
Olśniewający disneyowski remake animowanego hitu sprzed lat 
jest baśnią o wolności i zniewoleniu… oraz o pokusie chodzenia 
na skróty. O czym marzą bohaterowie „Aladyna”? Kto może 
spełnić ich marzenia? A jak to przełożyć na nasze własne plany? 
Film opowiada o spełnianiu życzeń za pomocą magicznej lampy, 
ale ilustruje tez losy ludzi, którzy ufając swoim najlepszym 
talentom, rozwijają osobowość i kompetencje.

Aladyn
czas trwania: 128 minut |  (szkoła podstawowa, klasy 4-6)

PAKIET EDUKACJI  EKONOMICZNEJ

Od kieszonkowego do pierwszej wypłaty. 
Filmowy przedsiębiorcy mentorami w oszczędzaniu i planowaniu

Przedsiębiorczość można ćwiczyć jak mięsień, zaś za siłownie niech posłuży kino. Film może 
w sposób niezwykle skuteczny stymulować do takiego myślenia o przyszłości, pracy, pieniądzu 
i gospodarności, by kształtować świadomych obywateli i uczestników rynku pracy. Poprzez 
utożsamianie się z bohaterami widzowie odkrywają, ze ich pasje (jak kulinaria, moda, sport), 
wspierane mocnymi stronami i talentami, mogą w przyszłości stać się pracą na pełen etat lub
zalążkiem innowacyjnej firmy. 

Seansowi towarzyszy projekcja atrakcyjnego kilkunastominutowego filmu edukacyjnego na temat 
przedsiębiorczości. Opiekun grupy otrzyma e-booka pełnegopomysłów na edukację ekonomiczną 
z filmem.

Uwielbiana przez uczniów i doceniana przez nauczycieli 
adaptacja dzieła Saint-Exupéry’ego za sprawą dodania 
współczesnego wątku, przybiera formę wizualnej 
przypowieści-wariacji na temat „Małego Księcia”. Pozwala 
najmłodszym widzom wczuć się w położenie głównej bohaterki, 
na którą nałożone są ogromne oczekiwania. Dyscyplina, praca, 
utrwalanie nawyków – to wartości, którym hołduje jej mama. 
Warto jednak przy okazji seansu zastanowić się, czym jest 
naprawdę pożyteczna praca? Czy warto ją wykonywać wbrew 
sobie? Jaki jest jej sens? Jaka jest wartość wypoczynku i rola 
spontaniczności i kreatywności?

Mały Książę
czas trwania: 108 minut  |  (szkoła podstawowa, klasy 1-3)

Repertuar



Dystyngowana Madame Mallory od lat kieruje cenioną 
restauracją w niewielkiej miejscowości na południu Francji. Sława 
jej potraw wykracza daleko poza lokalną społeczność. Pewnego 
dnia w miasteczku osiada rodzina emigrantów z Bombaju. Gdy 
przybysze otwierają skromny lokal vis a vis renomowanej 
restauracji, Madame Mallory nie kryje oburzenia wobec ich 
kulinarnego nieokrzesania. Nowa knajpka zaczyna cieszyć się 
coraz większym zainteresowaniem. Czy smaki Orientu przekonają 
do życzliwych Hindusów również kuchenną arystokratkę?

Podróż na sto stóp
czas trwania: 122 minuty  |  (szkoła ponadpodstawowa, klasy 7-8)

Jobs
czas trwania: 122 minut  |  (szkoły ponadpodstawowe) 

Był ekscentrykiem, buntownikiem, czasem szaleńcem. Zawsze uważał, że wie lepiej i zwykle się nie mylił. Od początku wiedział, czego 
chce i potrafił o to walczyć. Był niełatwym partnerem w biznesie i w życiu. Założył firmę w garażu, by po kilku latach wprowadzić ją 
na giełdę i stać się milionerem. Wkrótce stracił jednak nad nią kontrolę i został usunięty z Apple. Nawet w sytuacji, która  innym 
wydawałaby się bez wyjścia, znalazł siłę, by po raz kolejny wspiąć się na szczyt, odzyskać Apple i zmienić kulejącą firmę w światową 
potęgę. Przeciwności losu zmieniły go jako człowieka, ale nie jako wizjonera. Dlatego to właśnie on przyniósł światu iPhone, iPod 
i iPad…

McImperium
czas trwania: 115 minut  |  (szkoły ponadpodstawowe)

Ray Kroc to charyzmatyczny biznesmen, który od lat walczy o swoje pięć minut. Jednak każdy jego pomysł przeradza się w klęskę, 
a szanse na realizację marzeń maleją z dnia na dzień. Niespodziewanie otrzymuje zamówienie od nieznanej mu restauracji 
w Kalifornii. Poznaje braci McDonaldów, którzy wymyślili nowatorski system serwowania jedzenia w 30 sekund od złożenia 
zamówienia. Ray, zachwycony rewolucyjnym pomysłem, namawia braci do stworzenia sieci restauracji w całych Stanach 
Zjednoczonych. W miarę rozrastania się fastfoodowego imperium, Ray chce mieć coraz więcej władzy. Jak wiele poświęci, aby 
zbudować najbardziej rozpoznawalną markę na świecie i stać się jedną z największych osobowości XX wieku?

W celu zarezerwowania seansu w ramach Akademii Filmowej prosimy o kontakt z lokalnym 
Specjalistą ds. Kluczowych Klientów 

(multikino.pl/szkoly/kontakt lub cinema3d.pl w zakładce „Dla Szkół”).

Ben Whittaker to 70-letni wdowiec, który odkrył, że emerytura 
nie jest wcale taka wspaniała. Dlatego wykorzystuje nadarzającą 
się okazję, aby wrócić do aktywnego życia i zatrudnia się jako 
starszy stażysta w redakcji strony internetowej poświęconej 
modzie, założonej i prowadzonej przez Jules Ostin. Podczas 
nieuchronnego zderzenia pokoleń obydwoje odkrywają wartość 
przyjaźni.

Praktykant
czas trwania: 121 minut  |  (szkoły ponadpodstawowe)

Dodatkowo polecamy


