
- WYKŁADY W JĘZYKU HISZPAŃSKIM

CZAS 45 MINUT

CZAS 90 MINUTInformatyka 

1) Muzyka w Hiszpanii 
2) Wielki Tydzień w krajach hiszpańskojęzycznych 

mgr Edyta Mróz

1) Warsztaty językowe z wykorzystaniem technik dramowych.

mgr Ewa Mosion 

1) Gdy literatura staje się rzeczywistością, czyli pisarze angielscy w akcji.

2) To be or not to be British, czyli co w tożsamości piszczy.

3) Ameryka jak magnes - jak to się zaczęło?

(znajomość na poziomie B1)

oferta szkoły ponadpodstawowe

CZAS 45 MINUT

CZAS 45 MINUT

Język angielski 

mgr Diego Martin Arroyo
1) Hiszpania jakiej nie znacie 
2) Zapraszamy do hiszpańskiego stołu (palce lizać)! 

Język hiszpański

dr inż. Jakub Bauman
1) Aplikacje mobilne w magazynie (organizacja zajęć w systemie stacjonarnym)

CZAS 60 MINUT

prof. dr hab. inż. Wojciech Grabowski
1) Badania nieniszczące materiałów budowlanych (organizacja zajęć w systemie stacjonarnym)
dr inż. Piotr Sobierajewicz
2) Budownictwo tradycyjne - forma, funkcje, konstrukcje.
3) Modelowanie budynków egenrgooszczędnych - ArCADia TERMOCAD

Budownictwo

CZAS 60 MINUTMechanika i budowa maszyn 

dr inż. Tomasz Andrzejczak
1) Platformy robotów mobilnych, wykorzystanie układów mikroprocesorowych do programowania układów sterowania.

dr hab. inż. Eugeniusz Krysiak 
1) Kluczowe wydarzenia technologiczne, które zmieniają nasz świat.

Pedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

  

CZAS 60 MINUTMechatronika 

mgr Józefina Matyla 
1) Metody radzenia sobie ze stresem (m.in. jak pokonać stres egzaminacyjny). 
mgr Anna Śróda 
2) Emisja i wzmocnienie głosu. 
dr Anna Maćkowiak 
3) Jak dobrze wypaść podczas wystąpień publicznych (m.in. podczas ustnej matury z języka
 polskiego); jak przemawiać, by zaskoczyć. 
dr Anna Maćkowiak
4) Perswazja i manipulacja w mediach oraz życiu codziennym. 

CZAS 45 lub 90 MINUT

(45 min.)

(45 min.)

(45 lub 90 min.)

(45 lub 90 min.)



1) Postępowanie w przypadku podtopienia, użądlenia, udaru słonecznego.

dr Maciej Górecki

1) Najczęstsze choroby weneryczne i dermatologiczne.

2) HIV. 

3) Metody profilaktyki zakażeń chorób przenoszonych drogą płciową. 

1) Profilaktyka raka piersi i raka jąder. Technika samobadania i rozpoznawanie niepokojących zmian

CZAS 45 MINUTZdrowe wakacje (realizacja w czerwcu 2023)

CZAS 90 MINUTZdrowie seksualne - młodzież 16-18 lat

CZAS 45 MINUTCukrzyca - CHOROBA, KTÓRĄ WARTO POZNAĆ

dr Mariusz Stachowiak

1) Cukrzyca – epidemia XXI wieku?  Cukrzyca u dzieci i młodzieży oraz dorosłych – objawy,

 diagnostyka, leczenie, profilaktyka.  

CZAS 60 MINUT Profilaktyka raka piersi i jąder 

oferta szkoły ponadpodstawowe

dr Maciej Górecki i mgr Małgorzata Cichy

1) Defibrylator AED – jak działa? Kiedy i jak użyć? RKO z zastosowaniem AED.

2) Defibrylator AED – jak działa? Kiedy i jak użyć? RKO z zastosowaniem AED. RKO u niemowląt i dzieci. 

 

 Defibrylator AED CZAS 60 MINUT

dr Maciej Górecki i mgr Małgorzata Cichy

 Wstrząs anafilaktyczny i nie tylko... CZAS 60 MINUT

1) Kiedy może wystąpić? Jak rozpoznać? Jak udzielić pierwszej pomocy? 

Jak wykonać wstrzyknięcie ratujące życie – podanie domięśniowe adrenaliny (ampułkostrzykawka).

2) Wstrzyknięcie, które może wykonać sam pacjent lub jego rodzina. Podanie podskórne heparyny 

drobnocząsteczkowej (amułkostrzykawka), podanie insuliny penem - ćwiczenia.

dr Maciej Górecki i mgr Małgorzata Cichy

Edukacja zdrowotna (realizacja w maju lub czerwcu 2023 r.) CZAS 60 MINUT

mgr Małgorzata Cichy i mgr Anna Wojciechowska-Urbanek
1) Samokontrola i samobadanie piersi i jąder. 

2) Metody i zasady pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Interpretacja wyniku. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  z użyciem AED. CZAS 60 MINUTZwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej 

1) Nauka w Centrum Symulacji Medycznej

 - jak to się odbywa w praktyce,

- jak wygląda trening umiejętności technicznych,

- jak działa nowoczesny symulator pacjenta.

 mgr Małgorzata Cichy



dr Ernest Magda
1) Czy możliwe jest przestępstwo doskonałe?
2) Metody przestępcze i sposoby ich zwalczania.

Bezpieczeństwo narodowe

CZAS 45 LUB 90 MINUTLogistyka

CZAS 45 MINUT

dr inż. Agnieszka Grzelczak
1) Jak nowocześnie produkować samochody?
mgr inż. Wiesław Wilczkowiak
2) Prowadzenie biznesu w obecnych czasach. Zachodzące zmiany prawa, makroekonomiczne i społeczne.
dr Karolina Tyc - Szmil
3) Komunikacyjne wyzwania XXI wieku.
4) Logistyka dużych inwestycji. (Euro 2012, metro w Warszawie).
5) Ekologia w transporcie.
6) Śmieci złotem XXI wieku.
7) Czy biedronki, liski i małpki zdominują dystrybucję żywności? 
dr inż. Anna Mazur
8) Jakość we współczesnym świecie.

 Ekonomia - warsztaty CZAS 180 MINUT

mgr Piotr Urbaniak
1) Wiedza z mikroekonomii podstawa trafnych decyzji menadżera.

oferta szkoły ponadpodstawowe

Wychowanie fizyczne - wykłady

dr hab. Krystyna Cieślik, prof. ANS
1) Człowiek cudowna maszyna - jak jest zbudowana i jak działa?
dr Arleta Loga
2) Aktywność fizyczna-przyjemność czy konieczność?

CZAS 45 lub 90 MINUT

Wychowanie fizyczne - ćwiczenia

dr Katarzyna Stachowiak
3) Zajęcia relaksacyjne w pokonywaniu stresu egzaminacyjnego (joga).
4) Różne formy tańca nowoczesnego i towarzyskiego.
dr Roman Celka
5) Gimnastyczne ćwiczenia dwójkowe z elementami akrobatyki zespołowej.
mgr Filip Kolasa
6) Personalizacja treningu pod kątem różnych dyscyplin sportowych.

90 MINUT

(organizacja zajęć w systemie stacjonarnym)

(organizacja zajęć w systemie stacjonarnym)


