
 

AUDIOWIZUALNE POMOCE DYDAKTYCZNE –                                      

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 
Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów  

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej                                                                           

im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy 

Oprac. Małgorzata Tyczyńska 

Wydawnictwo: Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael" 

Seria: Pierwsza pomoc. Prezentacja multimedialna "Przedmedyczne zabiegi ratujące życie" 

stanowi znakomitą pomoc dydaktyczną w samokształceniu dla wszystkich chcących 

przeprowadzić ” mini kurs ” zasad pierwszej pomocy. Przystępność i forma przygotowanych 

przez grupę ratowników prezentacji sprawia, że może ona być wykorzystywana w pracy z 

uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, jak i osobami dorosłymi. 

Bezpieczny dom [Film] / reż. i scen. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy 

"Rafael", [2007]. 

Sygn. Og. 106 DVD 

Bezpieczna szkoła [Film] / reż. i scen. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy 

"Rafael", [2007]. 

Sygn. Og. 104 DVD 

Bezpieczna ulica [Film] / reż. i scen. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy 

"Rafael", [2007]. 

Sygn. Og. 105 DVD 

Dziecko [Film] / scen., reż. i muzyka Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 

2013. 

Sygn. Og. 274 DVD 

 

Wydawnictwo: Piaseczno : Tutto Arts & Media 

Seria: Zagrożenia dorosłego świata 

Pakiet trzech filmów edukacyjnych - adresowany do uczniów starszych klas gimnazjalnych 

oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do wykorzystania na zajęciach wychowawczych lub 

lekcjach z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie. 

Filmy poruszają zagadnienia dotyczące: 

- radzenia sobie z agresją, 



- narkotykami, dopalaczami - substancjami psychoaktywnymi, 

- niebezpieczeństwami związanymi z podjęciem pracy sezonowej. 

Forma filmów - fabularyzowany dokument - sprawia, że młodzieży łatwo odnieść historie 

pokazane w filmach do własnego życia. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie dyskusji 

na temat zagadnień pokazanych w każdej z historii.                         

Podsumowaniem jest zawarta na każdej z płyt DVD wypowiedź eksperta, który komentuje 

wydarzenia oraz zachowania bohaterów pokazane w każdym z filmów. 

Pakiet multimedialny zawiera ok. 60 minut materiału filmowego oraz scenariusze do 3 

jednostek lekcyjnych. 

Fałszywa pomoc - narkotyki, dopalacze [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - [Piaseczno] : Tutto 

Arts & Media, 2013. 

Sygn. Og 270 DVD 

Kiedy wymarzona praca przeradza się w koszmar [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - 

[Piaseczno] : Tutto Arts & Media, 2013. 

Sygn. Og.  269 DVD 

Walka nie kończy się po gongu, czyli jak pokonać agresję [Film] / reż. Marcin Wołkowicz. - 

[Piaseczno] : Tutto Arts & Media, 2013. 

Sygn. Og. 268 DVD 

 

Seria:   Powszechna Wideoteka Edukacyjna  

Nie udawaj Greka [Film] / scen. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz. - Warszawa : 

MEiN, cop. 2005. 

 

Sygn. Og  47-48 DVD 

 

Seria Filmowy Pakiet Historyczny Wiedza i Pamięć - Najnowsza Historia Polski 

17 IX 1939 [Film] / scen. i reż. Dariusz Walusiak ; zdjęcia Michał Bożek. - Kraków : Dom 

Wydawniczy "Rafael", cop. [2007]. 

Sygn. Og. 94 DVD 

I rozradują się poniżone kości [Film] / scen. i reż. Dariusz Walusiak ; zdjęcia Michał Bożek. - 

Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", cop. [2007]. 

Sygn. Og.95 DVD 



Musicie być mocni, musicie być wierni [Film] / scen. i reż. Dariusz Walusiak ; zdjęcia Michał 

Bożek. - Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", cop. [2007]. 

Sygn. Og.101 DVD 

My od "Sztubaka" [Film] / scen. i reż. Dariusz Walusiak ; zdjęcia Michał Bożek. - Kraków : 

Dom Wydawniczy "Rafael", cop. [2007]. 

Sygn. Og.98 DVD 

Partyzanci spod Łysiny [Film] / scen. i reż. Dariusz Walusiak ; zdj. Michał Bożek. - Kraków : 

Dom Wydawniczy "Rafael", cop. [2007]. 

Sygn. Og. 97 DVD 

PRL laboratorium pieriestrojki [Film] / scen. i reż. Dariusz Walusiak ; zdjęcia Michał Bożek. 

- Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", cop. [2007]. 

Sygn. Og. 103 DVD 

SKS - przełamywanie strachu [Film] / scen. i reż. Dariusz Walusiak ; zdjęcia Michał Bożek. - 

Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", cop. [2007]. 

Sygn. Og. 100 DVD 

Solidarność kruszenie murów [Film] / scen. i reż. Dariusz Walusiak ; zdjęcia Michał Bożek. - 

Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael", cop. [2007].  

Sygn. Og. 102 DVD 

Spalić kościół [Film] / scen. i reż. Dariusz Walusiak ; zdjęcia Michał Bożek. - Kraków : Dom 

Wydawniczy "Rafael", cop. [2007]. 

Sygn. Og.99 DVD 

Sprawiedliwi wśród narodów świata [Film] / scen. i reż. Dariusz Walusiak ; zdj. Michał 

Bożek. - Kraków : Dom Wydawniczy "Rafael" cop. [2007].  

Sygn. Og. 96DVD 

Wędrując ku dorosłości : dla klas I-III liceum, technikum i szkół zawodowych [Film] / scen. 

Teresa Król, Krystyna Maśnik. - Kraków: "Rubikon", 2007. 

Sygn. Og. 198 - 199 DVD 

 


