GRUPA RÓWIEŚNICZA
ZBIORY MULTIMEDIALNE
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
Wszystkie pozycje dostępne w Wydziale Zbiorów
Audiowizualnych
Przyjaciele...? / scen. i reż. Dariusz Regucki ; scen. lekcji Olga
Estera Regucka ; zdj. Michał Bożek ; koment. Iwona Anna
Wiśniewska ; obsada: Dominik Stokłosa, Grzegorz Jarek, Bartosz
Piątek [et al.]. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2013].
1 dysk optyczny DVD-Video (28 min) : dźw., kolor ; 12 cm + druk
towarzyszący.

Sygn. DVD 4429

Film w konwencji fabularnej porusza trzy problemy: presji grupy, która
wymusza wagary, tolerancji i cyberprzemocy.
Druk towarzyszący zawiera scenariusze trzech lekcji, przeprowadzanych na
podstawie filmu "Przyjaciele...?" : 1. Presja grupy (wagary). 2. Tolerancja. 3.
Cyberprzemoc.

Zgrana klasa / koment. Hanna Kubica ; wyk. uczniowie klasy 2d
Gimnazjum nr 10 w Chorzowie. - Sosnowiec : Wydawnictwo
Projekt-Kom, [2011].
1 dysk optyczny DVD-Video (38 min) : dźw., kolor ; 12 cm.
Filmy z serii Nie zamykaj oczu zalecane dla klas III – VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
oraz dla wychowawców i psychologów.
Film dla uczniów: czas trwania filmu 22min
Jak stworzyć zgrany, lubiący się wzajemnie i otwarty na działania społeczne zespół? Jak
kształtować dobre relacje między uczniami? Jak sprawić, aby każdy w grupie czuł się
bezpiecznie i odnalazł własne miejsce? Jak ważny jest wzajemny szacunek i akceptacja?
Bohaterowie filmu – uczniowie 2 klasy Gimnazjum w Chorzowie uznani za najbardziej
zgraną klasę w szkole wypowiadają się na temat atmosfery panującej w ich grupie. Młodzi
ludzie pokazują, jak istotne są: wzajemne wsparcie, zrozumienie, tolerancja, uczciwość i
zaufanie oraz podejście samego wychowawcy.
Film dla nauczycieli: czas trwania filmu 16min.
Hanna Kubica – pedagog i mediator sądowy, w osobnej części przeznaczonej dla nauczycieli,
udziela wychowawcom wskazówek pozwalających zbudować zgrany zespół klasowy.
Podkreśla jak ważne jest motywowanie uczniów, pomoc w znalezieniu własnego miejsca
wśród rówieśników oraz kształtowanie umiejętności współpracy z innymi. Udziela
odpowiedzi na wiele pytań m.in. Jak stworzyć zgraną klasę? Jak kształtować dobre relację w
zespole klasowym?

Sygn. DVD 3641

Moja tolerancja wobec odmienności : lekcje wychowawcze na
DVD. Poznań : Wydawnictwo Forum, 2008. 1 dysk optyczny DVD-Video (8 min) : dźw., kolor ; 12 cm + druk
towarzyszący.

Sygn. DVD 1054

Komplet materiałów dydaktycznych poświęcony problemowi tolerancji wsród
uczniów. Stanowi pomoc w przeprowadzeniu lekcji wychowawczej
i motywowaniu uczniów do właściwych zachowań.
Materiały obejmują film, scenariusz do przeprowadzenia 45-minutowych zajęć
oraz opracowane przez pedagogów i psychologów wskazówki merytoryczne do
rozwiązywania problemów wychowawczych.

Akceptacja w grupie rówieśników : lekcje wychowawcze na DVD. Poznań : Wydawnictwo Forum, 2007.
1 dysk optyczny DVD-Video (11 min) : dźw., kolor ; 12 cm + druk
towarzyszący.

Sygn. DVD 1055

Komplet materiałów dydaktycznych poświęcony problemowi akceptacji
i integracji wsród uczniów. Stanowi pomoc w przeprowadzeniu lekcji
wychowawczej i motywowaniu uczniów do właściwych zachowań.
Materiały obejmują film, scenariusz do przeprowadzenia 45-minutowych zajęć
oraz opracowane przez pedagogów i psychologów wskazówki merytoryczne do
rozwiązywania problemów wychowawczych.
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