WZMACNIANIE WYCHOWAWCZEJ ROLI SZKOŁY
zestawienie bibliograficzne filmów i programów edukacyjnych dostępnych
w Dziale Zbiorów Specjalnych PBP Książnicy Pedagogicznej
im. A. Parczewskiego w Kaliszu

1. 3 Love [Film] / scen., reż. Agnieszka Smoczyńska ; kompoz. Bartosz Tomaszek. - WRiTV
UŚ, 2004.
(Uwaga życie!)
Hasła przedmiotowe: Film edukacyjny, Internet - a młodzież - film edukacyjny
Sygnatura: CD 314
Film, adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, oparto na prawdziwym
wydarzeniu. Młoda dziewczyna przyjeżdża do górskiej miejscowości. Jest przekonana, że na
dworcu będzie na nią czekać mężczyzna, z którym od dłuższego czasu wymienia intymne e-maile
i sms-y. Rzeczywiście, spotyka kogoś na peronie. Czy to mężczyzna, który z nią korespondował?
2. Anoreksja i bulimia [Film] / reż. Bartosz Nowakowski,
Marcin Wołkowicz. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon,
2009.
Hasła przedmiotowe: Anoreksja - film edukacyjny,
Bulimia - film edukacyjny, Film edukacyjny, Młodzież psychologia - film dokumentalny
Sygnatura: CD 572
Film składa się z dwóch części: fabularyzowanej prezentacja zjawiska anoreksji i bulimii w środowisku
młodzieżowym; dokumentalnej - wypowiedź specjalisty na
temat tych chorób.

3. Bez alibi [Film] : film edukacyjny na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa / reż. John Quade
; scen. John Upton. - Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa.
Hasła przedmiotowe: Ciąża - zapobieganie - metody - film edukacyjny, Poronienie sztuczne etyka - film edukacyjny, Poronienie sztuczne - krytyka - film edukacyjny, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 312
Film o młodzieży i dla młodzieży, a także dla rodziców i nauczycieli. Ukazuje istotny fragment
amerykańskich doświadczeń w walce o poszanowanie praw obywatelskich. Przedstawia osobę
młodej reporterki telewizyjnej opracowującej temat związany z aborcją. Spotyka się ona
z ginekologami, zbiera dane statystyczne dotyczące aborcji. Wreszcie trafia do szkoły średniej na
lekcję prowadzoną przez nauczyciela będącego ulubieńcem młodzieży. Czytelna i wyraźna
postawa nauczyciela oraz poczucie odpowiedzialności i szacunku do swoich wychowanków staje
się dla młodzieży budującym przeżyciem wychowawczym.
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4. Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne [Film]
podręcznik metodyczny / red. Jacek Pyżalski, Erling
Roland. - Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi,
2010.
Hasła przedmiotowe: Przemoc w szkole - film edukacyjny,
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie
Sygnatura: CD 579
Teksty rozdziałów
Filmy szkoleniowe
Scenariusze zajęć
Pytania sprawdzające

5. Chrońmy nasze dzieci przed pornografią [Film] / scen. Robert Sadownik, Marcin Gęsiarz ;
reż. Robert Sadownik. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, cop.
2016.
Hasła przedmiotowe: Internet - a dziecko, Internet - a młodzież, Pornografia - film edukacyjny,
Godzina wychowawcza, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 735
Film edukacyjny na spotkania z rodzicami.
Występujący w filmie seksuolog dr Bogdan Stelmach przestrzega, że kupując dziecku telefon
komórkowy czy tablet z dostępem do Internetu, rodzice wpuszczają do domu intruza, który może
uzależnić dziecko od pornografii. To może być początek destrukcji jego psychiki i zrujnowanie
przyszłości.
Uzupełnieniem tematu jest film dla młodzieży "Zagrożeni pornografią".
6. Dręczyciele [Film]. - Sosnowiec : Wydawnictwo ProjektKom, [2010?].
(Nie zamykaj oczu)
Hasła przedmiotowe: Agresywność - zapobieganie
i zwalczanie - Polska - film edukacyjny, Uczniowie psychologia, Przemoc w szkole - zapobieganie - film
edukacyjny, Przemoc w szkole - zwalczanie - film
edukacyjny, Film edukacyjny polski
Sygnatura: CD 700
Materiał porusza zagadnienie przemocy uczniów wobec
nauczycieli.

7. Dziewczyna z przedmieścia [Film] : film edukacyjny na temat odpowiedzialnego
rodzicielstwa / wyk. Hursey Sherry [i in.]. - Agencja Promocji Ekologicznych, 2005.
Hasła przedmiotowe: Ciąża - film edukacyjny, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 315
Film przestawia historię dziewczyny z małego amerykańskiego miasteczka, która będąc
uczennicą szkoły średniej zakochuje się w swoim chłopaku i podejmuje z nim współżycie
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seksualne, w wyniku czego dochodzi do poczęcia dziecka. Zaniepokojona sytuacją ujawnia
problem swemu chłopakowi i matce. Nie uzyskując z ich strony należnego wsparcia, zaczyna
rozważać możliwość rozwiązania problemu prze z aborcję. Przełamanie bariery nieufności
w stosunku do swego ojca umożliwia jej otrzymanie wsparcia z jego strony, a następnie ze strony
matki. Dzięki temu podejmuje odpowiedzialną decyzję o urodzeniu dziecka
8. Dziękuję - nie piję! [Film] / scen., reż. Kuba Snochowski,
Marcin Wołkowicz ; wyk. Maciej Brojek, Edyta Dawidziuk
[i in.]. - Warszawa : Tutto Arts & Media, 2006.
Hasła przedmiotowe: Alkoholizm - materiały pomocnicze
dla gimnazjów - film edukacyjny
Sygnatura: CD 48
Film ma służyć wychowawcom i pedagogom jako pomoc
w przeprowadzeniu lekcji profilaktycznej na temat
alkoholizmu. Adresowany jest do uczniów gimnazjów.
Zawiera : fabularyzowane scenki o początku picia w grupie
rówieśniczej, świadectwo młodego człowieka z rodziny
z problemem alkoholowym, alternatywne zakończenie
scenek.

9. Dziękuję... nie biorę! [Film] / scen. i reż. Kuba Snochowski, Marcin Wołkowicz ; wyk. Boguś
Biernacki [i in.]. - [Warszawa] : Rubikon, 2005.
Hasła przedmiotowe: Narkotyki - film edukacyjny, Narkomania - film edukacyjny, Film
edukacyjny
Sygnatura: CD 311
Film ma posłużyć wychowawcom i pedagogom jako pomoc w przeprowadzeniu lekcji
profilaktycznej (do filmu dołączono przewodnik metodyczny). Świadectwo narkomana leczącego
się w ośrodku jest dla nastolatków bardziej przekonywujące niż inne formy dydaktyczne.
Alternatywne zakończenia fabularyzowanych scenek wzmacniają postawy asertywne wobec
namawiających do brania rówieśników. Kilka ważnych sentencji ukazanych na ekranie - to
niewielka, ale bardzo ważna dawka morałów. Film nie jest przeładowany wywodami
specjalistów, ale pobudza do refleksji i własnych przemyśleń. Realizatorami są młodzi polscy
filmowcy, co odczuwamy w argumentacji skierowanej do nastolatków.
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10. Eutanazja [Film] : (nie) godna śmierć / scen. i reż.
Renata Zając ; obsada Alicja Bienicewicz, Anna
Lutosławska-Jaworska. - Kraków : Wydawnictwo WAM Studio Inigo, [2011].
(Uwaga życie!)
Hasła przedmiotowe: Eutanazja - film edukacyjny, Film
edukacyjny
Sygnatura: CD 582
Film zatrzymuje się na ważnym problemie, który dziś
przybiera niepokojące rozmiary. Jakie argumenty mają
zwolennicy eutanazji i czy na pewno nie ma alternatywy dla
ich racji? Czy rzeczywiście zdajemy sobie sprawę
z zagrożenia, jakie niesie ze sobą legalizacja niegodnej
śmierci? Dlaczego eutanazja nie może być lekarstwem na
cierpienie? Na te i szeregi innych pytań odpowiadają
w filmie lekarze, etycy, autorytety moralne, a także osoby
z życia publicznego i młodzież.
11. Hospicjum [Film] : kochając do końca / scen. i reż.
Magdalena Boniowska. - Kraków : Wydawnictwo WAM Studio Inigo, [ok. 2009].
(Uwaga życie!)
Hasła przedmiotowe: Hospicja - Polska - film edukacyjny,
Wolontariusze - Polska - film edukacyjny, Chorzy
w stanach terminalnych - Polska - film edukacyjny, Opieka
paliatywna - Polska - film edukacyjny, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 583
Film zwraca uwagę na rozwijający się coraz prężniej
w Polsce ruch hospicyjny. Ukazuje wartość wolontariatu
skupiającego ludzi, którzy bezinteresownie pomagają i służą
drugiemu człowiekowi. Towarzysząc terminalnie chorym
w ostatnich chwilach życia, pozwalają im odejść
z godnością.
12. Jak bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych [Film] / reż., zdj. i montaż Marcin
Wołkowicz. - [Piaseczno] : Tutto Arts & Media, 2013.
(Zagrożenia cyfrowego świata ; 1)
Hasła przedmiotowe: Internet - a dziecko, Internet - a młodzież, Uczniowie - wychowanie,
Film edukacyjny polski
Sygnatura: CD 745
Film edukacyjny adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, mówiący
o zasadach bezpiecznego posługiwania się portalami społecznościowymi.
Do filmu dołączony jest scenariusz lekcji.
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13. Jak skutecznie zarządzać czasem? [Film] / scen. i reż.
Dariusz Fedorowicz. - Kraków : Wydawnictwo WAM Studio Inigo, [2014].
(Uwaga życie!)
Hasła przedmiotowe: Czas - zarządzanie - film
edukacyjny, Godzina wychowawcza - gimnazja - film
edukacyjny, Godzina wychowawcza - szkoły średnie - film
edukacyjny, Film edukacyjny polski
Sygnatura: CD 697
Filmowy poradnik, który na przykładzie codziennych
sytuacji z życia nastolatka podpowiada, jak można
efektywnie gospodarować czasem i dobrze planować swój
dzień, tydzień, czy miesiąc, a także wyznaczać i realizować
zadania długofalowe.

14. Kara śmierci [Film] / reż. Javier Ruisanchez ; czyta Maciej Słota. - Kraków : Wydawnictwo
WAM Studio Inigo, prod. 2006.
(Uwaga życie!)
Hasła przedmiotowe: Kara śmierci - film edukacyjny, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 584
Film adresowany głównie do młodzieży licealnej, porusza problem, który wielokrotnie wraca
w różnego rodzaju debatach, na łamach prasy czy w wypowiedziach polityków. Chociaż kara
śmierci zawsze miała zwolenników i przeciwników, film jednoznacznie opowiada się po stronie
tych drugich. Jednym z wielu argumentów, jakie padają jest fakt, że w czasie procesu nigdy nie
udaje się poznać odpowiedzi na wszystkie pytania, a dopóki ich nie znamy, nie mamy prawa
decydować o ludzkim życiu.
15. Kłamstwo [Film] / reż. Dariusz Regucki ; scen. Dariusz
Regucki, Bartłomiej Regucki. - Sosnowiec : Wydawnictwo
Projekt-Kom, cop. 2011.
(Asertywność : szkoła podstawowa ; 1)
Hasła przedmiotowe: Asertywność - nauczanie, Kłamstwo
- psychologia, Komunikacja społeczna - psychologia,
Uczniowie - psychologia, Godzina wychowawcza - szkoły
podstawowe, Film edukacyjny polski
Sygnatura: CD 740
Film z serii "Asertywność" o kłamstwie.
Uzupełnieniem filmu jest komentarz psychologa i pedagoga.
Zawiera scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą.

16. Koledzy [Film] / reż. Dariusz Regucki ; scen. Dariusz Regucki, Bartłomiej Regucki. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011.
(Asertywność : szkoła podstawowa ; 2)
Hasła przedmiotowe: Asertywność - nauczanie, Uczniowie - psychologia, Palenie tytoniu a młodzież, Godzina wychowawcza - szkoły podstawowe, Film edukacyjny polski
Sygnatura: CD 741
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Film z serii "Asertywność" poruszający kwestię wpływu środowiska rówieśniczego na dzieci.
Bohater stanie przed wyborem, czy ulec nowym znajomym i zacząć palić papierosy, czy nie.
Uzupełnieniem materiału filmowego jest komentarz psychologa i pedagoga.
Zawiera scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą.
17. Kolekcjonerzy mocnych wrażeń [Film] : (moda na
dopalacze) / scen. i reż. Zając Renata. - Kraków :
Wydawnictwo WAM Studio Inigo, [2011].
(Uwaga życie!)
Hasła przedmiotowe: Substancje uzależniające - wpływ na
zdrowie - film edukacyjny, Nałóg - a młodzież - film
edukacyjny, Dopalacze (substancje odurzające) - film
edukacyjny, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 585
Film porusza nagłaśniany od dłuższego czasu w mediach
problem sięgania przez młodych ludzi po środki określane
potocznie mianem dopalaczy. Na szereg ważnych pytań
w tym zakresie odpowiadają w filmie lekarze, psycholog,
a także specjalista z zakresu medycyny sądowej.

18. Korczak [Film] / reż. Andrzej Wajda ; scen. Agnieszka Holland ; muz. Wojciech Kilar ; wyk.
Wojciech Pszoniak, Ewa Dałkowska, Zbigniew Zamachowski [i in.]. - [Warszawa] : Vision Film
Distribution : Perspektywa, 2000 (prod).
Hasła przedmiotowe: Film fabularny polski, Korczak Janusz (1878?-1942) - film, Film
fabularny biograficzny
Sygnatura: CD 107
Poruszająca opowieść o słynnym pedagogu i przyjacielu dzieci.
19. Kultura osobista [Film] / scen. i reż. Dariusz
Fedorowicz. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio
Inigo, [2014].
(Uwaga życie!)
Hasła przedmiotowe: Godzina wychowawcza - gimnazja film edukacyjny, Godzina wychowawcza - szkoły średnie film edukacyjny, Film edukacyjny polski
Sygnatura: CD 696
Kultura osobista i przestrzeganie jej zasad definiuje
każdego człowieka. Film pokazuje jak rozumieją ją dorośli
i co na jej temat mają do powiedzenia młodzi ludzie.

20. Migracje i wielokulturowość [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - [Piaseczno] :
Tutto Arts & Media, 2014.
(Globalny Świat ; 02)
Hasła przedmiotowe: Migracje, Pluralizm społeczny, Globalizacja, Edukacja globalna 6

gimnazja, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 650
Film dotyczy zjawiska migracji (w tym również uchodźctwa), wyjaśnia jego przyczyny oraz
konsekwencje. Porusza także tematykę wielokulturowości.
Materiał dydaktyczny polecany dla nauczycieli na lekcje wiedzy o społeczeństwie i godzinę
wychowawczą.
21. Młot i kowadło [Film] : rekolekcje w duchu ks. Bosko /
prowadzenie ks. Przemek Kawecki ; wsparcie Michał
Piasecki. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo,
[2009].
Hasła przedmiotowe: Jan Bosco (św. ; 1815-1888) - film
edukacyjny, Katecheza - katolicyzm - film edukacyjny,
Rekolekcje - film edukacyjny, Pomoce liturgicznoduszpasterskie - katolicyzm - film edukacyjny, Film
edukacyjny
Sygnatura: CD 589
Młot i kowadło to rekolekcje wygłoszone dla gimnazjalistów
doskonała
pomoc
katechetyczna
dla
osób
przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania.
Cztery konferencje: O miłości, grzechu, nawróceniu
i Kościele, oparte o sny ks. Jana Bosko, prostym
i sugestywnym językiem odpowiadają na trudne pytania
młodzieży wchodzącej w okres dojrzewania.
22. Na przekór [Film] / reż. Magdalena Boniowska, Anna Petelenz, Violetta Szybowska. Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2010].
(Uwaga życie!)
Hasła przedmiotowe: Sportowcy - Polska - film edukacyjny, Rogowiec, Katarzyna (1977- ) film edukacyjny, Niepełnosprawni - sport - Polska - film edukacyjny
Sygnatura: CD 588
Film opowiada o codziennych zmaganiach Katarzyny Rogowiec z rzeczywistością, treningami
i chęcią wyboru nowej drogi życiowej. To historia młodej kobiety, która, choć fizycznie
okaleczona, jest pełna sił, energii i wiary we własne powodzenie.
23. Nie warto ryzykować! [Film] : film edukacyjny dla
młodzieży ponadgimnazjalnej / scen. Paweł Drozd,
Damroka Kwidzińska; reż. Adam Ciborski. - Warszawa, na
zlec. Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu M. St. Warszawy, 2011.
Hasła przedmiotowe: Przemoc w szkole - zapobieganie metody, Przemoc w szkole - zwalczanie - metody,
Wychowanie komunikacyjne - metody - szkoły średnie,
Film edukacyjny polski
Sygnatura: CD 709
Zawiera filmy edukacyjne: "Przemoc w szkole" (18 min.),
"Jazda samochodem" (13 min.).

7

24. Nikotynizm [Film] / red. Mateusz Tomanek ; realiz. Aleksandra Rymarowicz. - Kraków :
Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2015.
(Mówię wam, nie warto; 2)
Hasła przedmiotowe: Film edukacyjny polski, Palenie tytoniu - zapobieganie - nauczanie,
Palenie tytoniu - zapobieganie - nauczanie - gimnazja, Palenie tytoniu - zapobieganie - nauczanie
- szkoły ponadgimnazjalne, Nałóg - a młodzież - film edukacyjny, Substancje uzależniające a młodzież - film edukacyjny
Sygnatura: CD 651
Bohaterami filmu są dwie osoby, które rzuciły palenie papierosów, m.in. modelka i aktorka
Agnieszka Maciąg.
Płyta zawiera drukowany dodatek z konspektami lekcji dla uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych dotyczących takich zagadnień jak alkoholizm, nikotynizm, narkomania,
przemoc, prostytucja i seksoholizm.
25. Obietnica [Film] / adapt. tv., reż. i muzyka Dariusz
Regucki ; [na podst. sztuki teatr. Roberta Turleja] ; wyk.
Gabriela Ganczarska, Michał Rykowski, Krystian
Wojtarowicz. - Kraków : "Rafael", 2006.
(Lekcje przestrogi : filmowy pakiet edukacyjny)
Hasła przedmiotowe: Alkohol - film edukacyjny,
Alkoholizm - a młodzież - film edukacyjny, Alkoholizm film edukacyjny, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 51
Fabularna opowieść o losach młodych ludzi dotkniętych
problemem alkoholizmu. Film powstał na kanwie
scenariusza spektakli wystawianych przez grupę teatralną
R. Turleja w setkach polskich szkół, mówiących
o współczesnych zagrożeniach młodzieży.

26. Oni [Film] / adaptacja tv., reż. Dariusz Regucki ; kompoz. Bartłomiej Regucki ; wyk. Michał
Rykowski, Gabriela Ganczarska, Rafał Zawierucha. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2006.
(Lekcje przestrogi : filmowy pakiet edukacyjny)
Hasła przedmiotowe: Przemoc - film edukacyjny, Agresywność - film edukacyjny, Młodzież
a przemoc - film edukacyjny, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 53
Fabularna opowieść o losach młodych ludzi dotkniętych problemem przemocy. Film powstał na
kanwie scenariusza spektakli wystawianych przez grupę teatralną R. Turleja w setkach polskich
szkół, mówiących o współczesnych zagrożeniach młodzieży.
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27. Patriotyzm [Film] / reż. i scen. Dariusz Regucki ; wyk.
Maria Regucka, Adriana Kalska. - Kraków : Dom
Wydawniczy "Rafael", 2009.
Hasła przedmiotowe: Patriotyzm - film dokumentalny,
Internacionalizm - film dokumentalny, Młodzież psychologia - film dokumentalny
Sygnatura: CD 574
Film dla młodzieży wraz z materiałami pomocniczymi do
przeprowadzenia lekcji na temat patriotyzmu. Kłopoty za
zdefiniowaniem tego pojęcia, pojmowanie patriotyzmu tylko
przez pryzmat ofiary życia, trudności młodego człowieka
z odpowiedzią na pytanie, w czym współcześnie przejawia
się patriotyzm, szczególnie ten osobisty, to zagadnienia,
z którymi postanowili się zmierzyć twórcy filmu.

28. Podarowane życie [Film] / reż. Marek Kawa. - Wydawnictwo WAM, [2010].
(Uwaga życie)
Hasła przedmiotowe: Transplantacja - film edukacyjny, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 575
Film podejmuje problematykę transplantologii i przekazywania narządów do przeszczepu
w Polsce, adresowany do uczniów szkół średnich, rodziców i wychowawców.
29. Powstrzymać agresję. [Film] / scen., realiz. Marcin
Wołkowicz ; realiz. Kuba Snochowski ; Zespół teatralnohappenerski "Próg". - Rubikon, 2008.
Hasła przedmiotowe: Film edukacyjny, Agresywność zapobieganie i zwalczanie - film edukacyjny, Agresywność
- a młodzież - film edukacyjny
Sygnatura: CD 310
Film porusza kwestię przemocy wśród młodych ludzi.
Z założenia ma być interaktywną pomocą dla nauczyciela/
pedagoga/terapeuty w prowadzeniu lekcji wychowawczej.
Materiał filmowy jest tylko pretekstem do dyskusji
z uczniami. Po raz kolejny proponujemy sprawdzony już
schemat całości podzielonej na trzy części. Pierwsza
i trzecia, to fabularyzowane scenki dotyczące przemocy
w szkole, druga; dokumentalna - to wypowiedzi więźniów
osadzonych właśnie za przemoc. Tak jak w poprzednich
projektach świadomie przeciwstawiamy prostotę fikcji
w fabule z siłą prawdy dokumentu. Ta różnica może być
skutecznie wykorzystana w moderowaniu dyskusji na lekcji.
Mamy nadzieję, że uczniowie sami zwrócą na nią uwagę.
Pozornie banalna historia szkolna nabiera innego wymiaru,
kiedy słyszymy wypowiedzi osadzonych. Rady, które
przekazują młodzieży są proste - lepiej się uczyć, stronić od
złego towarzystwa, aktywnie i twórczo spędzać wolny czas.
30. Prostytucja [Film] / realiz. Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia
Rubikon Katarzyna Król, cop. 2015.
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(Mówię wam, nie warto ; 5)
Hasła przedmiotowe: Młodzież - wychowanie, Uczniowie - wychowanie, Prostytucja nieletnich
- zapobieganie, Godzina wychowawcza, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 738
Refleksje na temat seksbiznesu snują modelki, Agnieszka Maciąg i Anna Nocoń, które w swojej
karierze otrzymywały niedwuznaczne propozycje. Te filmowe wypowiedzi zostały
skonfrontowane z dramatyczną historią Justyny, galerianki, której udało się porzucić
prostytucję.
31. Przemoc [Film] / realiz. Aleksandra Rymarowicz. Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna
Król, cop. 2015.
(Mówię wam, nie warto ; 4)
Hasła przedmiotowe: Przemoc - zapobieganie, Uczniowie
- wychowanie, Młodzież - wychowanie, Godzina
wychowawcza - gimnazja - film edukacyjny, Godzina
wychowawcza - szkoły ponadgimnazjalne - film
edukacyjny, Film edukacyjny polski
Sygnatura: CD 736
Film przedstawia konfrontację dwóch postaw życiowych.
Poznajemy Bogusława, skazanego na 12 lat więzienia za
bójki i rozboje oraz dwóch młodych ludzi, którym udało się
zejść ze złej drogi i zamiast przemocy wybrali sport.

32. Samookaleczenia [Film] / scen. i reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków : Wydawnictwo WAM
- Studio Inigo, [2015].
(Uwaga życie!)
Hasła przedmiotowe: Samookaleczenie - a młodzież, Młodzież - psychologia, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 649
33. Seksoholizm [Film] / realiz. Aleksandra Rymarowicz. Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna
Król, cop. 2015.
(Mówię wam, nie warto ; 6)
Hasła przedmiotowe: Młodzież - wychowanie, Uczniowie
- wychowanie, Pornografia - psychologia, Erotomania,
Erotomania internetowa, Godzina wychowawcza, Film
edukacyjny
Sygnatura: CD 737
Film opowiada dramatyczną historię młodego małżeństwa,
Łukasza i Julii, które rozpadło się z powodu uzależnienia
mężczyzny od pornografii.
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34. Super Szkoła [Dokument elektroniczny] : jak prowadzić lekcje... i nie zwariować :
multimedialny poradnik dla nauczycieli klas 4-6 oraz gimnazjum : część 1 / Katarzyna Sarzała,
Joanna Gonia-Sikora ; wyk. Anna Listewnik [i in.]. - JGS Media, 2009.
Hasła przedmiotowe: Nauczanie - metody - dokumenty elektroniczne, Dokument elektroniczny
Sygnatura: CD 403
Płyta zawiera filmy ukazujące scenki z życia szkoły, komentarze do filmów, zasady postępowania
z uczniami, opis podstawowych zaburzeń, scenariusze spotkań z rodzicami i lekcji
wychowawczych z wykorzystaniem materiału filmowego
35. Szczęściarz [Film] / reż. Piotr Żukowski.
(Uwaga życie!)
Hasła przedmiotowe: Młodzież - film edukacyjny, Film
edukacyjny
Sygnatura: CD 313
Film dokumentalny o Michale, jeleniogórskim pucybucie,
któremu spełniły się marzenia. "Szczęściarz" to film
dyplomowy Piotra Żukowskiego, zrealizowany w Wyższej
Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza
w Warszawie, pod opieką artystyczną profesora Andrzeja
Jurgi. Film był prezentowany na wielu ogólnopolskich
festiwalach filmowych, gdzie został bardzo dobrze odebrany
i kilkakrotnie nagrodzony. "Szczęściarz" był punktem
wyjścia do stworzenia koncepcji Festiwalu Filmów
Optymistycznych HAPPY END, na którym są prezentowane
filmy fabularne i dokumentalne o optymistycznym
przesłaniu.
36. Telefon [Film] / reż. Dariusz Regucki ; scen. Dariusz Regucki, Bartłomiej Regucki. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011.
(Asertywność : szkoła podstawowa ; 3)
Hasła przedmiotowe: Asertywność - nauczanie, Kradzież - psychologia, Uczniowie psychologia, Godzina wychowawcza - szkoły podstawowe, Film edukacyjny polski
Sygnatura: CD 742
Film z serii "Asertywność" o kradzieży.
Dodatkowym elementem filmu jest rozmowa z psycholog Iwoną Anną Wiśniewską, która
odpowiada na pytania związane z tematem asertywności.
Do płyty dołączony jest szczegółowy konspekt do przeprowadzenia lekcji z wykorzystaniem filmu.
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37. Tolerancja [Film] - Warszawa : Lissner Studio, [2012].
Hasła przedmiotowe: Tolerancja - film edukacyjny, Film
edukacyjny
Sygnatura: CD 642
Zawiera: 1. Czy dlatego, że inny? ; 2. Szkolna inwestycja

38. TV story [Film] / adapt. tv., reż. i muzyka Dariusz Regucki ; [na podst. sztuki teatr. Robert]
Turlej ; wyk. Michał Rykowski, Gabriela Ganczarska, Rafał. Zawierucha. - Kraków : "Rafael",
2006.
(Lekcje przestrogi : filmowy pakiet edukacyjny)
Hasła przedmiotowe: Uzależnienie od komputera - film edukacyjny, Środki masowego
przekazu - psychologia - film edukacyjny, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 52
Fabularna opowieść o losach młodych ludzi dotkniętych problemem uzależnienia od
multimediów. Film powstał na kanwie scenariusza spektakli wystawianych przez grupę teatralną
R. Turleja w setkach polskich szkół, mówiących o współczesnych zagrożeniach młodzieży.
39. Viki dlaczego to zrobiłaś...? : depresja & próba
samobójcza [Film] - Sosnowiec : Wydawnictwo ProjektKom, [2014].
(Nie zamykaj oczu)
Hasła przedmiotowe: Depresja, Młodzież - psychologia,
Samobójstwo - zapobieganie, Godzina wychowawcza, Film
edukacyjny
Sygnatura: CD 739
Film przedstawia prawdziwą historię Wiktorii, którą
depresja popchnęła do próby samobójczej.
Materiał uzupełnia obszerny wykład ordynatora Oddziału
Klinicznego
Psychiatrii
i
Psychoterapii
Wieku
Rozwojowego UM w Katowicach o tym, czym jest depresja
u dzieci i młodzieży, jak się objawia, jak postępować
z chorym i co może zrobić nauczyciel.

40. W sidłach [Film] / adapt. tv., reż. i muzyka Dariusz Regucki ; [na podst. sztuki teatr.
Roberta] Turleja ; wyk. Anna Grabińska, Michał Rykowski, Maciej Słota. - Kraków : "Rafael",
2006.
(Lekcje przestrogi : filmowy pakiet edukacyjny)
Hasła przedmiotowe: Sekty i ruchy religijne - psychologia - film edukacyjny, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 50
12

Fabularna opowieść o losach młodych ludzi dotkniętych problemem werbowania do sekt
religijnych. Film powstał na kanwie scenariusza spektakli mówiących o współczesnych
zagrożeniach młodzieży, wystawianych przez grupę teatralną R. Turleja w setkach polskich
szkół.
41. Wagary [Film] / reż. Dariusz Regucki ; scen. Dariusz
Regucki, Bartłomiej Regucki. - Sosnowiec : Wydawnictwo
Projekt-Kom, cop. 2011.
(Asertywność : szkoła podstawowa ; 4)
Hasła przedmiotowe: Asertywność - nauczanie, Wagary,
Uczniowie - psychologia, Godzina wychowawcza - szkoły
podstawowe, Film edukacyjny polski
Sygnatura: CD 743
Film edukacyjny z serii "Asertywność". Filmowy bohater,
Maciek, musi dokonać wyboru. Spotyka dwóch starszych
kolegów z gimnazjum, którzy namawiają go na wagary.
Maciek nie jest przekonany o słuszności tego pomysłu.
Materiał jest wzbogacony o komentarz psychologa.
Dodatkowo zawiera scenariusz zajęć na godzinę
wychowawczą.

42. Wędrując ku dorosłości [Film] : cykl 6 filmów "Wychowanie do życia w rodzinie" dla klas
I-III liceum, technikum i szkół zawodowych / scen. Teresa Król, Krystyna Maśnik ; wyst. Marta
i in. Bałazińska. - Kraków : Rubikon, [2010].
Hasła przedmiotowe: Wychowanie seksualne - film edukacyjny, Przysposobienie do życia
w rodzinie - szkoły ponadgimnazjalne - film edukacyjny, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 580, CD 581
Zawiera: 1. Uczymy się kochać ; 2. Seks, czyli wątpliwości i pytania ; 3. O miłości - rozmowy
ważne i mniej ważne. ; 4. Jesteśmy razem ; 5. Mieć dom - to mieć wiele ; 6. Dziecko - obietnicą
poranka.
43. Zagrożeni pornografią [Film] / scen. Teresa Król, reż.
Robert Sadownik. - Kraków : Katarzyna Król
Wydawnictwo i Hurtownia RUBIKON, cop. 2016.
Hasła przedmiotowe: Erotomania internetowa - film
edukacyjny, Pornografia - film edukacyjny, Godzina
wychowawcza - gimnazja - film edukacyjny, Godzina
wychowawcza - szkoły ponadgimnazjalne - film
edukacyjny, Film edukacyjny polski
Sygnatura: CD 699
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44. Zaplątani w sieć. 1, Happy slapping [Film] / realiz. Tutto Arts & Media ; reż. Marcin
Wołkowicz. - Kraków : Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013.
(Internet Zagrożenia)
Hasła przedmiotowe: Cyberprzemoc, Film edukacyjny polski
Sygnatura: CD 652
Film dotyczy zjawiska tzw. happy slappingu, czyli filmowania aktu przemocy, wcześniej
specjalnie zainicjowanego. Nagrany materiał - najczęściej film lub zdjęcia danej osoby
w kompromitującej dla niej sytuacji, ośmieszającej ją i poniżającej rozpowszechniane są później
w Internecie.
Film składa się z części fabularnej oraz komentarzy ekspertów.
45. Zaplątani w sieć. 2, Cyberbullying [Film] / realiz. Tutto
Arts & Media ; reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków :
Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop.
2013.
(Internet Zagrożenia)
Hasła przedmiotowe: Cyberprzemoc, Film edukacyjny
polski
Sygnatura: CD 653
Film dotyczy zjawiska tzw. cyberbullyingu - formy przemocy
psychicznej, wykorzystującej m.in. Internet (blogi, fora,
portale społecznościowe) do publikowania obraźliwych
treści, zdjęć, komentarzy dotyczących danej osoby.
Film składa się z części fabularnej oraz komentarzy
ekspertów.

46. Zaplątani w sieć. 3, Sexting [Film] / realiz. Tutto Arts & Media ; reż. Marcin Wołkowicz. Kraków : Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013.
(Internet Zagrożenia)
Hasła przedmiotowe: Cyberprzemoc, Cyberseks, Zaburzenia i dewiacje seksualne, Film
edukacyjny polski
Sygnatura: CD 654
Trzeci film z serii "Zaplątani w sieć" poruszający zjawisko tzw. sextingu, tj. fotografowania się
przez młodych ludzi nago lub w erotycznych pozach, a następnie rozpowszechniania tych zdjęć
w Internecie, np. na portalach społecznościowych.
Materiał składa się z części fabularnej i komentarzy ekspertów.
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47. Zgrana klasa [Film] - Sosnowiec : Wydawnictwo
Projekt-Kom, [2011?].
(Nie zamykaj oczu)
Hasła przedmiotowe: Uczniowie - wychowanie - film
edukacyjny, Klasa szkolna (socjol.) - film edukacyjny, Film
edukacyjny polski
Sygnatura: CD 698
Materiał składa się z dwóch filmów edukacyjnych.
W pierwszym z nich na temat tworzenia zgranego zespołu
wypowiadają się uczniowie jednego z chorzowskich
gimnazjów. W drugim filmie, przeznaczonym dla
nauczycieli, pedagog i mediator sądowy Hanna Kubica
udziela
wychowawcom
wskazówek
pozwalających
zbudować zgrany zespół klasowy.

48. Znalezione, nie kradzione [Film] / reż. Dariusz Regucki ; scen. Dariusz Regucki, Bartłomiej
Regucki. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011.
(Asertywność : szkoła podstawowa ; 5)
Hasła przedmiotowe: Asertywność - nauczanie, Przemoc w szkole - zapobieganie, Nieletni
przestępcy - psychologia, Rozbój, Uczniowie - psychologia, Godzina wychowawcza - szkoły
podstawowe, Film edukacyjny polski
Sygnatura: CD 744
Film edukacyjny z serii "Asertywność". W materiale filmowym poznajemy historię Marcina,
szantażowanego przez starszych chłopców, którzy wymuszają od niego pieniądze. Dowiadujemy
się też jakie są konsekwencje takiego zachowania - m.in policyjna izba dziecka i nadzór kuratora
sądowego.
Uzupełnieniem filmu jest komentarz psychologa.
Zawiera także scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą.
49. Zwolnij w sieci [Film] : technologia informacyjna,
informatyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze,
psychologia, pedagogika, język polski, wiedza
o przedsiębiorczości : telewizyjne audycje dla nauczycieli
i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych i wyższych / scen. Jolanta
Tryniszewska, Jolanta Pieciukiewicz, Henryk Konieczny. Warszawa : TVP ; Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005.
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna)
Hasła przedmiotowe: Internet - stosowanie, Internet socjologia, Internet - użytkowanie, Film edukacyjny
Sygnatura: CD 64, CD 205
zwolnij.nałóg.pl
zwolnij.cyberschizofrenia.pl
zwolnij.dewiacja.pl
zwolnij.dziecko.pl
zwolnij.ból.pl
zwolnij.sumienie.pl
zwolnij.kalka.pl
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zwolnij.leń.pl
zwolnij.chaos.pl
zwolnij.ja.pl
50. Życie pod murem [Film] / adapt. tv., reż. i muzyka Dariusz Regucki ; [na podst. sztuki teatr.
Roberta] Turleja ; wyk. Krystian Wojtarowicz, Michał Rykowski, Dominika Buczek. - Kraków :
"Rafael", cop. 2006.
(Lekcje przestrogi : filmowy pakiet edukacyjny)
Hasła przedmiotowe: Narkomania - film edukacyjny, Narkotyki - film edukacyjny
Sygnatura: CD 49
Fabularna opowieść o losach młodych ludzi dotkniętych problemem narkomanii. Film powstał
na kanwie scenariusza spektakli mówiących o współczesnych zagrożeniach młodzieży,
wystawianych przez grupę teatralną R. Turleja w setkach polskich szkół.
51. Żyję bez ryzyka AIDS [Film] : polski film
profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS /
scen. i reż. Barbara Golańska. - Kraków : Fundacja Homo
Homini, 2000.
Hasła przedmiotowe: AIDS - film edukacyjny, Film
edukacyjny, Młodzież - psychologia - film edukacyjny
Sygnatura: CD 570

Oprac. Anna Wojtynka
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