 Strzałkowo (szkoła podstawowa, klasy IV-VII) 

16. 04.12.2017 Strzałkowo (szkoła podstawowa, klasy I-III) 

17. 04.12.2017 Porażyn (przedszkole i szkoła podstawowa) 

18. 01.12.2017 Międzychód (Uniwersytet III wieku) 

19. 01.12.2017 Rosocha k/Koła (przedszkole) 

20. 21.11.2017 Rogoźno (przedszkole) 

21. 14.11.2017 Poznań – Winogrady (klasa I) 

22. 07.11.2017 Poznań - Fabianowo (przedszkole, szkoła podstawowa) 
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2016/2017 

1. 19.06.2017 Poznań (Zespół Szkół Gimnazjalno – Zawodowych nr 42) 

2. 26.05.2017 Iłówiec k/Czempinia Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego 
(uczniowie) 

3. 22.05.2017 Konin Szkoła Podstawowa nr. 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 
Wielkopolskich (uczniowie) 

4. 19.05.2017 Skwierzyna Zespół Edukacyjny Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Kornela Makuszyńskiego (uczniowie, rodzice, nauczyciele) 

5. 10-11.05.2017 Złotoryja i (szkoła podstawowa– uczniowie, nauczyciele, rodzice) 

6. 12.05.2017  Rokitnica (gimnazjum) 

7. 28.04.2017 Konin (Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów- uczniowie) 

8. 26.04.2017 Radolina / gmina Golina/ (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej – uczniowie, 
rodzice, nauczyciele) 

9. 21.04.2017 Kotunia (Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej – uczniowie, rodzice, 
dziadkowie, nauczyciele) 

10. 10.04.2017 Poznań (przedszkole) 

11. 07.04.2017 Sompolno (szkoła podstawowa i gimnazjum – uczniowie, nauczyciele, rodzice) 

12. 04.04.2017 Patrzyków (szkoła podstawowa – uczniowie, rodzice) 

13. 03.04.2017 Poznań (Zespół Szkół Gimnazjalno – Zawodowych nr 42) 

14. 31.03.2017 Kawnice (przedszkole i szkoła podstawowa, uczniowie, rodzice, nauczyciele) 

15. 27.03.2017 Napachanie i Mrowino (warsztaty dla nauczycieli) 

16. 24.03.2017 Kowalewo Opactwo (uczniowie gimnazjum) 

17. 24.03.2017 Poznań (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
im. Zbigniewa Tylewicza – nauczyciele) 

18. 22.03.2017 Poznań (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
im. Zbigniewa Tylewicza – rodzice) 

19. 17.03.2017 Owińska (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych) 

20. 10.03.2017 Konin (szkoła podstawowa, uczniowie klas IV – VI) 

21. 03.03.2017 Słupca (uczniowie szkoły podstawowej)  

22. 27.02.2017 Poznań (uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42) 

23. 15.02.2017 Konin (dyrektorzy i nauczyciele) 

24. 19.12.2016 Poznań (gimnazjum – Zespół Szkół nr 42) 

25. 16.12.2016 Konin (szkoła podstawowa – klasy IV-VI i gimnazjum) 

26. 02.12.2016 Szamotuły (szkoła podstawowa: klasy I – III i przedszkole) 

27. 25.11.2016 Komorze Przybysławskie (szkoła podstawowa) 

28. 21.11.2016 Garczegorze k/Lęborka (nauczyciele, rodzice) 
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29. 21.11.2016 Poznań (spotkanie z pedagogiem szkolnym i uczniami w Zespole Szkół 
Gimnazjalno-Zawodowych nr 42) 

30. 16.11.2016 Napachanie (szkoła podstawowa: rodzice i nauczyciele) 

31. 15.11.2016 Napachanie (przedszkole) 

32. 15.11.2016 Mrowino (przedszkole i szkoła podstawowa) 

33. 08.11.2016 Napachanie (przedszkole i szkoła podstawowa) 

34. 08.11.2016 Mrowino (przedszkole) 

35. 07.11.2016 Pobiedziska – Letnisko (oddział przedszkolny, szkoła podstawowa) 

36. 25.10.2016 Krotoszyn (szkoła podstawowa, klasy IV, rodzice, nauczyciele) 

37. 24.10.2016 Poznań (wizyta studyjna w Zespole Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42) 

38. 07.10.2016 Łuszczanów (szkoła podstawowa) 

2015/2016 

1. 17.06.2016 Wągrowiec (szkoła muzyczna: podstawowa, gimnazjum, liceum) 

2. 07.06.2016 Szczecin (studenci na konferencji na Uniwersytecie Szczecińskiem  
i z wizytą w placówkach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym – Koło w Szczecinie) 

3. 03.06.2016 Kotunia k/Słupcy (przedszkole i szkoła podstawowa) 

4. 30.05.2016 Warsztaty dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej nr 21 z Poznania  
w Instytucie Psychologii 

5. 20.05.2016 Rawicz (szkoła podstawowa) 

6. 13.05.2016 Janków Zaleśny k/Ostrowa Wlkp. (szkoła podstawowa) 

7. 06.05.2016 Gorzów Wlkp. (szkoła specjalna – podstawowa, gimnazjum, zawodowa) 

8. 22.04.2016 Chełmno k/Pniew (szkoła podstawowa) 

9. 01.04.2016 Garczegorze k/Lęborka (przedszkole, szkoła podstawowa: uczniowie) 

10. 16.12.2015 Sztutowo (Zuławy) (szkoła podstawowa, gimnazjum: uczniowie, nauczyciele) 

11. 11.12.2015 Przygodziczki (przedszkole i szkoła podstawowa: uczniowie, rodzice, nauczyciele, 
władze lokalne) 

12. 09.12.2015 Lębork (szkoła podstawowa: nauczyciele) 

13. 08.12.2015 Kwidzyń (szkoła podstawowa: nauczyciele) 

14. 04.12.2015 Koźmin Wielkopolski (szkoła podstawowa: uczniowie, rodzice, nauczyciele) 

15. 27.11.2015 Międzychód (szkoła podstawowa: uczniowie) 

16. 20.11.2015 Słupia Wielka (szkoła podstawowa, gimnazjum: uczniowie) 

17. 13.11.2015 Kolniczki (przedszkole, szkoła podstawowa: uczniowie, nauczyciele, rodzice) 

18. 06.11.2015 Międzychód (nauczyciele, dyrekcja) 

19. 06.11.2015 Kamionna (przedszkole, szkoła podstawowa: uczniowie, rodzice, dziadkowie, 
nauczyciele, dyrektorzy 

20. 23.10.2015 Zduny (szkoła zawodowa, technikum: uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy) 
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21. 23.10.2015 Baszków (szkoła podstawowa: uczniowie, rodzice, dziadkowie, nauczyciele) 

22. 09.10.2015 Stara Obra (szkoła podstawowa: uczniowie, rodzice, dziadkowie) 

23. 26.09.2015 Masłowo k/Rawicza (przedszkole, szkoła podstawowa: nauczyciele i dyrektorzy) 

2014/2015 

1. 16.06.2015 Tłokinia Wielka (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum: uczniowie) 

2. 29.05.2015 Dobieżyn (przedszkole, szkoła podstawowa: uczniowie) 

3. 25.05.2015 Racot (szkoła podstawowa: uczniowie) 

4. 18.05.2015 Ceradz Kościelny (szkoła podstawowa: uczniowie) 

5. 24.04.2015 Krosinko (szkoła podstawowa: uczniowie) 

6. 27.03.2015 Ligota (szkoła podstawowa: uczniowie) 

7. 13.03.2015 Grzymiszew (szkoła podstawowa: uczniowie) 

8. 12.12.2014 Kotunia (szkoła podstawowa: uczniowie) 

9. 05.12.2014 Łuczywno z wizytą w Instytucie Psychologii (przedszkole, szkoła podstawowa, 
gimnazjum) 

10. 21.11.2014 Ostrowąż (szkoła podstawowa) 

2013/2014 

1. 13.06.2014 Witkowo (szkoła podstawowa) 

2. 11.06.2014 Grudziądz (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, warsztaty dla nauczycieli 
 i rodziców) 

3. 06.06.2014 Wólka Czepowa (szkoła podstawowa, gimnazjum: uczniowie, nauczyciele, rodzice, 
dziadkowie) 

4. 30.05.2014 Wąsosze (szkoła podstawowa: uczniowie) 

5. 30.05.2014 Piotrkowice (szkoła podstawowa: uczniowie) 

6. 30.05.2014 Ostrowąż (szkoła podstawowa: uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie) 

7. 23.05.2014 Stare Bojanowo (szkoła podstawowa, gimnazjum: uczniowie) 

8. 15.05.2014 Grudziądz (poradnia psychologiczno-pedagogiczna) 

9. 13.05.2014 Wilkowo Polskie (szkoła podstawowa: uczniowie) 

10. 09-11.05.2014 Topczewo na Podlasiu (szkoła podstawowa i przedszkole) 

11. 09.05.2014 Mielżyn (szkoła podstawowa, gimnazjum: uczniowie, nauczyciele, rodzice, 
dziadkowie) 

12. 21.03.2014 Gołańcz (szkoła podstawowa, gimnazjum: uczniowie) 

13. 14.03.2014 Koziegłowy (szkoła podstawowa: uczniowie, nauczyciele, rodzice) 

14. 17.12.2013 Komorniki (gimnazjum: uczniowie) 

15. 13.12.2013 Szkaradowo (szkoła podstawowa: uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie) 

16. 12.12.2013 Tuchola (nauczyciele) 

17. 09.12.2013 Dopiewo (szkoła podstawowa: uczniowie) 
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18. 09.12.2013 Zakrzewo (przedszkole: dzieci) 

19. 06.12.2013 Łuczywno (szkoła podstawowa: uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie) 

20. 06.12.2013 Budki Nowe (szkoła podstawowa: uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie) 

21. 04.12.2013 Plewiska (nauczyciele, rodzice i dziadkowie) 

22. 03.12.2013 Piła – warsztaty w ośrodku zamiejscowym UAM  
                   - uczniowie szkół podstawowych z 12 miejscowości:  

Glesno (45 uczniów), Kosztowo (114), Kruszewo (91),  
Łomnica (46), Miasteczko Krajeńskie (103), Nowa Wieś Ujska (40),  
Skórka (105), Skrzatusz  (52), Stara Łubianka (46),  
Szydłowo (260), Śmiłowo (104), Ujście (92) 

23. 27.11.2013 Komorniki (szkoła podstawowa: uczniowie) 

24. 25.11.2013 Chomęcice (szkoła podstawowa: uczniowie) 

25. 25.11. 2013 Wiry (szkoła podstawowa: uczniowie) 

26. 22.11.2013 Kicin (szkoła podstawowa: uczniowie, nauczyciele, rodzice) 

27. 12.11.2013 Wrąbczynkowskie Holendry (szkoła podstawowa: uczniowie) 

28. 12.11.2013 Pyzdry (szkoła podstawowa i gimnazjum: uczniowie, nauczyciele, rodzice) 

29. 14.10.2013 Plewiska (szkoła podstawowa: uczniowie)  
                  – inauguracja projektu AMUL w Dniu Nauczyciela 

 

  Rysunek Jadzi z klasy III ze szkoły Podstawowej w Koziegłowach – powstał po zajęciach ze studentami 
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3.3. Czego uczą się studenci?  

A. Projekt edukacyjny AMUL 

Organizacja wyjazdu na warsztaty (2-3 osoby):   

• kontakt z dyrekcją szkoły i ustalenie rodzaju, tematów i harmonogramu warsztatów 

• rekrutacja i przygotowanie zespołu studentów i koordynacja prac nad scenariuszami  

• wysłanie do szkoły zapotrzebowania na materiały do zajęć eksperymentalnych 

• zabranie z IP koszulek z logo UAM, dyplomu i prezentów dla szkoły 

• przygotowanie zaświadczeń dla studentów  

• wypranie koszulek po powrocie z zajęć i oddanie ich w IP 

• zakup i rozliczenie biletów  

Przygotowanie zajęć (w małych zespołach): 

• stworzenie scenariuszy warsztatów (indywidualnie, w parach, trójkach)  
– obligatoryjna konsultacja opiekuna projektu 

• zakup / stworzenie materiałów edukacyjnych do zajęć (w zespołach) 

• tutoring rówieśniczy -  wzajemne szkolenie:  debiutanci – kombatanci 

Prowadzenie i ewaluacja zajęć: 

• prowadzenie zajęć w parach, awaryjnie - samodzielnie 

• praca z uczniami wymagającymi indywidualnego kontaktu 

• przekazanie uwag o uczniach / klasie nauczycielom / dyrekcji 

• tutoring rówieśniczy – analiza / ewaluacja zajęć 

B. Projekt badawczy AMUL 

Organizacja wyjazdu na badania (2 osoby):   

• kontakt z dyrekcją szkoły  

• przygotowanie, dostarczenie do szkoły i odebranie podpisanych formularzy zgody na badania 
dziecka od jego rodziców / opiekunów prawnych 

• ustalenie harmonogramu badań (daty, godziny, miejsce, sposób dojazdu do szkoły) 

• przygotowanie kompletu kwestionariuszy, instrukcji i materiałów do badań dla badaczy 

• przygotowanie zespołu studentów do badań i organizacja ich dojazdu 

• zakup i rozliczenie biletów  

Prowadzenie badań: 

• wystąpienie w roli gospodarza sesji badawczej i obserwatora 

• wystąpienie w roli badacza wchodzącego w interakcje z dzieckiem 

• wspólna praca w parze nad oceną zachowań i wypowiedzi dziecka po badaniu 

Analiza wyników: 

• wprowadzanie wyników do bazy danych 

• wykonanie koniecznych obliczeń, sporządzenie tabel i wykresów 

• przygotowanie raportu dla dyrekcji szkoły oraz prezentacji (ppt) 

• zaprezentowanie rodzicom i nauczycielom wyników badań dzieci w postaci prezentacji ppt  
(na życzenie dyrekcji placówki) 

• napisanie artykułu popularno-naukowego /  rozdziału do monografii naukowej 
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3.4. Poszerzanie kompetencji studentów 

Każdy wyjazd poprzedzony jest spotkaniem zespołu, który będzie prowadził zajęcia z opiekunem 
projektu. Na spotkaniach tych omawiamy zasady prowadzenia warsztatów z uczniami w różnym wieku. 

Studenci samodzielnie, w parach lub kilkuosobowych zespołach – pod kierunkiem organizatora danego 
wyjazdu - przygotowują scenariusze w konsultacji z opiekunem projektu prof. dr hab. Anną I. Brzezińską.  

Studenci rozpoczynający swą przygodę z AMUL-em prowadzą zajęcia zawsze w parze ze studentami 
doświadczonymi jako ich tutorami czyli w ramach tutoringu rówieśniczego. 

Opiekun projektu organizuje dodatkowe zajęcia i wizyty studyjne, których celem jest poszerzenie 
kompetencji studentów i lepsze przygotowanie ich do pracy z uczniami w różnym wieku. 

Warsztaty rozwijające kompetencje studentów: 

 20.12.2016 Akademia Muzyczna Poznań; warsztaty nt.: Uczymy się rytmiki; prowadzący: prof. dr 
hab. Małgorzata Berent-Kupsik z AM 

 15.11.2017 IP UAM Poznań; warsztaty nt.: Trening mentalny dla seniorów; prowadzący: mgr Maciej 
Behnke, absolwent AWF w Poznaniu, doktorant Instytutu Psychologii UAM 

 16.05.2018 IP UAM Poznań; warsztaty nt.: Ciało – rytm – ruch – funkcjonowanie umysłu; 
prowadzący: mgr Maciej Behnke, absolwent AWF w Poznaniu, doktorant Instytutu Psychologii UAM 

 11.06.2018 IP UAM Poznań; warsztaty nt.:  Wielkopolskie gry i zabawy tradycyjne dla dzieci; 
prowadzący: Katarzyna Hełpa-Liszkowska: choreograf i instruktor tańca ludowego oraz Witold Roy 
Zalewski: śpiewak i muzyk tradycyjny 

Wizyty studyjne poszerzające doświadczenia zawodowe studentów: 

 07.06.2016 Szczecin: zespołowa prezentacja projektu AMUL na I Konferencji Naukowej z cyklu 
Rozważania o rozwoju człowieka nt.: Aktywność i rozwój człowieka. Organizator: Zakład Psychologii 
Rozwoju Człowieka Instytutu Psychologii US w Szczecinie (autorzy prezentacji: V rok psychologii -
Klaudia Malinowska, Weronika Perz, Katarzyna Wanio, Weronika Sobczak i Weronika Syska; IV rok 
psychologii - Agata Szekiełda, Wiesława Groszczyk i Eliza Kur; III rok psychologii - Alicja Dajczak  
i Anna Starczewska; II rok psychologii - Maciej Buchwald i III rok matematyki - Patryk Janczak)  

 07.06.2016 Szczecin: wizyta studyjna w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepeł- 
nosprawnością Intelektualną - Ośrodek Wczesnej Interwencji, Ośrodek Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, Mieszkanie Treningowe, Mieszkanie Chronione  

 17.03.2017 Owińska: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych 

 22.03.2017 Poznań: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
 im. Zbigniewa Tylewicza – spotkanie z rodzicami 

 24.03.2017 Poznań: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. 
Zbigniewa Tylewicza – spotkanie z nauczycielami 

 01.12.2017 Międzychód: warsztaty dla seniorów – słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Koncepcja 
warsztatów, przygotowanie studentów i współprowadzenie: Mgr Maciej Behnke, absolwent AWF w 
Poznaniu, doktorant Instytutu Psychologii UAM 

 25.04.2018 Szczecin: wizyta studyjna w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepeł- 
nosprawnością Intelektualną - Ośrodek Wczesnej Interwencji, Ośrodek Rehabilitacyjno-Eduka-
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cyjno-Wychowawczy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, Mieszkanie Treningowe, Mieszkanie Chronione  

 28.05.2018 Synowcówka k/Łodzi: warsztaty ewaluacyjne nt.: Mały Kolberg - spotkanie robocze 
ogólnopolskiego programu dla osób pracujących z dziećmi; prowadzący: mgr Katarzyna Paterek 
– koordynator projektu Mały Kolberg  

4. AMUL: działalność naukowa 
 

4.1. Opis działań: badania naukowe 

W r. ak. 2016/2017 studenci IV i V roku psychologii – uczestnicy edukacyjnego projektu AMUL, a 
jednocześnie uczestnicy seminarium magisterskiego - pod kierunkiem prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej 
opracowali w zespole koncepcję badań i przygotowali autorski kwestionariusz do badania 
kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci na przełomie wieku przedszkolnego  
i wczesnoszkolnego. Kwestionariusz ten został dwukrotnie sprawdzony w badaniach pilotażowych. 

W r. ak. 2017/2018 studenci III, IV i V roku psychologii – także uczestnicy edukacyjnego projektu AMUL 
– samodzielnie zorganizowali i przeprowadzili badania dzieci w szkołach Wielkopolski.  

Badania zostały sfinansowane ze środków na działalność statutową IP UAM  
przy wsparciu finansowym Dziekana WNS i JM Rektora UAM. 

Uczestnikami badania były dzieci 6-letnie z przedszkoli i oddziałów „0” oraz uczniowie klas  
I-IV szkół podstawowych w miastach, miasteczkach i wioskach w województwie wielkopolskim  
(z wyjątkiem dwóch szkół z miast poza Wielkopolską, w których zbadano łącznie 29 dzieci czyli 5,5% 
całej badanej grupy). Badania przeprowadzono w 15 placówkach, z czego 4 to szkoły podstawowe 
w dużych miastach, 4 w małych miastach, a 7 na wsiach. W placówkach tych wcześniej studenci 
prowadzili warsztaty naukowe i psychologiczne w ramach projektu edukacyjnego AMUL. 

W badaniach uczestniczyło 531 dzieci, w tym  64 (12%) dzieci z przedszkoli i grup „0”, 168 (32%) uczniów 
klas I, 89 (17%) z klas II, 140 (26%) z klas III oraz 70 (13%) z klas IV. Oddziały 0 i najstarsze grupy 
przedszkolne, z których pochodziły zbadane dzieci, mieściły się przy szkołach wiejskich. Najmniejsza 
szkoła, w której przeprowadzono badania mieściła się na wsi i liczyła tylko 43 uczniów (klasy I i III-VI, 
brak klasy II), a największa - w małym mieście - 573 uczniów (klasy I-VII). 

Narzędziem badań był skonstruowany przez studentów Obserwacyjny Kwestionariusz Kompetencji 
Emocjonalnych i Społecznych.  Studenci stworzyli także wszystkie pakiety materiałów potrzebnych do 
badań – dwie serie historyjek obrazkowych (jedną dla uczniów młodszych z grup „0” i klas I-II oraz drugą 
dla uczniów starszych z klas III i IV) oraz siedem pakietów fotografii twarzy wyrażających emocje. 

Badanie każdego dziecka było indywidualne i trwało ok 30-40 minut. Prowadziło je zawsze dwoje 
studentów: naprzemiennie w roli badacza i obserwatora. Dziecko układało i opowiadało trzy historyjki 
obrazkowe oraz interpretowało emocje na fotografiach twarzy (7 pakietów fotografii). Wypowiedzi dziecka 
nagrywano na dyktafon. Studenci zostali do badań przygotowani, m.in. poprzez zastosowanie metody 
symulacji (każdy odgrywał rolę dziecka, badacza i obserwatora). 

Studenci sami dokonali analizy, opisu i interpretacji wyników i przygotowali raport z badań. Każda szkoła 
otrzymała - w formie prezentacji ppt – wyniki badań (w formie tabel i wykresów) wraz z ich analizą oraz 
wnioskami dla wychowawców i rodziców. 

Na podstawie uzyskanych wyników 21 studentów napisało swoje    

prace magisterskie (w tym 2 ze studiów niestacjonarnych i 19 ze stacjonarnych;  

były to trzy grupy seminarium magisterskiego, kierowane przez prof. dr hab. Annę  
I. Brzezińską w latach 2016/2017-2017/2018 oraz 2017/2018-2018/2019). 
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4.2. PUBLIKACJE NAUKOWE 
 

Monografia naukowa autorska  

prezentuje założenia teoretyczne i wyniki badań przeprowadzonych  w ramach 
projektu naukowo-badawczego AMUL pt.: Kompetencje emocjonalne i społeczne 

dzieci z grup „0” i uczniów klas I-IV (współautorzy: absolwenci z 2018 roku) 

 

Brzezińska, A. I., 
 Półtoraczyk, K., Reksnis, J., 

Wilczyńska, S., Dajczak, A. (2019). 

Uwarunkowania kompetencji  
emocjonalnych i społecznych  

dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

Poznań:  
Wydawnictwo Wydziału  
Nauk Społecznych UAM. 

(końcowe prace redakcyjne) 

Monografia naukowa – zbiorowa:  

na podstawie analizy wyników badań – omawia zasady kształtowania kompetencji 
emocjonalnych i społecznych oraz wskazówki dla nauczycieli i rodziców uczniów 

(studenci są autorami rozdziałów – absolwenci z roku 2018 i 2019) 

 

Brzezińska, A. I. (red.). (2019). 

Wspomaganie rozwoju kompetencji  
emocjonalnych i społecznych  

dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

Poznań:  
Wydawnictwo Wydziału  
Nauk Społecznych UAM 

(trwają prace redakcyjne) 
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4.3. ARTYKUŁY POPULARNO – NAUKOWE 

 

1. Sandra Wilczyńska (2017). Kompetencje emocjonalne i społeczne  
to warunek efektywnej edukacji.  
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola, 1(25), 18-22. 

2. Katarzyna Półtoraczyk, Joanna Reksnis, Anna Starczewska (2017).  
Rola rodziców i szkoły we wspieraniu dziecka w kryzysie rozwojowym.  
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola, 2(26), 13-16. 

3. Martyna Mistrzak, Klaudia Żudro (2017). Czemu służy szkolne ocenianie?  
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola, 3(27), 15-19. 

4. Joanna Reksnis,  Sandra Wilczyńska (2017). Co warto wiedzieć o rodzicach?  
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola, 4(28), 16-20. 

5. Alicja Dajczak, Patrycja Gracz, Aleksandra Hak, Ewa Kapusta (2018). 
Funkcjonowanie  emocjonalne i społeczne a wyniki w nauce.  
Wczesna Edukacja, 1(29), 16-21. 

6. Katarzyna Półtoraczyk, Joanna Reksnis, Anna Starczewska (2018).  
Metody pracy grupowej na pierwszym etapie edukacji.  
Wczesna Edukacja, 2(30), 16-19. 

7. Klaudia Żudro (2019). Zadania pierwszego etapu edukacji: dziecko w nowej 
rzeczywistości. Wczesna Edukacja, 3(31), 16-19.  

8. Patrycja Gracz, Ewa Kapusta (2018). Młodzież trudna czyli jaka?  
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, 3(289), 17-20. 

9. Anna I. Brzezińska, Kaja Jaskuła, Anna Merta (2019). Poczucie niższości u 
uczniów. Wczesna Edukacja, 2(34), 16-20. 
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Załącznik 1.  

Zdjęcia wybrane z GALERII 

http://psychologia.amu.edu.pl/4365-2/ip-w-dzialaniu/amul-3/galeria/ 
 

 
 

 
 

http://psychologia.amu.edu.pl/4365-2/ip-w-dzialaniu/amul-3/galeria/
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Ewaluacja zajęć:  

dzieci, studenci, nauczyciele 
 

 

Spotkania z rodzicami 

prowadzone przez prof. dr hab. Annę I. Brzezińską  
razem ze studentami 
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Warsztaty z nauczycielami 

prowadzone przez prof. dr hab. Annę I. Brzezińską  

razem ze studentami 

  

 

Garczegorze k/Lęborka

 

 

 

Po warsztatach  

dla nauczycieli  

z Mrowina  

i Napachania
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Załącznik 2.  

Informacja o projekcie AMUL  

w Życiu Uniwersyteckim w 2013 roku 

 

Brzezińska, A. I., Lubikowska, A., Guźniczak, R. (2013).  
AMUL. Aktywny mały Uniwersytet Latający. Życie Uniwersyteckie, 11, 21. 
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Załącznik 3. 

Informacja o projekcie AMUL  

w Przeglądzie Wielkopolskim w 2019 roku 

 

Brzezińska, A. I., Dajczak, A., Półtoraczyk, K., Reksnis, J., Wilczyńska, S. (2019). 
Uniwersytet bliżej ludzi, ludzie bliżej uniwersytetu. Realizacja środowiskowego 
projektu edukacyjnego w Wielkopolsce. Przegląd Wielkopolski, 1(123), 55-59. 
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Załącznik 4. 

Opinie studentów o projekcie 

Przed … 

 Od początku bardzo chciałam się zaangażować, ale bałam się, że się nie nadaję. Nie mam 
doświadczenia, tysiąca pomysłów, nie znam żadnych eksperymentów - więc co ja tym dzieciakom i 
ich nauczycielom mogę dać? Obawy były ogromne. 

 Bałam się przed pierwszym wyjazdem, że nigdy nie będę w stanie sama poprowadzić zajęć. Nie 
wiedziałam też, czego oczekiwać i pomimo, że znałam scenariusz, to bardzo się obawiałam, że coś 
nie wyjdzie. 

 Od początku studiów miałam ochotę przyłączyć się do AMUL-a. Zawsze lubiłam pracę z dziećmi, 
jednak miałam dużo obaw. Począwszy od tego, czy w ogóle się sprawdzę, czy będę na siłach 
prowadzić zajęcia z dziećmi w różnym wieku, na tworzeniu scenariuszy skończywszy. 

Po … 

 Dzieci, zarówno młodsze, jak i te ze starszych klas zawsze wnoszą coś nowego, są ciekawe i z 
uwagą przyglądają się i przysłuchują temu, co dla nich przygotowaliśmy, a co najważniejsze -  biorą 
czynny udział w zajęciach. To bardzo buduje, kiedy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, uczą się 
nowych rzeczy, są wdzięczne za tych kilka lekcji, które dla nich przygotowaliśmy. Poczułam, że 
naprawdę sprawia im wielką przyjemność bycie w kontakcie z dziećmi, uczenie ich czegoś nowego, 
ale także uczenie się od nich – przede wszystkim cierpliwości i słuchania innych. 

 Teraz, kiedy jadę na zajęcia, nawet z nowym scenariuszem, to czuję większy spokój, mam poczucie, 
że sobie poradzę. Na początku myślałam, że 45 minut to bardzo dużo czasu, teraz myślę, że to jest 
krótka chwila i dziwię się nauczycielom, jak cokolwiek udaje im się w tych 45 minutach zrobić. 

 Nigdy nie myślałam, że będę pracować z dziećmi, a w dodatku nie przypuszczałam, że może mi to 
sprawiać tyle radości. Okazało się, że potrafię prowadzić warsztaty, mam wiele pomysłów na zajęcia, 
potrafię modyfikować je w miarę potrzeb, a w dodatku, podobnie jak wszyscy AMUL-owicze 
odkryłam, jak wiele mogę dać od  siebie innym. 

Szkoły … 

 … w zdecydowanej większości bardzo otwarte na współpracę 

 … zapewniają transport, odbierają z dworca i nas odwożą 

 … organizują wszelkie niezbędne produkty i przedmioty potrzebne do zajęć  

 … przygotowują sale, zgodnie z naszymi potrzebami  

 … otwarte na nasze opinie i uwagi 

 … starają się nas ugościć najlepiej jak potrafią !  

 … żegnając się zapraszają nas ponownie ! 

 … często wracamy z prezentami zrobionymi przez dzieci 

 … a my przywozimy im DYPLOM AMUL- owy i prezenty (książki, ulotki) 
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Złotoryja - czekamy na 

autobus do Poznania - maj 2017 

Wspólne zdjęcie z p. Dyrektor 

przed wyjazdem z Konina 

– grudzień 2016 
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Człuchów, 25 maja 2018 roku 


