
PAKIET EDUKACJI       ZDROWOTNEJ

Film na receptę. Kino w kształtowaniu zdrowych nawyków
„Szlachetne zdrowie”... Prawdopodobnie niewiele osób miałoby problem w dokończeniu tego cytatu. Co więcej, 
zazwyczaj jesteśmy w stanie trafnie wykazać, jakie rodzaje aktywności fizycznej w bezpośredni sposób przekładają się na 
dobra kondycje ciała oraz pozytywne samopoczucie. Niestety, w wielu aspektach teoria wydaje się rozmijać 
z rzeczywistymi wyborami. Nie ma wątpliwości, że edukacja zdrowotna powinna odgrywać szczególnie istotną rolę 
w ramach procesu edukacji. Nasz repertuar, film edukacyjny oraz scenariusze lekcji, zebrane w pełen pomysłów e-book, 
sprzyjają uświadamianiu i rozwijaniu dobrych praktyk. Samoakceptacja, ruch, higiena, zdrowe: odżywianie, sen, postawy, 
nawyki – to tematy, które podejmujemy w ramach pakietu edukacji zdrowotnej opracowanego ze wsparciem
psychologów, trenerów czy technologów żywienia.

Mój przyjaciel Ufik
czas trwania: 90 minut  |  (szkoła podstawowa, klasy 1-3)

Mały Willy przez przypadek trafia na niezwykłą planetę. Wszystko jest tu nie z tej ziemi, ale jego największym odkryciem jest Ufik 
– niesforny, uroczy psotnik o ośmiu łapkach i wielkim sercu. Aby odnaleźć drogę do domu, wspólnie wyruszą w fantastyczną podróż, 
podczas której przeżyją mnóstwo przygód, sporo się nauczą i staną się najlepszymi przyjaciółmi!

Żałuję!
czas trwania: 90 minut  |  (szkoła podstawowa, klasy 7-8 i szkoły ponadpodstawowe)

Problem wykluczenia dotyka niemal każdą liczniejszą grupę rówieśniczą. Stygmatyzacja może zacząć się niewinnie, wręcz 

niezauważalnie. Jakimi środkami posłużyć się, by móc jej przeciwdziałać? Szkolny seans „Żałuję!” może być jednym z nich. Trudno 

byłoby wskazać drugą produkcję o takiej mocy oddziaływania na nastolatków i opowiedzianą z podobną wrażliwością. Główny 

bohater David, zaprzyjaźniający się stopniowo z klasowym wyrzutkiem – niedocenionym, zakompleksionym, lecz utalentowanym 

i empatycznym Jochemem, daje świadectwo, że nie należy przymykać oczu na przemoc rówieśniczą. Przeciwnie – warto zdobyć się 

na niełatwy ruch i zaprotestować, zanim przyjdzie nam się mierzyć z wyrzutami sumienia i nieodwracalnością naszych decyzji. Ta 

poruszająca historia daje okazję do owocnych dyskusji o terapeutycznej sile. 

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”).

40 łyżeczek cukru? To bardzo dużo! Jednak nie jest wykluczone, 
że właśnie tyle (a może nawet więcej?) spożywamy… codziennie! 
I to zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy! Podstępny biały 
szkodnik ukrywa się w pozornie zdrowych produktach! Damon 
Gameau postanawia go wytropić. Porzuca swoją dietę 
niskocukrową, aby zacząć jeść tak, jak jego przeciętny rodak. Co 
się dzieje? Opowiada o tym żywiołowy i atrakcyjny wizualnie film 
dokumentalny, po którego zobaczeniu nawet płatki śniadaniowe 
nie smakują tak jak dawniej!

Cały ten cukier
czas trwania: 90 minut  | (szkoły ponadpodstawowe)

Repertuar

Dodatkowo polecamy:


