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Drodzy Nauczyciele,
Oddajemy w Wasze ręce drugi tematyczny informator o gromadzonych
w Wydziale Wspomagania Edukacji i Multimediów Biblioteki Pedagogicznej
w Elblągu materiałach multimedialnych poruszających ważne problemy
wychowawcze.
Prezentowane filmy edukacyjne mogą stać się pretekstem do dyskusji
na temat współczesnych problemów młodych ludzi.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Pracownicy
Wydziału
Wspomagania Edukacji i Multimediów
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Rodzina, relacje
o

Rodzinne przeboje [Film]
Seria 10 filmów do WDŻ dla uczniów szkoły podstawowej, który
w przystępny sposób wprowadzi uczniów w temat funkcjonowania
w rodzinie.
Płyta 1 zawiera: 1. Witaj w domu. O funkcji opiekuńczej rodziny
(5 min.); 2. Babcia to babcia. O rodzinie wielopokoleniowej (ok. 5 min.);
3. Tak, zaoszczędziłem. O zarządzaniu rodzinnymi finansami (ok. 6 min.).
Nr inw. 777DVD
Płyta 2 zawiera: 7. Co to za zapach? O higienie nastolatków (ok. 6 min.);
8. Wstęp tylko w strojach wieczorowych. O ubiorze nastolatków
(ok. 5 min.); 9. Co kolega może? Co kolega powinien. Kilka słów
o koleżeństwie (5 min.); 10. Spotkamy się w realu. O uzależnieniu
od nowych technologii (ok. 5 min.). Nr inw. 778DVD

o

Ciekawy świat [Film]
Zestaw filmów edukacyjnych adresowanych głównie do uczniów szkół
podstawowych. Dotyczą problemów, z którymi młody człowiek styka się
w codziennym życiu. Nie zawsze samodzielnie znajduje odpowiedź na
nurtujące go pytania. Historie opowiedziane w filmach powinny mu
w tym pomóc. Prowokują i zachęcają do dyskusji. Mogą być zatem
ciekawą propozycją dla indywidualnego odbiorcy, jak i doskonałą
pomocą dydaktyczną dla wychowawców w szkole.
Płyta zawiera: 1. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom (o sztuce
przebaczania w codziennym życiu) (ok. 4 min.); 2. Ciekawy świat
(o odkrywaniu piękna świata w ciekawy i niekonwencjonalny sposób;
ok. 8 min.); 3. Odważny opiekun (o uczeniu się odpowiedzialności
za drugą osobę; 6 min.); 4. Bez pytania (o przywłaszczeniu cudzych
rzeczy i wyrzutach sumienia; 6 min.); 5. Szanuj własność (o szanowaniu
rzeczy materialnych i umiejętności dzielenie się nimi; ok. 4 min.);
6. To przecież prawda (o wyrządzaniu krzywdy niefortunnym słowem
i obmową; ok. 4 min.); 7. Chcę naprawić zło (o konieczności naprawiania
głupich uczynków; ok. 5 min.); . Wielka wojna (o umiejętności czynienia
pokoju; ok. 4 min.). Nr inw. 780DVD
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Wychowanie seksualne
o

Rodzinne przeboje [Film]
Seria 10 filmów do WDŻ dla uczniów szkoły podstawowej, który
w przystępny sposób wprowadzi uczniów w temat funkcjonowania
w rodzinie.
Płyta 1 zawiera: 4. Przecież jesteś dziewczyną! O stereotypach płci
(ok. 5 min); 5. Nie wiem, co myśleć? O huśtawce nastrojów (4 min.) ;
6. A ze mną też ta będzie? Kilka słów o dojrzewaniu (ok. 9 min.).
Nr inw. 777DVD
Płyta 2 zawiera: 7. Co to za zapach? O higienie nastolatków (ok. 6 min.).
Nr inw. 778DVD

Uzależnienia
o

Rodzinne przeboje [Film]
Seria 10 filmów do WDŻ dla uczniów szkoły podstawowej,
który w przystępny sposób wprowadzi uczniów w temat
funkcjonowania w rodzinie.
Płyta 2 zawiera: 10. Spotkamy się w realu. O uzależnieniu od nowych
technologii (ok. 5 min.). Nr inw. 778DVD
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Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
zaprasza w następujące dni i godziny:
WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
2. i 4. sobota miesiąca

900 – 1800
900 - 1800
900 - 1500
900 - 1500
900 - 1800
900 - 1500

Po zbiory zaprezentowane w niniejszym materiale zaprasza
WYDZIAŁ WSPOMAGANIA EDUKACJI I MULTIMEDIÓW
900 – 1800
900 - 1500
900 - 1500
nieczynne
900 - 1800
nieczynne

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Kontakt
 55 237 62 65; 55 237 62 73
multimedia@wmbp.edu.pl

www.wmbp.edu.pl

8

