Edukacyjne pakiety multimedialne
Doradztwo zawodowe
1. ABC zawodów. 12 wideofilmów, które w interesujący sposób prezentują nowe zawody, jak np.
agenci handlowi, ochrony czy reklamowi, piloci wycieczek, czy wreszcie maklerzy giełdowi. TV-481482
2. Jak znaleźć dobrą pracę. 12 wideofilmów przedstawia najważniejsze problemy, przed którymi stają
ludzie pozbawieni pracy, niezadowoleni z niej lub pragnący ją zmienić, a także młodzi, którym po
szkole nie udało się znaleźć zatrudnienia. TV-562-563
3. Zawodowy list gończy: bez ograniczeń. 10 filmów prezentuje nowe zawody poszukiwane na rynku
pracy, stwarzające szansę na zatrudnienie w Polsce i za granicą a zwłaszcza w krajach UE. TV621,622
4. Zawodowy list gończy: dozwolone od lat 16. 10 audycji przedstawia ścieżki kariery zawodowej po
ukończeniu gimnazjum. Na przykładzie wybranych zawodów ukazane są uwarunkowania
racjonalnych decyzji dotyczących wyboru szkoły i przyszłego zawodu. TV-617,618
5. Zawodowy list gończy: dozwolone od lat 18. 10 audycji przedstawia kierunki kształcenia i
doskonalenia zawodowego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. W audycjach
prezentowane są zawody i specjalności poszukiwane na rynku pracy w kraju i za granicą. TV-619620.

Edukacja
1. Edukacja ludzi niepełnosprawnych. 62 filmy zrealizowane w różnych krajach prezentujące formy i
środki kształcenia ludzi niepełnosprawnych. TV-382-383
2. Edukacja na odległość. 11 filmów ukazujących różne formy i sposoby edukacji na odległość w
Belgii, Francji, Holandii, RFN i W. Brytanii oraz przemiany zachodzące na tym obszarze kształcenia
pod wpływem technologii ery elektronicznej. TV-378-379
3. Edukacja nowego wieku. 10 wideofilmów stanowi przegląd technologii kształcenia stosowanych w
edukacji na odległość w krajach europejskich i USA. TV-534-535
4. Inna szkoła. Szkoły integracyjne. 11 wideofilmów prezentuje m.in. doświadczenia Szkoły
Podstawowej im. R. Wallenberga w Warszawie. Pokazują osiągnięcia metodyczne i organizacyjne
szkół integracyjnych funkcjonujących w innych miastach. TV-538-539
5. Szkoły za Oceanem. 6 wideofilmów ukazuje to, co w szkołach w Stanach Zjednoczonych jest
specyficznie amerykańskie, czyli czym się one różnią od szkoły polskiej, ale również francuskiej czy
niemieckiej, a także - sposoby rozwiązywania problemów, które ukazują się wspólne dla szkół po
obu stronach Oceanu. TV-380-381
6. Szkoły za Oceanem. Cz. 2. 14 wideofilmów ukazuje zmiany w szkolnictwie amerykańskim,
związane z rozwojem studiów na odległość oraz różne inicjatywy i pomysły rozwiązywania
problemów społecznych i edukacyjnych przy udziale szkół, uczelni oraz społeczeństwa, a
zwłaszcza społeczności. TV-453-454
7. Szkoły za Oceanem. Internet na antypodach. 10 wideofilmów ukazuje edukacyjne zastosowania
nowych technologii przekazu informacji i sposoby wykorzystywania światowej sieci Internetu w
realizacji programów kształcenia, a zwłaszcza nauczania na odległość. TV-537-538

Ekonomia
1. Ekonomiczne opały rodziny Kowalskich. 12 wideofilmów stawia sobie za cel wyjaśnienie
podstawowych pojęć ekonomicznych obowiązujących w gospodarce rynkowej. TV-479-480
2. Maciek, rower i ekonomia. 12 wideofilmów , obrazujących historię rodziny Macieja, a wraz z nim
widzowie poznają kolejno pojęcia zysku i straty, popytu i podaży, kredytów bankowych i inflacji,
konkurencji, rabatu, ryzyka marketingu. TV-477-478

Fizyka. Zjawiska fizyczne
1. Czym jest… 10 wideofilmów w atrakcyjnej formie widowisk które prezentują dawne i współczesne
definicje takich pojęć, jak materia, grawitacja, elektromagnetyzm…Pojawiają się też wielkie postacie
nauki: Izaak Newton, Albert Einstein, Max Planck… TV-471-472
2. Jajko Kolumba. 6 wideofilmów popularyzujących takie dziedziny nauk, jak : genetyka, fizyka,
chemia, astronomia. Przedstawiają one różne punkty widzenia, spory o metodach i interpretacje
wyników badań. TV-560-561
3. Kuchnia. 20 filmów obrazuje ważniejsze procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w kuchni. TV403-404

4. Kuchnia. Cz. 2. 11 popularnonaukowych wideofilmów uzupełnia i przybliża szkolną wiedzę z fizyki i
podstaw techniki. TV-564-565
5. Od Platona do Newtona. 14 programów poświęconych omówieniu zjawisk fizycznych. TV-566-567,
TV-629

Historia. Edukacja regionalna. Wiedza o społeczeństwie.
1. Dzieje kultury polskiej. 5 filmów poświęconych historii Polski. Audycje prezentują dzieje naszego
państwa w wiekach XV-XIX. TV646-647
2. Ginące zawody. 11 filmów prezentujących dawną kulturę materialną i zanikające zawody. TV-376377
3. Historia obyczaju (dwór polski, dom, chata). 9 wideofilmów prezentujących najbardziej
charakterystyczne dla przedstawionego środowiska obyczaje, sprzęty, zastawę stołową, lampy,
świeczniki, mebele, narzędzia pracy, pożywienie, rozrywki, zwyczaje towarzyskie itp. TV-451-452
4. Historia z myszką i komputerem. 10 filmów obrazujących historię Polski od czasów
wczesnosłowiańskich do XIX wieku - przy pomocy myszki komputerowej. TV-445-456
5. Kultura duchowa narodu. 4 wideofilmy przedstawiają twórców, którzy wyraźnie zaznaczyli swoją
obecność w dziejach kultury polskiej w różnych jej okresach (Ferdynand Goetel, Leo Lipski,
Stansiałw Cat-Mackiewicz, Maria Konopnicka). TV-463-464
6. Książki, które wstrząsnęły światem. 13 filmów przybliża książki, bez których nasza kultura miałaby
inny kształt niż obecnie. Przedstawione książki miały znaczący wpływ na losy cywilizacji i
przyczyniły się do zmian w świadomości zbiorowej. TV-441-442
7. Oczywiste nieoczywiste. 19 reportaży o kulturze mniejszości narodowych zamieszkałych w
granicach dzisiejszej Polski. Filmy stanowią uzupełniający materiał dydaktyczny na lekcjach historii,
języka polskiego czy geografii. TV-505-506, 630-631
8. Podróże za horyzont. 5 filmów prezentujących historię ludzkiej wyobraźni, mityczne i literackie
podróże jako symboliczny obraz poszukiwań przez ludzi własnej tożsamości. TV-368-369
9. Polacy z wyboru. 6 wideofilmów ukazuje życie i działalność cudzoziemców, którzy w poszukiwaniu
swojego miejsca na ziemi trafili do Polski. TV-568-569
10. Polska w ogniu. Katyń. 2 filmy dokumentalne przedstawiają historię polskich oficerów uwięzionych
w radzieckich obozach jenieckich, następnie zamordowanych w obozach Katania, Ostaszkowa,
Starobielska. TV-648
11. Robinsonowie. 13 programów ukazujących zbliżony do rzeczywistego obraz ludzi epoki kamienia.
TV-370-371
12. Romantyczne podróże do Polski. 9 filmów prezentuje dziedzictwo kulturowe: Wielkopolski, Kujaw,
Śląska i regionów historycznych Litwy. W audycjach zaprezentowano teksty źródłowe oraz
pokazano miejsca ważne dla historii regionów Polski. TV-636
13. Sarmacja czyli Polska. 3 wideofilmy próbują ukazać główne aspekty sarmackiego modelu życia:
wolności politycznej, religijności i rodzinnego domu. TV-461-462
14. Sensacje XX wieku. 22 programy telewizyjne Bogusława Wołoszańskiego przedstawiające historię
nieznaną z podręczników. TV-521-523
15. Słowianie. 6 filmów prezentujących kulturę materialną ze znalezisk archeologicznych oraz
eskpozycję skansenów. Filmy rekonstruują codzienne życie naszych przodków oraz ich wędrówki w
celu znalezienia terenów odpowiednich do osiedlenia się. TV-364-365
16. Spotkania z Unią Europejską. 12 wideofilmów przekazuje podstawowe informacje o Unii
Europejskiej. Przez pokazanie historii jednoczenia Europy po II wojnie światowej i dnia
współczesnego Unii - jej instytucji, organów i programów. TV-570-571
17. „…swego nie znacie…” : katalog zabytków. Cz. 1-2. 108 wideoprogramów prezentujące zabytki
naszej historii (kościoły, pałace, zamki, mury obronne) - połączenie przewodnika turystycznego i
lekcji historii ojczystych ziem. TV-373-375, 626-627
18. Tu jest ojczyzna. 12 wideofilmów obrazujących dziedzictwo kulturowe różnych regionów Polski.
Ukazują ich specyfikę geograficzną, etnograficzną i kulturową. TV-449-450
19. Wielka historia małych miast. 22 filmy przedstawiają historię i dorobek kulturowy małych obecnie
miast o bardzo ciekawej historii, w powiązaniu w rzeczywistością narodową i państwową. TV-578579, 624-625
20. Wieści ze świata. Widowiska telewizyjne prezentują historię świata w sposób symultaniczny. Widz
jest świadkiem wielkich bitew, odkryć, wynalazków i wszystkiego, co wydarzyło się w historii. TV638-641
21. Wokanda historii. 5 inscenizowanych procesów kontrowersyjnych postaci historycznych wokół
których narosło wiele sprzecznych opinii. TV-366-367

Informatyka
1. Ach te okienka. 8 wideofilmów to opowiadanie o podstawowych funkcjach programu Word, bliskie

dziecięcej wyobraźni oraz dziecięcemu poczuciu wartościowania. TV-554-555

Język polski. Literatura
1. Awangarda krakowska. 5 wideofilmów prezentuje historię narodzin jednej z najważniejszych
polskich grup poetyckich XX-lecia międzywojennego. TV-576-577
2. Chochlikowe psoty, czyli zmagania z ortografią. Zawiera 18 wideofilmów, których zawarte zostały
główne zasady ortografii języka polskiego. TV-346-347
3. Chochlikowe psoty, czyli zmagania z gramatyką. Zawiera 20 widowisk (lekcji gramatyki) z
wykorzystaniem zasady uczyć - bawić. TV-348-349
4. Cny język Polaków. 8 filmów prezentujące dzieje języka i literatury polskiej na przestrzeni wieków, z
uwzględnieniem średniowiecza, tradycji kultury antycznej oraz nawiązań do motywów biblijnych w
literaturze i kulturze polskiej. TV-634-635
5. Futuryści. Formiści. Nowa Sztuka. 6 filmów poświęconych twórcom sztuki awangardowej XX wieku
w Polsce. TV-637
6. Nasze literki : domowe przedszkole. Zawiera 10 wideofilmów prezentujących naukę czytania w
powiązaniu z zabawą, wykorzystując treści utworów literatury dziecięcej. TV-435-436
7. Opowieści Dziwnoluda. Cz. 1-2. Widowiska, w których prezentowana jest twórczość wybitnych
poetów, klasyków literatury dziecięcej. TV-352-355
8. Poezja współczesna: Indywidualiści i samotnicy. Zawiera 12 wideofilmów ukazujących wybrane
sylwetki poetów reprezentujących różne zjawiska polskiej poezji współczesnej. TV-509-510
9. Polskie pisma Literackie. 6 filmów przybliżających sześć pism literackich (Twórczość, Odra, Znak,
Czas kultury, Res Publica, Planeta brulion). TV-457-458
10. Portrety współczesnej prozy polskiej. Cz.1-2. Zawiera adaptacje filmowe utworów współczesnych
polskich pisarzy - analizę zjawisk obyczajowych i społecznych, uczuć i stanów wewnętrznych
człowieka. TV-360-363
11. Potęga smaku: Zbigniew Herbert. 3 wideofilmy kreślą sylwetkę jednego z najwybitniejszych polskich
poetów współczesnej doby, analizują dzieje życia. TV-459-460
12. Skamandryci. Zawiera 6 inscenizowanych filmów dokumentalnych prezentujących działalność
społeczno-polityczną i twórczość członków poetyckiej grupy Skafander: Juliana Tuwima, Jana
Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego, Antoniego Słonimskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. TV-350351
13. Spotkania z literaturą. Cz. 1. 11 widowisk prezentuje wybrane pozycje z literatury polskiej, głównie
poezję - od Odrodzenia po czasy Młodej Polski. TV-356-357
14. Spotkania z literaturą. Cz. 2. Zawiera 13 widowisk prezentujących wybrane pozycje z literatury
polskiej, głównie poezję - od czasów międzywojennych do współczesność. TV-358-359
15. Spotkania z literaturą. Cz. 3. Zawiera 8 wideofilmów będących prezentacją twórczości wybitnych
poetów, od symbolizmu do współczesności. TV-445-446
16. Twórcy naszej tradycji. 5 filmów biograficznych ukazujących sylwetki wybitnych poetów i pisarzy
(Antoni Malczewski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Antoni Słonimski).
TV-642-643
17. Współczesna proza polska. 12 wideofilmów ukazujących bogactwo i różnorodność współczesnej
polskiej literatury. TV-473-474
18. Żagary. Zawiera 6 wideofilmów to opowieść o twórcach jednej z najciekawszych grup poetyckich
dwudziestolecia międzywojennego, ich mieście, życiu i fascynacjach. TV-465-466

Języki obce
1. Who are you? i The Funny World of Words. 63 wideofilmy. których zadaniem jest nauka przez
zabawę, co uzupełnia “szkolno-podręcznikową” edukację o element rozrywki. TV-576-577

Matematyka
1. Łyk
matematyki.
16 wideofilmów obrazujących
matematykę
poprzez
ciekawostki,
niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania problemów, anegdoty, inscenizacje wydarzeń
historycznych, oryginalne skojarzenia myślowe. TV-469-470
2. Tajniki matematyki. 12 wideofilmów ukazuje możliwości wykorzystania wiedzy matematycznej w
codziennym życiu. TV-574-575
3. Tajniki matematyki. Cz. 2. 12 widowisk z elementami inscenizacji, w których prezentowane są różne
zjawiska przez pryzmat matematyki. TV-628

Przyroda
1. Eko-lego. 12 filmów obrazujących przyrodę i ludzi oraz ich wzajemne uwarunkowania, a także

skomplikowane związki przyczyno-skutkowe rządzące naturą. TV-401-402
2. Mała, wielka niebieska kula. 13 opowieści filmowych o najbliższym otoczeniu Ziemi jako planety i jej
budowie geologicznej - jeziorach, oceanach i morzach, rozpadlinach i górach, lodowcach i
pustyniach. Filmy uczą także prawidłowego odczytywania map i globusów. TV-395-396
3. Na żywioł. 8 filmów pokazujących żywioły, ich genezę oraz wpływ na ludzi i środowisko
przyrodnicze. Audycje prezentują przykłady działań zapobiegających kataklizmom. TV-623
4. Opowieści bałtyckie. 9 filmów układających się w opowieść o naszym morzu, jego odrębnościach,
historii i dniu dzisiejszym. Prezentacja bałtyckich zwierząt i roślinności, klimatu oraz budowy
geologicznej dna. TV-425-426
5. Ścieżki z raju. 10 wideofilmów ukazujących, na przykładzie badań archeologicznych i
antropologicznych, ewolucję człowieka i jego stopniowe zaludnianie ziemi, od czasów
najdawniejszych po współczesne. TV-526-527
6. Taki pejzaż. Cz. 1-3. 46 filmów obrazujących regiony naszego kraju, ich budowę i historię
geologiczną. TV-397-398, 399-400, 524-525

Społeczeństwo (rodzina, człowiek i kultura, komunikowanie się, społeczność)
1. Asertywność. 10 wideofilmów prezentujących sytuacje, postawy i reakcje charakterystyczne dla
sztuki bycia asertywnym. Filmy uczą umiejętności otwartego wyrażania swoich myśli, uczuć,
przekonań bez lekceważenia uczuć i poglądów innych ludzi. TV-342-343
2. Ciało i wyobraźnia. 12 wideofilmów inscenizowanych opowieści poświęconych symbolice ludzkiego
ciała. TV-467-468
3. Co kraj to obyczaj. 14 filmów ukazujących przyrodę, kulturę i historię różnych regionów świata:
dalekiej Północy, Ameryki Środkowej i Południowej, Indii i Australii. Filmy prezentują wiedzę o życiu
ludzi i ich zwyczajach w różnych miejscach kuli ziemskiej. TV-344-345
4. Dzieci różnych bogów. 10 filmów o mniejszościach narodowych i religijnych w Polsce. Audycje
ukazują ich dorobek kulturowy i wkład w kulturę narodową bądź regionalną (tradycja, obrzędowość,
język narodowy, zwyczaje). TV-644-645
5. Ja i moje życie. 10 wideofilmów ukazuje związki emocjonalne w rodzinie lub relacjonuje przyczyny
ich braku, zwraca uwagę na rolę porozumiewania się, czyli słuchania siebie nawzajem. TV-530-531
6. Małżeństwo doskonałe. 16 wideofilmów poświęcone jest rozważaniom na temat małżeństwa
doskonałego. Ich celem jest pomoc młodym ludziom w przygotowaniu się do małżeństwa i życia w
rodzinie. TV-430-431
7. Minotaur czyli Sfinks. 6 edukacyjnych gier psychologicznych pt. „Poszukiwacze skarbu” ukazuje
wzorce właściwych zachowań, sposoby formułowaniu oraz werbalizowaniu myśli i pragnień w
sposób przejrzysty i zrozumiały dla otoczenia. TV-632
8. Pani Jola zmienia swoje życie. 9 wideofilmów ukazuje sceny z życia zakompleksionej pani Joli.
Analizując je, psycholog radzi, jak należy konsekwentnie konstruktywnie zmieniać w naszym życiu
to, co zmienić można i należy. TV-532-534
9. Sztuka przekonywania: Jak zostać dobrym mówcą. 10 wideofilmów, w których autorzy przekonują,
że każdy może zostać dobrym mówcą i uczą, jak dojść do perfekcji w tym względzie. TV-439-440
10. Uważaj niebezpieczeństwo. 10 inscenizowanych widowisk prezentuje skuteczne sposoby
zachowania się w sytuacjach zagrożenia, z którymi dzieci mogą się spotkać w domu, w szkole, na
ulicach i w grupie rówieśniczej. 5 teledysków prezentuje wiedzę o zasadach bezpieczeństwa
najmłodszych uczniów. TV-611,612
11. Włącz się… rodzice. 6 studyjnych programów telewizyjnych ukazuje metody i formy wychowawczej
profilaktyki oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w domu i najbliższym otoczeniu. TV-615,616
12. Włącz się do gry. 8 studyjnych programów ukazuje analizę zagrożeń dla zdrowia dzieci i młodzieży
w środowisku szkolnym, w grupie rówieśniczej i w domu rodzinnym. TV-613,614
13. Wychowanie seksualne. 16 wideofilmów na temat wychowania seksualnego, kompendium
podstawowych informacji niezbędnych dla młodych ludzi wkraczających w dojrzałość. TV-423-424
14. www.media.spoko. 8 telewizyjnych audycji prezentuje wiedzę na temat mediów elektronicznych:
radia, telewizji, Internetu, przekazu wideo. TV-633

Sztuka (malarstwo, muzyka, teatr, film)
1. Co jest grane? Zawiera 22 „lekcje” i spotkania z wybitnymi twórcami i kompozytorami oraz teledyski
popularnych piosenek. TV-391-392
2. Gitarowe ABC. 11 niekonwencjonalnie opracowanych programów prezentujących podstawy gry na
gitarze z uwzględnieniem różnic gry na gitarze klasycznej u elektrycznej. Harmonijka ustna i blues.
10 programów edukacyjnych dla początkujących i średniozaawansowanych fanów harmonijki. TV528-529
3. Język filmu: tworzenie dydaktycznych komunikatów audiowizualnych. Zawiera 24 wideofilmy
ukazujące kulisy tworzenia filmu, objaśniają poszczególne etapy powstawiania filmu. Prezentują

wybitnych realizatorów - reżyserów, operatorów, scenarzystów i innych ludzi filmu. TV-503-504
4. Konwencje teatralne. Zawiera 8 wideofilmów prezentujących: powstanie i rozwój teatru. TV-447-448
5. Kształty muzyki. Zawiera 12 wideofilmów prezentujących zagadnienie dotyczące formy muzyki. TV507-508
6. Polska droga do samodzielności w sztuce. 6 wideofilmów przedstawiających kolejne etapy rozwoju
sztuki polskiej od drugiej połowy XIX wieku do współczesności. TV-432-433
7. Rozumieć sztukę. Zawiera 10 wideofilmów istocie, źródłach, sposobach kształtowania się, głównych
nurtach rozwojowych i tajemnicach sztuki jako zjawiska towarzyszącego człowiekowi od
pradziejów. TV-475-476
8. Rysuj z nami. Zawiera 51 lekcji rysowania. Rady i przepisy jak utrwalić różne modele rysunkowe,
jak je zakomponować, pokazać w przestrzeni. TV-384-386
9. Sztuka chóralnego śpiewu. Zawiera 6 programów, których celem jest zapoznanie miłośników
chóralnego śpiewu, a w szczególności nauczycieli wychowania muzycznego z zasadniczymi
problemami techniczno-artystycznego kształcenia zespołu chóralnego. TV-572-573
10. Wszystko jest muzyką. Cz. 1. Zawiera 8 wideofilmów obrazujących historię muzyki od
średniowiecza do późnego klasycyzmu. TV-387-388
11. Wszystko jest muzyką. Cz. 2. Zawiera 8 wideofilmów obrazujących historię muzyki od romantyzmu
po współczesność. TV-389-390

Technika. Nauka
1. Dzieje jednego wynalazku. 16 wideofilmów prezentuje dzieje kilkunastu wynalazków, dzięki którym
zmieniło się życie codzienne. Ich praktyczne zastosowanie, okoliczności towarzyszące narodzinom
nowych pomysłów. TV-558-559
2. Z lamusa techniki. 14 filmów prezentuje wiedzę o rozwoju techniki i technologii na świecie i w
Polsce. Obrazują one proces rozwoju techniki oraz fundamentalne odkrycia, które miały wpływ na
przemiany cywilizacyjne. TV-393-394

Zdrowie. Sport.
1. Pierwsze kroki pod koszem. 12 wideofilmów wprowadzających krok po kroku w tajniki
opanowywania sztuki gry w koszykówkę. TV-443-444
oprac. Katarzyna Popławska

