
Oprac. Elżbieta Kulisz – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu  
 

1. Powstrzymać agresję. Scen. Marcin Wołkowicz 

 

Film profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z zakresu 

przeciwdziałania agresji. Pomoc dydaktyczna dla wychowawców i pedagogów szkolnych: 1 płyta 

DVD (czas trwania: 25 min) 

 

Film składa się z trzech części: Pierwsza z nich to fabularyzowane scenki z życia szkoły, 

w których ukazane są sytuacje rozgrywające się grupie rówieśniczej, zawierające agresywne 

zachowania (naśmiewanie się przez trzech uczniów z nowego kolegi, przemoc psychiczna 

pomiędzy dziewczynami z jednej klasy). Druga część jest dokumentem prezentującym wypowiedzi 

więźniów skazanych za czyny agresywne. Dopełnieniem całości jest część trzecia – powrót do 

scenek prezentowanych na początku filmu. Udział młodzieży we wspólnym projekcie 

realizowanym w szkole, jako jeden ze sposobów przeciwdziałania sytuacjom agresywnym.  

Do płyty dołączono suplement zawierający konspekty dwóch lekcji profilaktycznych na temat 

przeciwdziałania agresji. 

Sygnatura: CD 61, 92-95 

 

 

 

2. Media i przemoc. Scen. i reż. Grzegorz Górny, Rafał Smoczyński 

 

Film edukacyjny przeznaczony przede wszystkim dla wychowawców i rodziców, może być 

wykorzystany jako pomoc podczas spotkań nauczycieli z rodzicami: 1 płyta DVD (czas trwania: 

50 min) 

 

Dokument omawiający przykłady przenoszenia przez młodych ludzi do rzeczywistości 

wartości negatywnych zaczerpniętych z filmów i gier komputerowych. Zmiany w psychice oraz 

w zachowaniach u dzieci i młodzieży jako jeden z efektów agresywnych scen oglądanych 

w mediach. Sytuacje widziane na ekranie to często ważny element doświadczenia życiowego 

młodego człowieka. Film prezentuje wyniki badań na temat wpływu przemocy ukazywanej 

w mediach na zachowania dzieci, z których wynika, że oglądanie scen z agresją kumuluje 

w widzach agresję. Wypowiedzi specjalistów i znawców technik manipulacyjnych stosowanych 

w mediach i grach komputerowych przekonują o powadze problemu. 

Sygnatura: CD 64, 100-103 

 

 

 

3. 3 Love. Reż. Agnieszka Smoczyńska 

 

Film edukacyjny adresowany przede wszystkim do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. 

Pomoc dydaktyczna dla wychowawców, pedagogów szkolnych a także indywidualnych odbiorców: 

1 płyta DVD (czas trwania: 21 min) 

 

Film fabularny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Opowiada historię młodej 

dziewczyny – Magdy, która ucieka z domu, żeby spotkać się z mężczyzną poznanym „smsowo”. 

Magda wysiada z pociągu i podchodzi do mężczyzny siedzącego na peronie – wydaje jej się, że to 

jej „wirtualny” przyjaciel. Do rodzinnego domu już nigdy nie wraca – zostaje zamordowana. 

Okazuje się, że smsy były wysyłane przez jej koleżankę, która udawała wielbiciela. Na płycie 

znajduje się również propozycja lekcji z wykorzystaniem filmu. 

Sygnatura: CD 109-110 


