
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. The Queen is dead, long live the King! - the fate of monarchy in the UK.
4. Battling stereotypes: Native Americans in the 21st century.
5. Poznaj Chiny – wprowadzenie do języka, kultury i tradycji Państwa Środka.
6. Travel and tourism in Zimbabwe.

Komunikacja
cyfrowa

1. Niech podcasty będą z wami - o mocy podcastu.
2. Jak przygotować dobry tekst do internetu?  
3. Pokaż się na TikToku i zrób to dobrze.
4. Jak dbać o cyfrową higienę?
5. Czy przyszłość należy tylko do informatyków? O czterech umiejętnościach przyszłości.
6. Influencer Marketing - czyli czy na Instagramie naprawdę da się zarabiać?

Fizjoterapia 1. Palec i główka to szkolna wymówka. Jak radzić sobie z napięciowymi bólami głowy.
2. Skuteczny trening – jak wyrzeźbić swoje ciało.
3. Body positive – granica między zdrowiem a chorobą.
4. 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. Jak cofnąć swój zegar biologiczny, czyli o sile antyoksydantów w diecie.
3. Profesjonalne techniki makijażu.
4. Trądzik „no problem” – jak prawidłowo pielęgnować cerę trądzikową. 
5. Znajdź swój kolor – tajniki analizy kolorystycznej.

Pielęgniarstwo 1. 15 produktów zwiększających odporność organizmu.
2. Procedury pielęgniarskie – pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pobieranie krwi.
3. Ścieżka kariery zawodowej pielęgniarki.

Grafika
komputerowa

i produkcja 
multimedialna

1. Fotomanipulacja na podstawie portretu.
2. Podstawy projektowania ikon.
3. Adobe Photoshop w praktyce.
4. Podstawy rysunku.

2023/2024TEMATY CIEKAWYCH LEKCJI 
REALIZOWANYCH W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

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. Komunikacja interpersonalna – co pomaga w byciu przekonującym?
2. The Spanish Men who went to Japan – negocjacje międzynarodowe w kontekście różnic kulturowych.
3. Jak działa gospodarka? – Podstawowe wielkości ekonomiczne.
4. Zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych / gospodarczych w Polsce.
5. Analizy stosowane przez inwestorów giełdowych.
6. Być jak Eisenhower, czyli zarządzanie czasem w praktyce.
7. Nie wyrzucaj, wykorzystaj! Zastosowanie odpadów żywnościowych w dietetyce i kosmetologii.
8. Empatia w biznesie i nie tylko, czyli Design Thinking dla początkujących.
9. Pomoc czy przeszkoda? – kilka słów o kontrolowaniu.

Psychologia
w zarządzaniu

1. Typy osobowości zaszyfrowane w kolorach.
2. Jak kontrolować emocje.
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.

K I ER UNEK T EM A T Y

Informatyka 1. Programowanie serwisów internetowych i urządzeń mobilnych.
2. Cyberbezpieczeństwo.
3. Jak szybko zacząć programować.
4. Konfiguracja i symulacja sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem programu Packet 

Zrównoważony
rozwój

i środowisko

1. Jak kwiat lotosu wpłynął na stworzenie teflonu – rośliny w służbie człowieka.
2. Jak liść zamienił się w wąs czepny – historia o przystosowaniu roślin do środowiska.
3. Dlaczego rzeki bywają groźne?
4. Zdrowa rzeka, zdrowe mokradło.
5. Dlaczego bagna powinny być mokre?
6. Odpowiedzialne zakupy, czyli jak poprzez świadome wybory możemy walczyć ze współczesnym niewolnictwem.

Zarządzanie 1. Przyszłość lotnictwa - jak (i czy) będziemy latać w najbliższych dekadach?
2. „Wszyscy zarabiają, tylko nie my” - jakie podmioty i w jaki sposób zarabiają w branży lotniczej.

Informatyka 1. Internet Rzeczy – projektowanie inteligentnego domu.

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 20 uczniów). 
Lekcja trwa minimum 45 minut.

ŚC I EŻK I  ANGL O JĘZY C ZNE
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