
Cyberzagrożenia

Ważne tematy, ważne filmy, ważne

wnioski na dalszą część życia.

Godzina
Wychowawcza

w Multikinie

Profilaktyka
uzależnień

Ekologia

Bezpieczne
wakacje



W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW I MOŻLIWOŚCI REZERWACJI MIEJSC
PROSIMY O KONTAKT Z LOKALNYMI SPECJALISTAMI DS. REZERWACJI GRUPOWYCH.

Chętnie zorganizujemy również lekcje na inne tematy, m.in. z zakresu przeciwdziałania mowie nienawiści, 
tematu niepełnosprawności, zagadnień dotyczących edukacji seksualnej i wielu innych.

Zapraszamy do kontaktu z lokalnymi specjalistami ds. rezerwacji grupowych:
www.multikino.pl/szkoły/kontakt

Uczymy jak bezpiecznie korzystać z Internetu i nowych technologii. 

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE FILMOWE:
„Ralph Demolka w Internecie”, „Player One”, „Nerve”, „Offline”

ZAGADNIENIA EDUKACYJNE:
• strategia na odporność w Internecie – jak stworzyć niezniszczalną  
   zbroję na negatywne komentarze, hejt lub wykluczenie;
• empatia i odpowiedzialność za słowo w Internecie – czy doznana  
   krzywda boli tak samo jak „na żywo”?
• „mali kulturyści” – zaproponujemy zabawę, z której postaramy się  
 udowodnić, że kultura języka, kultura osobista w Internecie się  
  opłaca!
• reklamy i „ciasteczka” w Internecie – dlaczego za nami chodzą i nie  
  chcą się odczepić?
• moje „ ja”w Sieci, czyli jak chronić swoją tożsamość – hasła, narzędzia  
  i szukanie pomocy.

Z filmem w trosce o dobro planety.

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE FILMOWE:
„Mali Giganci”, „Kobieta idzie na wojnę”, „Yes Meni idą na rewolucję”, 
„Królestwo”

ZAGADNIENIA EDUKACYJNE:
• zagrożenia dla natury? Nie tylko w filmie! Jak chronić przyrodę, nie  
  tracąc korzyści płynących z postępu?
• zagrożone gatunki zwierząt i roślin. Czy mamy szansę je ocalić?
• smog – realny problem czy bajeczki dla dzieci?
• zmiany klimatyczne – czy zdajemy sobie sprawę z ich potencjalnych  
  skutków?
• przepis na ekożycie. My też możemy być zmianą!

Kino przeciwko narkotykom, dopalaczom i uzależnieniom 
behawioralnym.

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE FILMOWE:
„Mój piękny syn”, „Powrót Bena”, „Najlepszy”

ZAGADNIENIA EDUKACYJNE:
• pierwsza próba – czy może skończyć się uzależnieniem?
• asertywność – tarcza przeciw zagrożeniom!
• ucieczka w narkotyki, czyli co stoi za uzależnieniami.
• w zaklętym kręgu nałogu – dlaczego tak trudno się wyrwać?
• terapia uzależnień: na czym polega? Gdzie szukać pomocy?
• współuzależnienie, konflikty, izolacja. Koszty, które ponoszą bliscy.

Nad morzem, w górach czy mieście – jak zdrowo spędzić wakacje i 
dobrze się przy tym bawić.

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE FILMOWE:
„Kacper i Emma jadą w góry”, „Moje wakacje z Rudym”, „Wirus i Oktan”, 
„Winni”

ZAGADNIENIA EDUKACYJNE:
• bezpieczne wakacje – o czym trzeba pamiętać?
• jak reagować, kiedy widzimy coś podejrzanego?
• bezpieczeństwo publiczne i praca służb ratunkowych.
• w słońcu i w deszczu: zasady bezpiecznego zachowania w górach 
  i nad wodą.
• jak dobrze spakować swój plecak na wakacyjną wyprawę?

Cyberzagrożenia

Opis projektu:

Ekologia

Profilaktyka uzależnień

Bezpieczne wakacje

Godzina
Wychowawcza

w Multikinie

Wychodząc naprzeciw potrzebom wychowawców i nauczycieli, i z wiarą w niezwykłą edukacyjną moc filmu, zapraszamy 
Państwa wraz z uczniami do udziału w godzinie wychowawczej… w Multikinie. Sięgamy po tematy trudne, ale bardzo 
ważne, treści wychowawcze zawarte w podstawie programowej i te, które poza nią wykraczają, zagadnienia, o których 
dyskusji nigdy nie będzie zbyt wiele. Do współpracy przy poszczególnych projektach zapraszamy przedstawicieli służb 
ratunkowych, psychologów i innych ekspertów, którzy prelekcją, warsztatami lub dyskusją otwierają każde spotkanie 
z uczniami.


