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"Granice? 

Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.” 

Thor Heyerdahl, norweski odkrywca i podróżnik 



STUDENCI UAM BEZ GRANIC

Studenci UAM bez Granic to projekt edukacyjno-badawczy,   
od pięciu lat realizowany przez Koło Naukowe Edukacji
Międzykulturowej działające na Wydziale Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.   

Do tej pory odbyły się cztery edycje projektu:   
- I edycja projektu w Tanzanii (Biharamulo) w 2014 r.,  
- II edycja projektu w Paragwaju (San Alberto) w 2015 r.,  
- III edycja projektu w Indonezji (Ubud na wyspie Bali) w 2016 r.,  
- IV edycja projektu w Nepalu (Thansing) w 2017 r.  

Projekt Studenci UAM bez Granic jest obejmowany   
Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka  
Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznań  
Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Bukowno  
Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
Patronatem Honorowym Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Projekt Studenci UAM bez Granic dwukrotnie otrzymał nagrodę
Studenckiego Ruchu Naukowego w Ogólnopolskim Konkursie StRuNa  
na najlepszy projekt studencki roku  
w 2014 r. I miejsce w kategorii Wyprawa Roku  
w 2017 r. II miejsce w kategorii Wyprawa Roku  



STUDENCI UAM BEZ GRANIC 
EDYCJA I - TANZANIA

STUDENCI UAM BEZ GRANIC 
EDYCJA II - PARAGWAJ



STUDENCI UAM BEZ GRANIC 
EDYCJA III - INDONEZJA

STUDENCI UAM BEZ GRANIC 
EDYCJA IV - NEPAL



CELE PROJEKTU 

STUDENCI UAM BEZ GRANIC

Celem projektu jest realizacja części edukacyjnej poprzez: 
- prowadzenie zajęć z dziećmi w szkołach podstawowych w krajach

z uboższych części świata, 

 

 - wdrożenie aktywizujących metod nauczania opartych na 

pedagogice zabawy, twórczym rozwiązywaniu problemów 

rozbieżnych, aktywnościach ruchowych, muzycznych, 

plastycznych, Total Physical Response, z wykorzystaniem Chust 

Klanzy, gier dydaktycznych, zestawów Lego Education; 

 

- propagowanie konstruktywizmu jako podejścia do procesu 

rozwoju edukacyjnego dziecka oraz podejścia do dziecka jako 

aktywnego podmiotu tego procesu; 

 

- przekazanie materiałów dydaktycznych szkołom, w których 

realizowany jest projekt, w celu utrzymania długofalowych efektów

zamierzonych celów edukacyjnych projektu; 

 



CELE PROJEKTU 

STUDENCI UAM BEZ GRANIC

Celem projektu jest realizacja części badawczej poprzez: 
- realizację badań naukowych na temat marzeń i aspiracji życiowych

dzieci w krajach, w których realizowany jest projekt  

w odniesieniu do realiów ich życia, edukacji i rozwoju; 

Tematyka badań jest stała, natomiast co roku staramy się 

urozmaicać oraz dopracowywać metody i techniki badawcze; jak 

dotąd wykorzystywaliśmy wywiad kwestionariuszowy, obserwację 

uczestniczącą, fotografie wykonywane przez dzieci, budowle z 

 zestawu Story Starter Lego Education, będące reprezentacjami 

udzielonych przez dzieci odpowiedzi; 

-  prezentację wyników badań podczas konferencji naukowych, 

prelekcji,  w formie artykułów naukowych i wystaw fotograficznych; 



UCZESTNICY PROJEKTU

STUDENCI UAM BEZ GRANIC

Celem projektu Studenci UAM bez Granic  
(obok realizacji celów edukacyjno-badawczych)  
jest umożliwianie rozwoju studentów w zakresie  

warsztatu pedagogicznego, działania projektowego i wolontaryjnego.  

Do tej pory w czterech edycjach projektu wzięło udział 10 studentów i
doktorantów. Oto oni :) 

Uczestnicy I edycji:  
Michalina Kasprzak, Beata Latos, Jonasz Pawlaczyk, Michał Szulc 

Uczestnicy II edycji:  
Katarzyna Bogucka, Michalina Kasprzak, Jonasz Pawlaczyk 

Uczestnicy III edycji:  
Katarzyna Bogucka, Jonasz Pawlaczyk, Ewa Sedlaczek, Marta Wawrzyniak 

Uczestnicy IV edycji:  
Liliana Błaszczyk, Katarzyna Bogucka, Alicja Horczak, 

Jaśmina Markiewicz, Jonasz Pawlaczyk, Ewa Sedlaczek, Marta Wawrzyniak



STUDENCI UAM BEZ GRANIC 

EDYCJA V- MADAGASKAR

Tegoroczna edycja projektu odbędzie się w sierpniu 2018 roku na
Madagaskarze. Wybór destynacji projektu związany jest  

z potrzebą wprowadzenia aktywizujących metod nauczania,
szczególnie na poziomie szkoły podstawowej, brakiem materiałów

dydaktycznych oraz trudnościami edukacyjnymi wynikającymi z
sytuacji ekonomicznej uczniów i całego państwa. 

Zarówno część edukacyjną, jak i badawczą będziemy realizować  
w szkole College St. Joseph, w małej miejscowości
Ambohidratrimo niedaleko stolicy Madagaskaru,  

Antananarivo. 
Szkoła ta znajduje się pod opieką Fundacji Ankizy Gasy - Dzieci

Madagaskaru, która powstała w 2011r., w celu wspierania edukacji
dzieci Madagaskaru. Jej główną aktywnością jest prowadzenie

sierocińca, stołówek, odnawianie oraz prowadzenie szkół.  
Fundacja objęła V edycję projektu patronatem honorowym. 



Marta Wawrzyniak  -  koordynator projektu

do spraw logistycznych,  

koordynator do spraw promocyjnych  

Studentka edukacji i rehabilitacji osób z

niepełnosprawnością intelektualną na

Wydziale Studiow Edukacyjnych UAM w

Poznaniu. Nie lubi się nudzić, dlatego

angażuje się we wszystko, co ją zaciekawi.

Jest lub była związana z organizacjami

pozarządowymi. Czynnie działa w

projektach uniwersyteckich.   

Najlepiej opisuje ją stwierdzenie: "Ciekawość zabiła kota, ale satysfakcja przywróciła go

do życia." Kocha różnorodność i autentyczność. Otwarta na ludzi, z ogromnym

szacunkiem i zrozumieniem podchodzi do wszelkiej inności. Poszukuje prawd  i

 swojego miejsca na świecie poprzez  dalekie i częste podróże. Rozwija swoje pasje i

spełnia swoje marzenia jak oszalała. Odważna, z artystyczną duszą, uwielbia czynić

dobro, uszczęśliwiać ludzi - przez to sama czuje się szczęśliwa.

Kasia Bogucka - koordynator projektu do spraw

edukacyjno-badawczych, koordynator projektu do

spraw promocyjnych 

Doktorantka w Zakladzie Dziecka na Wydziale

Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, rodowita

wolsztynianka. Nieustannie dopracowuje swój

sposób na to, aby przejść przez życie jak najlepiej.

Najbardziej ceni kontakt z drugim człowiekiem  

– to w nim upatruje źródła inspiracji i dobrej energii.

W życiu kieruje się zasadą:  „Marz o rzeczach

wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka

małych – i ciesz się nimi”. Udzial w trzech edycjach

projektu pozwolił jej właśnie na to – zrobić coś

dobrego dla kilku osób. A to już przecież bardzo

dużo. 

O NAS… CZYLI UCZESTNICY V EDYCJI PROJEKTU



Jaśmina Markiewicz - koordynator projektu do

spraw finansowych  

Studentka pedagogiki na Wydziale Studiów

Edukacyjnych UAM w Poznaniu.  Jej pasją jest teatr

i kino, dlatego sporą część  wolnego czasu

poświęca właśnie im. Gdy tylko ma okazję, stara się

spędzać czas aktywnie. Od roku uczy się tańca

współczesnego, a chyba od zawsze biega. 

Inspiracji do działania szuka w ludziach i nowych

miejscach. Jej doświadczenia międzykulturowe

bardzo wzbogacił wyjazd do pracy jako au pair.

Praca z dziećmi we Francji i Włoszech, konfrontacja

z kulturą, ludźmi i możliwość uczestniczenia w

codziennym życiu, to niezapomniane przeżycie. 

Joanna Rychlik   

Absolwentka pedagogiki specjalnej, obecnie

studentka profilaktyki i interwencji kryzysowej na

Wydziale Studiów Edukacyjnych.  

Zainteresowana również szeroko pojmowaną

kulturą, prawami człowieka oraz edukacją.

Wolontariuszka w Odysei Umysłu.   

Od 3 lat członkini Koła Naukowego Edukacji

Międzykulturowej. W 2017 roku uczestniczyła w

projekcie edukacyjnym w Ugandzie.  

W wolnym czasie zajmuje się nowym cyrkiem,

fotografią oraz grą na ukulele.



Ula Malecka - Lubi, gdy razi ją słońce i gdy

powietrze pachnie deszczem, lubi jeść owoce

prosto z krzaka i spać pod gołym niebem, lubi

chodzić daleko, śpiewać pod nosem, pisać w

dzienniku, tworzyć. Dużo rzeczy lubi. Najbardziej

to chyba skały, na które może się wspinać, albo

swoje ukulele, albo ludzi, z którymi  może

rozmawiać i śmiać się tak głośno, że wszystkich

bolą brzuchy. Studiuje Prawo Europejskie, choć

nie do końca wie dlaczego. Swojej drogi jeszcze

nie znalazła – chyba chce spróbować wszystkiego

Hubert Wagrowski  (Wydział Nauk

Geograficznych i Geologicznych) - Student

geografii, przyszły nauczyciel z wyboru - innego

zawodu sobie nie wyobraża. Często chodzi z

głową w chmurach. Ma w niej zawsze milion

pomysłów na minutę i nigdy nie wie za co się

zabrać. Uwielbia się śmiać i rozśmieszać innych,

podróżować, grać w planszówki i spędzać czas

ze znajomymi.  

Nie lubi grzybów, braku empatii, nietolerancji i

ludzkiej ignorancji. 

Marzenia? Jest ich zbyt wiele, by je wszystkie

tutaj wymienić! Lepiej zacząć je spełniać. 

Asia Blaszczyk - Jestem studentką psychologii na

Wydziale Nauk Społecznych. Nie ustaję w drodze do

poszukiwania najlepszej możliwej recepty na szczęście,

idąc śladami uczonych, znawców natury ludzkiej.

Wciąż pielęgnuję swoje wewnętrzne dziecko - pełne

wiary w piękno ukryte we wnętrzu każdego człowieka.

Łatwo się wzruszam. Muzyka, którą kocham, pomaga

mi nazywać otaczającą rzeczywistość. Najpiękniejszym

obrazem, jaki ludzkie oko może zobaczyć, jest według

mnie autentyczny uśmiech drugiego człowieka, 

częściej widoczny u niedorosłych, stąd praca z dziećmi sprawia mi dużo przyjemności.

Odpoczywam w miejscach, gdzie właśnie one - uśmiech i muzyka, łączą się w

nierozerwalną całość.



KOSZTORYS V EDYCJI PROJEKTU  

STUDENCI UAM BEZ GRANIC 

*kosztorys przewidziany dla 6 uczestników projektu 

Projekty studenckie mają to do siebie,  
że dobrych chęci jest wiele,  

a finansów wręcz przeciwnie..  
Serdecznie prosimy o wsparcie projektu.  

Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę :) 



KONTAKT

Katarzyna Bogucka  

Opiekun KNEM 

Koordynator projektu 

Tel. +48 663 573 824  

e-mail:katarzyna.bogucka@amu.edu.pl 

Marta Wawrzyniak 

Koordynator projektu 

Prezes koła KNEM 

Tel. +48 609 062 598  

e-mail: marta.wawrzyniak5@gmail.com 

studenciuambezgranic@amu.edu.pl 

www.facebook.com/studenciuambezgranic

www.instagram.com/studenciuambezgranic


