
Złote myśli wyczytane z „Małego Księcia” Antoine’a de 
Saint-Exupéry’ego były drogowskazami dla wielu pokoleń 
czytelników. Od kilku lat także i najmłodsi uczniowie szkół 
podstawowych mają szansę poznać tę poruszającą przypowieść 
o przyjaźni, miłości i sile dziecięcej wyobraźni – a to za sprawą 
kongenialnej adaptacji zrealizowanej z użyciem różnych technik 
animacji. Wzbogacenie historii o wątek dziewczynki, na której 
ciążą wielkie oczekiwania zapracowanej mamy, pomoże wielu 
dzieciom jeszcze bardziej wczuć się w fabułę i wsłuchać się w jej 
przesłanie.

Mały Książę
czas trwania:  108 minut  |   (szkoła podstawowa, klasy 1-3)
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Ku wzajemnemu zrozumieniu. Filmowe opowieści z morałem

Kształtować kolejne pokolenia – to misja piękna, nobilitująca, ale i piekielnie trudna. Wymagająca 
ciągłego namysłu nad sobą, charyzmy, cierpliwości, kreatywności, jak również sprawdzonych 
narzędzi umożliwiających dotarcie do wrażliwości i wyobraźni uczniów. Jedną z możliwości 
– niezwykle sprawczą, choć nie zawsze właściwie docenianą – jest kino. To z jego pomocą mamy 
szansę inspirować uczniów zarówno do świadomej i konsekwentnej pracy nad sobą, jak 
i spontanicznej korekty postaw. Zapraszamy na seans jednego ze starannie 
wyselekcjonowanych tytułów, któremu towarzyszyć będzie projekcja kilkunastominutowego 
filmu edukacyjnego o postawach wobec innych i wzajemnym wsparciu. Opiekunowie grup 
otrzymają e-book pełen pomysłów na rozwijające godziny wychowawcze. 

Poczciwy miś Paddington w każdym z nas umie dostrzec dobro 
i wszystkim pomaga. Ale co się stanie, kiedy to on będzie 
potrzebował pomocy? Czy omyłkowo osadzony w więzieniu 
niedźwiadek zdoła udowodnić swoją niewinność? Kolejna część 
przygód sympatycznego bohatera to poruszające kino familijne 
najwyższej próby. Rozrywka splata się w nim z nauką, bo 
z niezwykłych przygód Paddingtona wyciągnąć można niejeden 
morał!

Paddington 2
czas trwania: ok  103 minuty  |  (przedszkola)

Repertuar



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, 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.

Żałuję!
czas trwania: 95 minut  |  (szkoła podstawowa, klasy 7-8)

Różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób 
bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Łączy: tylko samochód, 
którym wyruszają na wielotygodniowe tournée po południu 
Stanów Zjednoczonych. Wówczas, w latach 60., segregacja 
rasowa jest na porządku dziennym… Czy głębokie porozumienie 
między dwoma bohaterami ma szansę przedrzeć się przez 
uprzedzenia i stereotypy? Obsypany prestiżowymi nagrodami 
i nominacjami „Green Book” odpowiada na to pytanie 
w mistrzowskim stylu, oferując widzom doskonałą rozrywkę 
i wyjątkowo pozytywną atmosferę.

Green Book
czas trwania: 130 minut  |  (szkoły ponadpodstawowe)
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Miłość pisana Braillem
czas trwania: 85 minut  |  (szkoła podstawowa, klasy 4-6)

Poruszająca „Miłość pisana Braillem” to doskonałe rozwiązanie dla nauczycieli poszukujących dojrzałego filmu, który pomoże ich 
uczniom uporać się z wieloma wyzwaniami czasu dorastania. Marie, dziewczynka o wielkiej sile ducha, walczy o swoje marzenia 
wbrew stopniowej utracie wzroku. Victor, choć pozornie nieśmiały, dorównuje jej odwagą. Historia kiełkującego między bohaterami 
zauroczenia nauczy widzów, że ucieczka od emocji, poważnych rozmów i konfrontacji z własnymi kompleksami nie popłaca. O wiele 
lepsze efekty przyniesie stawienie czoła przeciwnościom.

Na linii wzroku
czas trwania: 98 minut  |  (szkoła podstawowa, klasy 4-6)

Kiedy wychowujący się w domu dziecka Michi trafia na adres nigdy niepoznanego ojca, rozpalają się w nim nadzieje. Gasną – gdy 
okazuje się, że rodzic to mężczyzna z niskorosłością. Po tym odkryciu Michi nie będzie miał łatwo. W domu dziecka spotka się z 
wykluczeniem i przemocą. Poza nim doświadczy wstydu, jakiego dotąd nie znał. Czy bohaterowi uda się przezwyciężyć uprzedzenia? 
Czy znajdzie wspólny język z odzyskanym po latach ojcem? „Na linii wzroku” podejmuje tematy niełatwe, a co więcej – nie ucieka się 
do prostych rozwiązań. Przeciwnie, dąży do konfrontacji bohaterów (a zarazem widzów) z ich uprzedzeniami, lękami, potrzebami. 

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”).

Choć w kinie wielkie emocje są niemal codziennością, tak 
poruszające i piękne filmy nie zdarzają się często. Auggie to 
wspaniały chłopak, który różni się wyglądem od swoich 
rówieśników. To właśnie dlatego zwykły dzień w szkole jest dla 
niego sporym wyzwaniem. Kiedy nadejdzie czas na zakończenie 
edukacji domowej i dołączenie do rówieśników, nie będzie łatwo. 
Czego Auggie nauczy się w szkole, a czego szkoła nauczy się od 
niego? Kapitalni bohaterowie i ich opowieści przekonają widzów, 
że nie warto polegać na pozorach. A może również zachęcą ich do 
przejrzenia się w lustrze filmowej fabuły i zastanowienia nad 
własną postawą wobec drugiego człowieka? 

Cudowny chłopak
czas trwania: 113 minut  |  (szkoła podstawowa, klasy 4-6)

Dodatkowo polecamy:


