
CIEKAWA 
LEKCJA
z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Ciekawa lekcja skierowana jest do uczniów 
szkół ponadpodstawowych, w tym głównie 
maturzystów. Projekt finansowany jest 
z własnych funduszy, a co za tym idzie 
całkowicie bezpłatny dla uczestników.

e-mail:  rekrutacja@wsiz.edu.pl

www.wsiz.edu.pl

Tel.:  17 866 1188, 17 866 1199



Filologia 1. The meaning of Britishness

2. Coffee-houses in 18th-century London

3. Poznaj Chiny – wprowadzenie do języka, kultury i tradycji Państwa Środka

Komunikacja
cyfrowa

1. Niech podcasty będą z wami - o mocy podcastu

2. Jak przygotować dobrego newsa do sieci?  

3. 44 zettabajty danych w sieci - co z tego wynika dla człowieka, społeczeństwa 
 i biznesu? 

4. Influencer Marketing - czyli czy na Instagramie da się zarabiać?

Dietetyka 1. Czy wiesz co jesz? Chemiczne rozterki, czyli niebezpieczne dodatki do 
 żywności

2. 15 produktów zwiększających odporność

3. Żywnościowe "dopalacze" dla mózgu i mięśni

4. Czym trujemy się na co dzień

Fizjoterapia 1. Poznajmy nasze ręce czyli kompendium wiedzy o ręce okiem fizjoterapeuty

2. Kręgosłup nie wieszak... czyli kodeks zasad i rad jak dbać o zdrowe plecy

Kosmetologia 1. Co jest w moim kosmetyku czyli jak czytać etykiety produktów kosmetycznych

2. Znajdź swój kolor – tajniki analizy kolorystycznej

3. Trądzik „no problem” – jak prawidłowo pielęgnować cerę z trądzikiem 

Pielęgniarstwo 1. Pielęgniarstwo zawodem przyszłości – deficyt służby zdrowia

Psychologia
w zarządzaniu

1. Typy osobowości zaszyfrowane w kolorach

2. Sprzedawca doskonały, metody wywierania wpływu na konsumentów

3. Asertywność, czyli nie tylko sztuka mówienia „Nie”

4. Savoir-vivre rozmowy rekrutacyjnej

5. Skuteczna rekrutacja – jak dostać wymarzona pracę

6. 10 zasad pisania CV

Logistyka 1. Reguły Incoterms 2020 - rewolucja czy ewolucja? 

2. Logistyka zwrotna jako wyraz zastosowania koncepcji logistyki w obszarze 
 wykorzystania odpadów

3. Logistyczna obsługa klienta kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

4. Koszty logistyczne 

5. Jaką drogę musi pokonać paczka, aby trafić w ręce odbiorcy?

Zarządzanie 1. Ubezpieczenie – konieczność, inwestycja, czy zbędny luksus?

2. Kontrola i nadzór – nie takie straszne jak je malują!

3. Jak zostac królem negocjacji - skuteczna komunikacja

Informatyka 1. Programowanie serwisów internetowych i urządzeń mobilnych

2. Jak szybko zacząć programować

3. Konfiguracja i symulacja sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem programu 
 Packet Tracer

Informatyka 1. Internet Rzeczy – projektowanie inteligentnego domu

Zarządzanie 1. Aviation curiosities, what you definitely do not know about flying.

2. Secrets to booking cheap flights

Grafika komputerowa
i produkcja

multimedialna

1. Fotomanipulacja na podstawie portretu

2. Podstawy projektowania ikon

3. Adobe Photoshop w praktyce  

2021/2022TEMATY CIEKAWYCH LEKCJI 
REALIZOWANYCH W SZKOŁACH 
PONADPODSTAWOWYCH

K I ER UNEK T EM A T Y

K I ER UNEK T EM A T Y

Każda szkoła może zaproponować zagadnienie 
lub temat, który jest dla niej interesujący. 
Zrealizujemy temat na zamówienie.

W każdej z lekcji powinna uczestniczyć jedna klasa maturalna (około 30 uczniów). 
Lekcja trwa minimum 45 minut.

Ś C I EŻK I  A NG L O JĘZYC ZNE


