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www.psychologia.amu.edu.pl

Instytut Psychologii

AMUL 

Aktywny Mały 

Uniwersytet Latający

• V rok psychologii: Klaudia Malinowska, Weronika Perz, 

Katarzyna Wanio, Weronika Sobczak, Weronika Syska 

• IV rok psychologii: 

Agata Szekiełda, Wiesława Groszczyk, Eliza Kur

• III rok psychologii: Alicja Dajczak, Anna Starczewska

• III rok matematyki: Patryk Janczak

• II rok psychologii: Maciej Buchwald

Od 1919 r. 

psychologia 

na UAM
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AMUL w liczbach

Przejechaliśmy  9 138 km

Wyruszaliśmy z Poznania na zajęcia 59 razy

W zajęciach wzięło udział  11 386 dzieci



• 2013/2014  29 wyjazdów

• 2014/2015  11 wyjazdów

• 2015/2016  19 wyjazdów

Przed nami jeszcze…

• 17. 06. 2016 Wągrowiec - warsztaty psychologiczne

(szkoła muzyczna: podstawowa, gimnazjum, liceum)

16-6-4
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GDZIE BYLIŚMY?



GDZIE JESZCZE BYLIŚMY?
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Przygotowania …

… ustalenie oczekiwań i potrzeb - współpraca ze szkołą

… tworzenie / modyfikowanie scenariuszy

… przygotowanie planu zajęć (grupa / godzina / temat)

… przygotowanie plakatów, arkuszy roboczych i innych 

materiałów do zajęć  ksero robimy w Instytucie

… ustalenie ZAPOTRZEBOWANIA na zajęcia

 wysłanie informacji do szkoły, co jest potrzebne

 Pamiętamy o kapeluszach 

i rękawiczkach ! 
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Przykładowy plan zajęć - KOLNICZKI - 13. 11. 2015 roku

Klasa 1 i 2

Gr mieszana

6 + 15 = 21 dzieci

RUCH

Eliza 

Joanna

NieNewton

Maciej 

Paulina

MÓZG 

Aneta 

Aleksandra

Klasa 1 i 2

Gr mieszana

6 + 16 = 22 dzieci

MÓZG 

Aneta 

Dominika

RUCH

Eliza 

Alicja

NieNewton

Maciej 

Justyna

Klasa 3 i 4 

Gr mieszana 

5 + 10 = 16 dzieci

NieNewton

Maciej 

Alicja

MÓZG 

Aneta 

Justyna

PH 

Klaudia 

Joanna

Klasa 3 i 4

Gr mieszana

6 + 10 = 16 dzieci

MAKARON

Ania 

Aleksandra

MATMA

Patryk 

Dominika

RUCH

Eliza 

Paulina

Klasa 5 i 6 

Gr mieszana

9 + 7 = 16 dzieci

PH 

Klaudia 

Paulina

MAKARON

Ania 

Joanna

MATMA

Patryk 

Alicja

Klasa 5 i 6

Gr mieszana

9 + 6 = 15 dzieci

MATMA

Patryk 

Justyna

PH 

Klaudia 

Aleksandra

MAKARON

Ania 

Dominika
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Jak wygląda nasz wyjazd? 

Dojazd do szkoły: najczęściej tego samego dnia

Transport: w zdecydowanej większości podróż pociągiem

(zniżka 51% !) - zdarzają się wyprawy autobusem, 

czasami transport organizuje szkoła                               

Najczęściej: zbiórka na Dworcu Głównym PKP 

w godzinach porannych (ok. 5.30 – 6.00) 

Dojazd do szkoły przed zajęciami, w idealnym 

przypadku z zapasem czasu na przygotowanie się do pracy 

 czasami jest czas na śniadanie                     w szkole



Szkoły, do których przyjeżdżamy …

 … w zdecydowanej większości bardzo otwarte na współpracę

 … zapewniają transport, odbierają z dworca i nas odwożą

 … organizują wszelkie niezbędne produkty i przedmioty –

potrzebne do  przeprowadzenia zajęć 

 … przygotowują sale, zgodnie z naszymi potrzebami 

 … otwarte na nasze opinie i uwagi

 … starają się nas ugościć najlepiej jak potrafią ! 

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

http://www.s-p-przygodziczki.pl/s/cc_images/cache_7725936.jpg?t=1386967884
http://www.s-p-przygodziczki.pl/s/cc_images/cache_7725936.jpg?t=1386967884
http://spskwolka.edu.pl/
http://spskwolka.edu.pl/
https://www.google.pl/maps/uv?hl=pl&pb=!1s0x47053406ff551e81:0x59320fd6c8ee25f!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e115!4shttps://ssl.panoramio.com/photo/79389472!5sszko%C5%82a+podstawowa+w+Ligocie+-+Szukaj+w+Google&imagekey=!1e4!2s79389472&sa=X&ved=0ahUKEwjN64-Yw5DNAhXCB5oKHQElDY4QoioIbTAK
https://www.google.pl/maps/uv?hl=pl&pb=!1s0x47053406ff551e81:0x59320fd6c8ee25f!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e115!4shttps://ssl.panoramio.com/photo/79389472!5sszko%C5%82a+podstawowa+w+Ligocie+-+Szukaj+w+Google&imagekey=!1e4!2s79389472&sa=X&ved=0ahUKEwjN64-Yw5DNAhXCB5oKHQElDY4QoioIbTAK
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Jak wyglądają nasze zajęcia …

… najczęściej 3-4 RÓŻNE lekcje (3 x 45 min), 

choć zdarzają się warsztaty trwające 90 min (Rawicz) 

… prowadzone w parach (2 studentów – ekspert 

i nowicjusz - głównie z psychologii, choć także matematyki, 

biologii, pedagogiki. kognitywistyki)

… tematyka jest dobierana do wieku uczniów, ale także 

potrzeb szkoły (Rawicz) czy wydarzeń odbywających się 

w danym czasie (Chełmno - Dzień Ziemi)  



Tematyka przyrodnicza
• Chromatografia

• Chemia w kuchni

• Zima chemika

• Nie-Newton

• PH

• H2.0

• Kości

• Mózg

• Złudzenia

Tematyka matematyczna
• Twierdza szyfrów

• Prawdopodobieństwo

Jakie zajęcia prowadzimy … 

Tematyka psychologiczna

• Makaron

• Współpracujemy ze sobą

• Jakie są emocje?

• Agresja czy asertywność?

• Umiemy się koncentrować

• Komunikacja

• Psyche - o psychologii

Przedszkole: 

W krainie emocji

Różnorodny świat

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://spbelczna.pl/wp-content/uploads/2015/04/planeta-reka-ziemia.jpeg&imgrefurl=http://spbelczna.pl/archiwa/3450&h=2315&w=3000&tbnid=yf8LWUR1FAOT0M:&docid=yzx642vDsgZpGM&ei=yrT-VpHnMMW_PNTGqvgM&tbm=isch&ved=0ahUKEwiR9K2RgO7LAhXFHw8KHVSjCs8QMwg5KAQwBA
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://spbelczna.pl/wp-content/uploads/2015/04/planeta-reka-ziemia.jpeg&imgrefurl=http://spbelczna.pl/archiwa/3450&h=2315&w=3000&tbnid=yf8LWUR1FAOT0M:&docid=yzx642vDsgZpGM&ei=yrT-VpHnMMW_PNTGqvgM&tbm=isch&ved=0ahUKEwiR9K2RgO7LAhXFHw8KHVSjCs8QMwg5KAQwBA


AMUL

Alicja Mróz, kl III
SP w Koziegłowach

AMUL

Jadzia Sikora, kl III
SP w Koziegłowach

Garść zdjęć …















Pani Profesor też 

się przebiera 
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Jak to było na początku?

Boję się, 

przecież nie mam 

doświadczenia 

w pracy z dziećmi !

Nie dam rady 

sama poprowadzić 

zajęć.

Co ja im mogę dać ?
Nie znam się na 

eksperymentach.

A co, jeśli szkoła przyjmie 

nas niechętnie, a dzieciaki 
nie będą chciały 

współpracować ?

A co się stanie, jeśli 
sobie nie poradzę?
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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 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.

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.
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JEDNAK JUŻ PO PIERWSZYCH 

AMUL - owych WARSZTATACH . . .

S u k c e s !



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-owi-

cze odkryłam, jak wiele 

mogę dać od siebie 

innym.

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 mi wielką przyjemność bycie w kontakcie

z dziećmi, uczenie ich czegoś nowego, ale także

uczenie się od nich – przede wszystkim cierpliwości

i słuchania innych.



AMUL TO BARDZO WIELE GODZIN 

PRZYGOTOWAŃ PRZED WYJAZDEM

Tworzenie 

scenariuszy i ich 

wspólne omawianie

Zebranie grupy 

chętnych osób 

na wyjazd

Stworzenie planu 

zajęć i grup 

warsztatowych 

oraz zakup biletów

Pozostawanie 

w ciągłym kontakcie 

ze szkołą, do której się 

wybieramy

Skompletowanie 

zapotrzebowania do 

zajęć i wydrukowanie 

materiałów

W DROGĘ!
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O co nas pytają inni ?

Jakie są te dzieci, nauczyciele?

Dlaczego akurat szkoły 

w małych miejscowościach ?
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Co dajemy od siebie?

CZAS WOLNY

ZAANGAŻOWANIE

POMYSŁY

CIERPLIWOŚĆ 

I WYROZUMIAŁOŚĆ

WIEDZĘ

UŚMIECH :)

WSPARCIE

PIĄTKOWE 

PORANKI
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Co nam daje AMUL?

 Praktykę opartą na własnych doświadczeniach

Poczucie kompetencji 

i pewności siebie

Wspaniałych 

znajomych

Naukę, jak tworzyć 

dobre scenariusze

Możliwość sprawdzenia się 

w przygotowywaniu i przeprowa-

dzaniu zajęć z różnymi grupami 

dzieci i młodzieży

Ciekawe i inspirujące 

rozmowy w pociągu

Świadomość swoich 

mocnych i słabych 

stron

Naukę, jak dobrze i sprawnie 

komunikować się oraz 

współpracować z ludźmi

Pozytywną 

energię

Możliwość uczenia się 

od siebie nawzajem

Naukę organizacji 

i samodzielności



A ktywny 

M ały 

U niwersytet 

L atający

www.psychologia.amu.edu.pl 

Niezbędnik Dobrego Nauczyciela

Eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek
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Dziękujemy 

za uwagę !


