Działania wychowawcze szkoły
– materiały multimedialne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Łomży

1. Alkoholizm [Film] / realizacja Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : Wydawnictwo
i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król. Wydawca Paris Music, cop. 2015. - 1 dysk
optyczny (DVD). - Film edukacyjny. Pakiet zawiera wypowiedzi sportowców
i gwiazd ze świata show-biznesu, którzy przekonują młodych ludzi do walki
z własnymi słabościami.
2. Asertywność [Film] / reżyseria Dariusz Regucki ; zdjęcia Michał Bożek, Andrzej
Nakowski, Agnieszka Szklarek ; opracowanie Olga Estera Regucka. - 1, No co ty,
pękasz? - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. - 1 dysk optyczny
(DVD) (6 min). - Na okł.: Alkohol. - Film przeznaczony dla gimnazjalistów
i młodzieży starszej. - Krzysiek mieszka z rodzicami w dużym, ładnym mieszkaniu.
Rodzice kupili mu ostatnio najnowszą konsolę do gier. Wieczorem wychodzą na
imprezę do znajomych. Chłopak wpada na pomysł, żeby zaprosić do siebie swojego
kolegę Pawła. Kolega przychodzi ale w towarzystwie "Łysego", który przynosi
butelkę wódki. Niewinne spotkanie przy konsoli przeradza się w pijacką imprezę.
Krzysiek nie umiał powiedzieć - nie piję! Co możesz zrobić, żeby w oczach kolegów
nie wypaść na frajera i maminsynka?
3. Asertywność [Film] / reżyseria Dariusz Regucki ; zdjęcia Michał Bożek, Andrzej
Nakowski, Agnieszka Szklarek ; opracowanie Olga Estera Regucka. - 2, Witaminki. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. - 1 dysk optyczny (DVD)
(6 min). - Na okł.: Dopalacze. Narkotyki. - Film przeznaczony dla gimnazjalistów
i młodzieży starszej. - Piotrek i Kuba są kolegami. Kuba to "niespokojny duch".
Piotrek jest nieśmiały i trochę zamknięty w sobie. Piotrkowi podoba się koleżanka
z klasy - Magda, jednak nie ma odwagi zagadać do niej. Kuba wpada na pomysł jak
pomóc koledze. Załatwia mu "witaminki", po zażyciu których Piotrek ma nabrać
odwagi, śmiałości i pewności siebie. To co z pozoru wygląda jak niewinna pastylka,
wcale nią nie jest. To bardzo silny i niszczący chemiczny wróg.
4. Asertywność [Film] / reżyseria Dariusz Regucki ; zdjęcia Michał Bożek, Andrzej
Nakowski, Agnieszka Szklarek ; opracowanie Olga Estera Regucka. - 3, Klasowy
Casanowa. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. - 1 dysk optyczny
(DVD). - Na okł.: Sex. - Film przeznaczony dla gimnazjalistów i młodzieży starszej. Ania i Piotrek oraz Kasia i Michał są zaprzyjaźnionymi ze sobą parami, które lubią
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razem spędzać czas. Jednak tym razem Kasia i Michał mają inne plany. Ten wieczór
chcą spędzić sami. Wolna chata, romantyczny film, świece. Człowiek z całą sferą
swojej seksualności to z jednej strony piękna i radosna przygoda. Z drugiej strony, to
bardzo poważna sprawa. To real, a nie wirtualna rzeczywistość, w której nie czuć bólu
i łez. Nie wchodź w dorosłe życie na skróty. Poczekaj... wszystko ma swój czas.
A Kasia i Michał? Bardzo pięknie wyglądali idąc przytuleni alejką przez park...
5. Asertywność [Film] / reżyseria Dariusz Regucki ; zdjęcia Michał Bożek, Andrzej
Nakowski, Agnieszka Szklarek ; opracowanie Olga Estera Regucka. - 4, Kujon. –
1 dysk optyczny (DVD). - Na okł.: Presja grupy. - Film przeznaczony dla
gimnazjalistów i młodzieży starszej. - Gośka z Wiolą to "przebojowe", ale zarazem
próżne osoby. Marta trzyma się z nimi, bo mimo wszystko jej imponują swoją (jak jej
się wydaje) bezkompromisową postawą. To naturalne, że w waszym wieku szukacie
oparcia w grupie rówieśniczej. Podobne tematy rozmów, strój, język, sposób
zachowania. W ten sposób wzmacniacie poczucie swojej wartości i przydatności.
Splot okoliczności powoduje, że Marta jest zmuszona prosić o pomoc Piotrka,
szkolnego "kujona". Czy zaryzykuje utratę przyjaźni z Wiolą i Gośką ulegając presji
grupy, że to obciach kolegować się z kujonem? Zobaczymy co straciła, a co zyskała.
6. Asertywność [Film] / reżyseria Dariusz Regucki ; zdjęcia Michał Bożek, Andrzej
Nakowski, Agnieszka Szklarek ; opracowanie Olga Estera Regucka. - 5, Misiek. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2011. - 1 dysk optyczny (DVD)
(7 min). - Na okł.: Przemoc. - Film przeznaczony dla gimnazjalistów i młodzieży
starszej. - Ola z Kaśką są koleżankami. Od pewnego czasu Kaśka spotyka się ze
starszym chłopakiem "Miśkiem". Misiek to zły typ, ma nieciekawą opinię. Chłopak,
kiedy dowiaduje się, że Ola chciałaby mieć nowy telefon postanawia jej pomóc. Ola
z przerażeniem odkrywa, że pomoc to najzwyklejsza kradzież, połączona z brutalnym
pobiciem małego chłopaka. Chociaż wewnętrznie buntuje się przeciwko całej sytuacji,
uczestniczy w bandyckim napadzie. Jest przerażona.
7. Bezpieczna miłość ; Licencja na bezpieczną miłość [Film]. - Sosnowiec :
Wydawnictwo Projekt-Kom, 2011. - 1 płyta [DVD] (18, 20 min). - Film obala mity
związane z antykoncepcją i stosunkiem przerywanym, który jest najczęściej
stosowanym i najmniej skutecznym środkiem zabezpieczającym wśród młodych osób
8. Ciekawy świat [Film] / scen. i reż. Dariusz Fedorowicz, Tomasz Mucha. - Kraków :
Wydawnictwo WAM-Studio Inigo, [2014]. - 1 dysk optyczny (DVD). - Zawiera
filmy: 1. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom (4 '20"). 2. Ciekawy świat
(7'21"). 3. Odważny opiekun (6'05"). 4. Bez pytania (6'09"). 5. Szanuj własność
(3'43"). 6. Chcę naprawić zło (4'24"). 7. Wielka wojna (3'29"). Film edukacyjny dla
szkoły podstawowej.
9. Cyberbullying [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz ; dźw. Marcin
Chmielowski. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2013. - 1 płyta (DVD)
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(13 min) + Scenariusze lekcji : 11 s. - Na okł.: Cyberprzemoc w szkole. Film
edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
poruszający zjawisko cyberbullyingu - formy przemocy psychicznej, wykorzystującej
m. in. Internet do publikowania obraźliwych treści, zdjęć, komentarzy dotyczących
danej osoby.
10. Cyfrowy świat [Film] / reż. Dariusz Regucki ; scen. Krzysztof Rześniowiecki. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2019. - 1 dysk optyczny (DVD) (33 min 5 s) +
broszura: 31 s. - Filmy edukacyjne dla uczniów starszych klas szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Zawiera: 1. Amputacja. 2. Słówko masowego rażenia. 3.
Prawie prawda. 4. Zgubione mieszkanie. 5. Drogowskaz tuż za rogiem.
11. Dowód miłości [Film] / scen., reż. i muzyka Dariusz Regucki. - Kraków : Dom
Wydaw. "Rafael", cop. 2013. - 1 płyta DVD (21 min). - Film przestrzega przed
przedwczesną inicjacją seksualną, uleganiem presji w tym względzie i konsekwencją
nieodpowiedzialnych wyborów. - Dla młodzieży szkolnej, wychowawców,
pedagogów, rodziców.
12. Dziecko [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydaw. "Rafael",
cop. 2013. - 1 płyta DVD (23 min) + broszura : Scenariusze lekcji na podstawie
filmów / Olga Estera Regucka. - Film ma pobudzić w młodych odbiorcach refleksje na
temat odpowiedzialności i konsekwencji podejmowanych wyborów, uczyć szacunku
dla życia, a osobom, które przedwcześnie zostały rodzicami, dodać siły i pomóc
z nadzieją odnaleźć się w nowej sytuacji. Film przeznaczony dla gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Zawiera komentarz psychologa.
13. Fałszywa pomoc - narkotyki, dopalacze [Film] / scen. i reż. Marcin Wołkowicz. Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013. - 1 dysk optyczny (DVD) (ok. 20 min). – Film
edukacyjny przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
poruszający problemy dorastania i potencjalne niebezpieczeństwa z jakimi mogą
spotkać się młodzi ludzie.
14. Filmowe godziny wychowawcze [Film] / scen., reż. Tomasz Mucha. - Cz. 1. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012. - 1 dysk optyczny (DVD) (28 min) + broszura :
34 s. - Film edukacyjny adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Br.:
Filmowe godziny wychowawcze. Cz. 1 : scenariusze lekcji / Jolanta Horosin-Klamra.
Płyta zawiera filmy : 1. Bezsilna nienawiść. 2. Poświęcić życie? 3. Czy dobro można
narzucić? 4. Radujcie się?
15. Filmowe godziny wychowawcze [Film] / reż., scen. Tomasz Mucha. – Cz. 2. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2013. - 1 dysk optyczny (DVD) (ok. 20 min) +
broszura : 34 s. - : 1. Obiecałeś. 2. Czcij ojca swego i matkę swoją. 3. Nie zabijaj.
4. Miłość. Film edukacyjny adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.
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16. Filmowe godziny wychowawcze [Film] / scen. i reż. Tomasz Mucha, Dariusz
Fedorowicz. - Cz. 3. - Kraków : Wydawnictwo WAM-Studio Inigo, 2014. - 1 dysk
optyczny (DVD) + broszura. - Filmy edukacyjne adresowane do uczniów szkół
gimnazjalnych i średnich: 1. Pokochaj siebie (3'58") 2. Zrób coś (4'48') 3. Nie, bo nie
(3'33) 4. Wet za wet (3'34"). Dod. zawiera scenariusze kilku lekcji.
17. Hazard [Film] / reż. Joanna Lissner ; scen. Małgorzata Imielska. - Warszawa :
Lissner Studio, 2013. - 1 dysk optyczny (DVD) (15 min) + książka : 27 s. – Właśc. tyt.
filmu : Moja wielka wygrana. - Tyt. książki : Uzależnienie behawioralne = Hazard. Program profilaktyczny oparty na formule programu "Decyzja należy do Ciebie".
Broszura zawiera podstawowe informacje o hazardzie.
18. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? [Film] / reż., zdj., montaż Marcin
Wołkowicz. - Piaseczno: Tutto Arts & Media, 2013. - dysk optyczny (DVD) (9 min). Film edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
mówiący o zasadach bezpiecznego posługiwania się siecią Internet.
19. Jak bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych? [Film] / reż., zdj., montaż
Marcin Wołkowicz. – Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013. - 1 dysk optyczny
(DVD) (12 min). - Film edukacyjny adresowany do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, mówiący o zasadach bezpiecznego posługiwania się portalami
społecznościowymi.
20. Jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego ? [Film] / reż., zdj., montaż
Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013. - 1 dysk optyczny
(DVD). - Film edukacyjny adresowany do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, mówiący o zasadach bezpiecznego posługiwania się telefonami
komórkowymi.
21. Kiedy wymarzona praca przeradza się w koszmar [Film] / reż., zdj., montaż
Marcin Wołkowicz. - [Piaseczno] : Tutto Arts & Media, 2013. - 1 dysk optyczny
(DVD) (ok. 20 min). - Film dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
opowiadający historię nastolatek decydujących się na podjęcie pracy sezonowej za
granicą. Film składa się z części dokumentalnej oraz komentarza eksperta.
22. Listy Marty do Mądrusi [ Dokument dźwiękowy] : scenariusze lekcji
wychowawczych dla gimnazjum / Urszula Kłusek ; czyta Natalia Załuska. – Kraków
: "Rubikon", 2004. - 1 płyta CD + książka. - Załącznik do pozycji "Aby nie miotał
nami wiatr" / Urszula Kłusek. - Kraków : Rubikon, 2004. - Zawiera: 1. Sznurowadło
trzylatka i mądrość nastolatka. 2. Miłość od święta czy na co dzień? 3. Szczęście
w nieszczęściu. 4. Śpiączka rozumu przy nadmiernej temperaturze uczuć. 5. Wróżka
prawdę ci powie. 6. Moda tworzy czy potworzy? 7. Jak się nie dać zaczarować kiedy
trzeba coś kupować? 8. Nastolatek i... Święty Mikołaj. 9. Moje rodzeństwo szczęście
czy męczeństwo? 10. Szczęście przyjaźni czy smutek niewoli? 11. Pies płakać nie
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umie, tylko człowiek człowieka zrozumie. 12. Czarodziejska butelka. 13. Aby wiatr
nami nie miotał. 14. Duchów poszukiwanie czy zmarłych uszanowanie? 15. Szkolne
porachunki. 16. Ściągać, nie ściągać, czy to jeszcze jest pytanie?
23. Manipulacja [Film] : czyli o konsekwencji ulegania [...] lansowanym wzorcom
zachowań / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydaw. "Rafael", cop.
2013. - 1 płyta DVD (24 min) + broszura : Scenariusze lekcji na podstawie filmów /
Olga Estera Regucka. - Film opowiada o iluzji świata tworzonego przez media,
celebrytów, idoli młodych ludzi. Film ma zasiać nieufność i zaszczepić zdrowy
dystans do nieprawdziwego świata tworzonego przez kiepskie, choć popularne media.
Przeznaczony dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
24. Migracje i wielokulturowość [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. Warszawa : Tutto Arts & Media, 2014. - 1 płyta DVD (ok. 12 min). - Film dotyczy
zjawiska migracji (w tym również uchodźctwa), wyjaśnia jego przyczyny oraz
konsekwencje. Porusza też problematykę wielokulturowości. - Dla uczniów szkół
gimnazjalnych.
25. Myślałem, że to przyjaciel [Film] / Lissner Studio. – Warszawa : Lissner Studio,
2011. - 1 dysk optyczny (DVD) + książka : 39 s. - Tematyka filmu: czy powinniśmy
o swoich intymnych sprawach rozmawiać z osobami poznanymi przez Internet. Dodatek do książki: Wychowanie seksualne / Agnieszka Strugacz
26. Narkomania [Film] / realizacja Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : Wydawnictwo
i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, 2015. - 1 dysk optyczny (DVD) (ok. 12 min) +
druk : 48 s. - Film edukacyjny. Zawiera wypowiedzi sportowców i gwiazd ze świata
show-biznesu, którzy przekonują młodych ludzi do walki z własnymi słabościami. Druk : Mówię wam, nie warto : filmy profilaktyczne : konspekty lekcji dla uczniów
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Teresa Król
27. Nikotynizm [Film] / realizacja Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : Wydawnictwo
i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, 2015. - 1 dysk optyczny (DVD) (ok. 10 min). Film edukacyjny, zawiera wypowiedzi sportowców i gwiazd ze świata show-biznesu,
którzy przekonują młodych ludzi do walki z własnymi słabościami. - Druk : Mówię
wam, nie warto : filmy profilaktyczne : konspekty lekcji dla uczniów gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych / Teresa Król
28. Nóż [Film] : czyli o problemie agresji wśród nastolatków / scen. i reż. Dariusz
Regucki. - Kraków : Dom Wydaw. "Rafael", cop. 2013. - 1 płyta DVD (16 min) +
broszura : Scenariusze lekcji na podstawie filmów / Olga Estera Regucka. - Skąd
bierze się w młodych agresja, przemoc, żądza zemsty, brak empatii? Czy jest szansa,
by sami dostrzegli takie wartości jak przebaczenie, bezinteresowna pomoc? Film
zawiera wypowiedź eksperta. - Przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
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29. Patriotyzm [Film] : czy to trudne? / scen. i reż. Jakub Nowicki. - Warszawa :
Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2011. - 1 dysk optyczny (DVD) (16 min 55 s)
30. Prostytucja [Film] / realizacja Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : Wydawnictwo
i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, 2015. - 1 dysk optyczny (DVD) (ok. 12 min). Film edukacyjny. Zawiera wypowiedzi sportowców i gwiazd ze świata show-biznesu,
którzy przekonują młodych ludzi do walki z własnymi słabościami. - Druk : Mówię
wam, nie warto : filmy profilaktyczne : konspekty lekcji dla uczniów gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych / Teresa Król
31. Przemiana z grubego na zdrowego [Film]. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2014. –
1 dysk optyczny (DVD) (72 min). - Film opowiada prawdziwą historię chłopaka,
który od dziecka walczył z otyłością. Na płycie jest wykład nt. żywienia i otyłości. Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
32. Przemoc [Film] / realizacja Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : Wydawnictwo
i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król. Wydawca Paris Music, 2015. - 1 dysk optyczny
(DVD) (ok. 11 min). - Film edukacyjny. Zawiera wypowiedzi sportowców i gwiazd ze
świata show-biznesu, którzy przekonują młodych ludzi do walki z własnymi
słabościami. Dod. druk: Mówię wam, nie warto : filmy profilaktyczne ; konspekty
lekcji dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Teresa Król
33. Rodzice mnie nie rozumieją [Film] : czyli o konflikcie pokoleń i problemie relacji
nastolatków z rodzicami / scen. i reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydaw.
"Rafael", cop. 2013. - 1 płyta DVD (23 min) + broszura : Scenariusze lekcji na
podstawie filmów / Olga Estera Regucka. - Kamil ma kochających rodziców, którym
może zaufać, ale jako nastolatek postrzega świat inaczej. Często buntuje się, bo ma
wrażenie, że rodzice go ograniczają i czepiają się bez powodu. Konflikt pokoleń
przedstawiony jest z pozycji rodziców i syna. Zawiera wypowiedź psychologa
(2 min). - Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
34. Rodzina na piątkę [Film] / reż. Dariusz Regucki ; scen. Krzysztof Rześniowiecki. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2019. - 1 dysk optyczny DVD (29 min). - +
broszura: 33 s. - Zawiera: 1. Więcej niż ciało. 2. Patrycja. 3. Z głową w chmurach.
4. Martwa cisza. 5. Sami w domu. - Filmy edukacyjne dla starszych klas szkół
podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.
35. Samookaleczenia [Film] / scen. i reż. Dariusz Fedorowicz. - Sosnowiec :
Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2015. - 1 dysk optyczny DVD (12 min 15 s) +
książka: 20 s. - Film edukacyjny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.
Książka zawiera wprowadzenie do tematu oraz szczegółowy scenariusz lekcji wraz
z materiałami dydaktycznymi. Nowoczesna pomoc dla nauczycieli, wychowawców
i rodziców. Do wykorzystania m. in. na lekcjach oraz spotkaniach z rodzicami. Na
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okł.: filmedukacyjny.pl (strona polecająca filmy edukacyjne do wykorzystania
w procesie nauczania).
36. Seksoholizm [Film] / realizacja Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : Wydawnictwo
i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, 2015. - 1 dysk optyczny (DVD) (ok. 7 min) +
druk : 48 s. - Film edukacyjny. Zawiera wypowiedzi osób, które przekonują młodych
ludzi do walki z własnymi słabościami. - Druk : Mówię wam, nie warto : filmy
profilaktyczne : konspekty lekcji dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
/ Teresa Król
37. Serce w plecaku [Dokument dźwiękowy] / Maria Tomaszewska. - CD 1. - Gdańsk :
Wydawnictwo Harmonia, 2009. - 1 płyta audio + książka : 91 s. - Zawiera : Mazurek
Dąbrowskiego ; Oda do radości ; Rota ; Hymn do Bałtyku ; Morze, nasze morze ;
Lech ; Polonez księcia Ogińskiego ; Mazurek 3 Maja ; Polska ; Czas do pracy, czas ;
Marsz słoneczny ; Życzenie ; Pieśń wieczorna ; Prząśniczka ; Szumią jodły ; Rzeka ;
Chciało się Zosi jagódek ; Laura i Filon ; Siedzi ptaszek na drzewie ; Czerwony pas
38. Serce w plecaku [Dokument dźwiękowy] / Maria Tomaszewska. - CD 2. - Gdańsk :
Wydawnictwo Harmonia, 2009. - 1 płyta audio + książka : 91 s. - Zawiera : Białe
róże ; My, Pierwsza Brygada ; Dziś do ciebie przyjść nie mogę ; Rozszumiały się
wierzby płaczące ; Deszcz, jesienny deszcz ; Serce w plecaku ; Czerwone maki na
Monte Cassino ; Cztery córy miał tata ; Jak dobrze nam ; Wiaterek ; Nuty kaszubskie ;
Hej, bystra woda ; Nie lij, dyscu ; Głęboka studzienka ; Umarł Maciek, umarł ; Był
duda
39. Szkoła z zawodem [Film] / scen. i reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków :
Wydawnictwo WAM-Studio Inigo, 2015. - 1 dysk optyczny (DVD) (17 min) +
książka : 23 s. – Książka zawiera wprowadzenie do tematu oraz szczegółowy
scenariusz lekcji wraz z materiałami dydaktycznymi. - Do wykorzystania na lekcjach
wychowawczych w gimnazjum oraz spotkaniach z rodzicami.
40. Środowisko naturalne a globalne współzależności [Film] / reż., zdj., montaż Marcin
Wołkowicz. – Warszawa : Tutto Arts & Media, 2014. - 1 płyta DVD (ok. 12 min). Film dotyczy środowiska - zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska oraz
indywidualnych zachowań, które mogą wpływać na życie innych ludzi na świecie
(np. przemyślane zakupy, oszczędzanie energii, wody). - Film dla uczniów
gimnazjów.
41. Walka nie kończy się po gongu, czyli jak pokonać agresję [Film] / reż., zdj.,
montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013. – 1 dysk
optyczny (DVD) (ok. 20 min). - Film przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Składa się z części dokumentalnej oraz komentarza eksperta.
Opowiada o jednym ze sposobów na rozładowanie agresji, jakim jest uprawianie
sportu.
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42. Wędrując ku dorosłości [Film] / scen. Teresa Król, Krystyna Maśnik ; realiz. Tutto
Arts & Media. - Cz. I. – Kraków : "Rubikon", 2009. - 2 dyski optyczny (DVD) +
książeczka "Konspekty lekcji wychowania do życia w rodzinie". - Cz. I zawiera :
Spotkania i rozstania (13:26). My i oni czyli więzi rodzinne (19:56). Gdy rodzą się nie
najlepsze pomysły... (16:26). - Dla klas I-III gimnazjum.
43. Wszyscy piją [Film] ; 5 minut teorii / scen. i reż. Tomasz Mucha. - Kraków :
Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2012. - 1 płyta (DVD) (14 min ; 6 min). - Dwa
filmy edukacyjne adresowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich.
44. Wychowanie przez czytanie [Film] / reż. Bartek Konopka ; scen. i narracja Irena
Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta
dzieciom, 2007. - 1 płyta DVD (ok.40 min.)
45. Zaplątani w sieć [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Kraków :
Wydawnictwo Rubikon, cop. 2013. - 1 dysk optyczny DVD (15 min) + Scenariusze
lekcji : 7 s. - Na okł.: Cyberprzemoc w szkole. - Film edukacyjny przeznaczony dla
uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych poruszający zjawisko tzw. sextingu fotografowania się przez młodych ludzi nago lub w erotycznych pozach, a następnie
rozpowszechniania tych zdjęć w Internecie.
46. Zjawisko globalizacji [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Warszawa :
Tutto Arts & Media, 2014. - 1 płyta DVD (ok. 12 min). - Film wyjaśnia i analizuje
zjawisko globalizacji, współzależności między krajami Południa i Północy, tłumaczy
potrzebę odpowiedzialnego angażowania w rozwiązywanie problemów globalnych. Film dla uczniów gimnazjów.
47. Życie w sieci. Jestem tu, obok [Film] / scen. i reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków :
Wydawnictwo WAM, 2015. - 1 dysk optyczny (DVD) (12'15") + książka : 20 s. Książka z filmem edukacyjnym. Książka zawiera wprowadzenie do tematu oraz
szczegółowy scenariusz lekcji wraz z materiałami dydaktycznymi. Nowoczesna
pomoc dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Do wykorzystania m. in. na
lekcjach oraz spotkaniach z rodzicami.
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