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1. Opis innowacji pedagogicznej 

Podczas cyklu spotkań z ludźmi, dla których ich hobby stało się zawodem, Wy 

uczniowie naszej szkoły, poznacie tajniki zawodów uważanych przez wszystkich  

za intrygujące, będziecie mieć możliwość odnalezienia swojej pasji, stworzenia sobie 

wyobrażenia o swoim miejscu na rynku pracy.  Dodatkowym atutem zajęć będzie możliwość 

przeprowadzenia wywiadu z zaproszonymi gośćmi, możliwość otrzymania odpowiedzi na 

temat kulis pracy reżysera, fotografa, archeologa, biologa, podróżnika – wykładowcy.  

Pierwsze spotkanie (przewidziane w październiku) wprowadzi Was w tematykę pracy 

archeologa: przybliży metody datowania znalezisk; opisywania historii na podstawie 

wykopalisk; zgłębi tajemnice regionu; ukarze miejsca o bogatej, niekoniecznie znanej 

lokalnej historii. Drugie spotkanie z cyklu „Mój zawód – moja pasja” (przewidziane  

w grudniu lub styczniu) odsłoni Wam tajniki  pracy reżysera, scenarzysty, filmowca przyrody. 

Kontynuacją podobnej tematyki będzie kolejne spotkanie (luty) – tym razem z fotografem 

przyrody. W kwietniu będziecie mieć możliwość dopełnienia, stworzonego podczas drugiego  

i trzeciego spotkania, obrazu pracy biologa podczas zajęć terenowych przeprowadzonych pod 

czujnym okiem ornitologa. Epilogiem stanie się przewidziane w czerwcu spotkanie  

z podróżnikiem i jednocześnie wykładowcom uniwersyteckim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  

IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO  

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

CYKL SPOTKAŃ Z LUDŹMI  

DLA KTÓRYCH PASJA,  

STAŁA SIĘ ZAWODEM. 

PAŹDZIERNIK 2017 R. 

 – CZERWIEC 2018 R. 

 

 SEBASTIAN PRZYBYLSKI – ARCHEOLOG 

 ARTUR HOMAN – REŻYSER 

 JANINA BARTUZI – FOTOGRAF PRZYRODY 

 PAWEŁ DOLATA – ORNITOLOG,  BIOLOG, 

OBRĄCZKARZ PTAKÓW 

 PROF. UAM DR HAB. MICHAŁ JARNECKI – 

HISTORYK, WYKŁADOWCA UNIWERSYTECKI, 

PODRÓŹNIK, DZIENNIKARZ 

 

CO? 

GDZIE? 

KIEDY? 



2. Sylwetki zaproszonych gości: 

1. październik – mgr Sebastian Przybylski: archeolog, absolwent Wydziału Archeologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Ostrowskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-

Historycznego „Enigma”; 

2. grudzień – mgr Artur Homan: fotograf przyrody, reżyser, absolwent Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej  

w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera  

w Łodzi, reżyser filmu „Kraina tysiąca bocianów”, „Rytmy natury w Dolinie Baryczy”, 

„Sekretne życie drzew”, w latach 2002-2007 współpracował z czasopismem „National 

Geographic Poland”, laureat wielu nagród filmowych i fotograficznych, między innymi:  

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej „Foto-Eko” w 2001 roku, 

II miejsce w kategorii „Krajobraz” w konkursie fotograficznym „Europejski Fotograf 

Dzikiej Przyrody” organizowanym przez GDT w Niemczech w 2003 roku, II miejsce  

w kategorii „Kompozycja i Forma” w konkursie International Federation of Wildlife 

Photography w Oslo w 2004 roku, otrzymał tytuł „Fotografa Roku 2007” Związku 

Polskich Fotografów Przyrody; 

3. luty – mgr Janina Bartuzi: fotograf przyrody, ornitolog, wieloletnia członkini 

Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, 

członkini Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego; 

4. kwiecień – zajęcia terenowe w Parku Miejskim z ornitologiem mgr Pawłem Dolatą: 

założyciel Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 

Ptaków oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego, twórca 

projektu „Blisko bocianów” oraz „Ostrowskich Spotkań z Przyrodą”, autor wielu 

publikacji naukowych, obrączkarz; 

5. czerwiec – prof. UAM dr hab Michał Jarnecki: wykładowca uniwersytecki, autor 

kilkunastu haseł w „Słowniku biograficznym Wielkopolski Południowo-Wschodniej”,  

a także siedemdziesięciu czterech publikacji naukowych oraz dwóch książek „Irredenta 

ukraińska w stosunkach polsko-czechosłowackich w latach 1918-1939” i „Stefan Szolc-

Rogoziński”, historyk, podróżnik, który zwiedził 143 kraje całego świata. Jest ponadto 

dziennikarzem, popularyzatorem wiedzy o świecie i turystyce; członkiem redakcji 

naukowego czasopisma internetowego: www.turystyka.kulturowa.org. Laureat nagrody 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

 



3. Cele innowacji: 

 odkrywanie, rozwijanie pasji i talentów dziecka; 

 zorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, odnoszącymi sukces w różnych dziedzinach 

życia; 

 rozwój zamiłowań przyrodniczych, fotograficznych, reżyserskich, historycznych, 

 pobudzanie wyobraźni i kreatywności; 

 kształtowanie właściwego stosunku do rozwoju zawodowego; 

 promowanie postaw społecznych; 

 uczulenie na piękno otaczającego świata, zwrócenie uwagi na harmonię życia codziennego 

z rytmami natury; 

 rozpowszechnianie sztuki filmowej wśród młodzieży, odkrywanie nowych talentów. 

 

4. Przewidziane efekty: 

Uczeń: 

 poszukuje informacji o swoim hobby, 

 rozwija swoje zainteresowania, 

 określa swojej wymarzone miejsce na rynku pracy, 

 zna wady i zalety różnych zawodów, 

 potrafi argumentować swój wybór zawodu, 

 poznaje ludzi łączących pasję z zawodem, 

 opisuje narzędzia pracy niezbędne do wykonania określonego zadania, 

 planuje swoją przyszłość, 

 potrafi zainteresować rówieśników historią oraz przyrodą regionu, w którym mieszka, 

 dostrzega walory kulturowe, przyrodnicze swojej „małej ojczyzny”. 

  


