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WARSZAWSKIE WIEŚCI OŚWIATOWE
Szanowni Państwo,
przedstawiamy kolejny numer Warszawskich Wieści Oświatowych – newslettera Biura Edukacji Urzędu m.st.
Warszawy. Przypominamy, że aby mieć dostęp do pełnej treści newslettera, należy odczytywać go, będąc
zalogowanym na swoim koncie Eduwarszawa.pl
Zespół redakcyjny Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Oświatowa lista przebojów
•

"Belfer nie świnia" (piosenka ze strajku nauczycieli 2019 r. na
motywach "Facet to świnia" Big Cyc)

•

Wiesław Michnikowski, Kabaret Starszych Panów - "Addio
pomidory"

•

Skaldowie, Łucja Prus - "W żółtych płomieniach liści"

•

Czesław Niemen - "Wspomnienie"

•

Maciej Maleńczuk - "Sługi za szlugi"
Możecie razem z nami tworzyć listę przebojów!
Na Wasze propozycje czekamy pod adresem:
eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Oświatowe espresso
List Prezydenta m.st. Warszawy do Nauczycieli, Dyrektorów oraz Pracowników Administracji i Obsługi
Sprawdź

Życzenia Dyrektorki Biura Edukacji z okazji Dania Edukacji Narodowej
Sprawdź

Punkty do nauki zdalnej
Na naszej stronie opublikowaliśmy listę działających w Warszawie punktów do nauki zdalnej dla uczniów z
Ukrainy.
Sprawdź

Miasteczko edukacyjne
Od 8 do 14 października br. Związek Nauczycielstwa Polskiego
organizuje w Warszawie całodobowe Miasteczko edukacyjne:
miejsce dyskusji o sposobach poprawy sytuacji w polskiej oświacie
oraz przezwyciężenia narastających problemów szkół, przedszkoli,
placówek oświatowych, uczelni wyższych. Główne hasło
wydarzenia to ”Edukacja jest najważniejsza”.
Sprawdź

Psychologiczne Centrum Wsparcia
Od października br. wznowiono działanie Psychologicznego
Centrum Wsparcia. Specjaliści z poradni psychologicznopedagogicznych pełnią dyżury telefoniczne od poniedziałku do
piątku. Udzielają doraźnych konsultacji oraz pomocy uczniom,
rodzicom i nauczycielom. Zachęcamy do skorzystania z tej
oferty.
Sprawdź

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty
Obywatele Ukrainy, uczący się zdalnie w swoim systemie oświaty, nie podlegają rocznemu przygotowaniu
przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu lub nauki. Rodzic czy opiekun składa do gminy, na terenie której
przebywa, oświadczenie o kontynuacji kształcenia w systemie ukraińskim.
Sprawdź
Więcej informacji

Dowiedz się, w jaki sposób możesz pomóc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.
•

19115 dla obywateli Ukrainy

•

Wsparcie na rzecz Ukrainy – najważniejsze działania MEiN

•

Edukacja – Warszawa dla Ukrainy

•

Jak możesz wesprzeć obywateli Ukrainy: lista aktualnych zbiórek, wolontariat, oferty dla nauczycieli

•

Koordynatorzy dzielnicowi – pomoc uczniom z Ukrainy

•

Punkty nauki zdalnej

•

Lista poradni psychologiczno-pedagogicznych, udzielających wsparcia dzieciom i rodzicom
cudzoziemskim

•

WCIES – informacje i materiały edukacyjne, dotyczące aktualnych wydarzeń w Ukrainie

Doskonalenie umiejętności
Wydarzenia stacjonarne
20-lecie Szkoły z Klasą | Warsztaty | 14.10
Z okazji jubileuszu Fundacja Szkoła z Klasą zaplanowała szereg bezpłatnych wydarzeń. W programie znalazły
się m.in. EduStories, czyli wystąpienia o edukacji w stylu TEDx, Nauczycielskie SPA (relaksujące warsztaty)
oraz nauczycielska orkiestra pod batutą Piotra Sutta. Wydarzenie odbędzie się 14 października br. w Domu
Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32.
Sprawdź

V Kongres Edukacji | Konferencja | 27.10
Kluczowym tematem spotkania będzie umiędzynarodowienie w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem
wartości europęjskich. Uczestnicy Kongresu dowiedzą się m.in., jak duże znaczenie w kontekście współpracy
ma sieciowanie. Poprzez udostępnianie wiedzy i wymianę pomysłów wspiera ono rozwój oświaty zarówno w
aspekcie lokalnym, jak też krajowym, a nawet międzynarodowym.
Sprawdź
Więcej informacji

Wydarzenia online
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne na rok 2023 – XVIII edycja programu
WCIES zaprasza do skorzystania ze wsparcia, przygotowującego do napisania wniosku o dofinansowanie w
ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Spotkania, w formie warsztatów lub szkoleń, odbywają się
online.
Sprawdź

„Otyłość u dzieci wyzwaniem dla zdrowia całego społeczeństwa” | Wykład | 17.10
Wykład poprowadzi lek. med. Czesław Ducki – Dyrektor Działu Organizacji i Marketingu oraz Zastępca
Dyrektora ds. medycznych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Chęć udziału w spotkaniu
można zgłaszać do 14 października br.
Sprawdź

Microsoft 365 na lekcjach geografii | Szkolenie | 17.10 - 21.10
W czasie zajęć przedstawione zostaną podstawowe możliwości pakietu Microsoft 365, z uwzględnieniem
specyfiki przedmiotowej. Uczestnicy – oprócz narzędzi do współdzielenia i współtworzenia materiałów czy
przygotowywania testów – poznają możliwości przygotowywania kartogramów w Microsoft Excel. Ważną
częścią szkolenia będzie również przedstawienie funkcji Microsoft Teams, pozwalających na zarządzanie
pracą uczniów w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej.
Sprawdź

"Nie-Zwykły zawód – rodzina zastępcza” | Webinar | 27.10
Goście webinaru opowiedzą o swoich doświadczeniach z perspektywy rodziny zastępczej, psychologa
dziecięcego i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wytłumaczą, dlaczego warto zostać rodziną
zastępczą, kto może podjąć się takiej roli oraz co należy zrobić, aby móc pełnić taką funkcję. Na pytania
uczestników będzie dopowiadać m.in. Aleksandra Piotrowska – psycholog dziecięca.
Sprawdź

Różnorodność biologiczna w świecie prostoskrzydłych | Webinar | 27.10
Redakcja czasopisma „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" organizuje cykl
seminariów online, poświęconych edukacji przyrodniczej. Webinary
skierowane są do nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek dydaktycznych,
oraz wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji przyrodniczej.
Seminaria prowadzą specjaliści w różnych dziedzinach nauki i
edukacji.
Sprawdź

Jak odpowiadać na wyzwania związane z obecnością uczniów-migrantów w szkole? | Kurs |
od 26.10
Czy w Twojej szkole są uczniowie z doświadczeniem migracyjnym, w tym uczniowie z Ukrainy?
Zauważasz, że ci, którzy uczyli się w niej wcześniej, czują się mniej ważni od nowoprzybyłych, a brak
jasnych wskazówek i konieczność bazowania na własnej intuicji obciąża grono pedagogiczne?
W bezpłatnym kursie Centrum Edukacji Obywatelskiej dowiesz się, jak radzić sobie z takimi
wyzwaniami, poznając proste do wprowadzenia metody oraz sprawdzone wytyczne.
Sprawdź
Więcej informacji

Przyszłość jest dziś
Ogólnopolski konkurs „W stronę gwiazd”
Inicjatywa skierowana jest do uczniów klas I-VIII
oraz oddziałów przedszkolnych. Zadanie
konkursowe polega na przygotowaniu pracy
plastycznej lub napisaniu eseju, projektującego
misję kosmiczną. Prace można nadsyłać do
30 listopada br.
Sprawdź

Projekty i inicjatywy
Konkursy
„Ile waży św. Mikołaj?" Charytatywny konkurs dla szkół,
przedszkoli i burs
Zadanie polega na zebraniu bilonu o jak największej wadze lub
wartości. Celem akcji jest wsparcie funduszu, z którego
wypłacane są stypendia, oraz pomoc dla dzieci i młodzieży –
wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.
Sprawdź

#MisjaWolnaPolska – konkurs na projekt muralu
Uczestnicy rywalizacji mają stworzyć projekt muralu w dowolnej technice, nawiązującego do tematyki
kampanii „Misja: Wolna Polska”. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 12 listopada br.
Sprawdź

Turniej Jednego Wiersza – Jesień 2022
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej zaprasza uczniów warszawskich szkół (młodzież w wieku 13-19 lat)
do udziału w konkursie literackim „Turniej Jednego Wiersza”. Zadanie polega na przygotowaniu utworu
poetyckiego, który nie przekracza 50 wersów. Zgłoszenia można nadsyłać do 20 listopada br.
Sprawdź

XVIII edycja Praskiego Konkursu Patriotycznego
Zapraszamy do udziału w XVIII edycji Praskiego Konkursu Patriotycznego, organizowanego przez LXXII
Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego. W tym roku zmagania odbywają się w trzech
kategoriach: recytatorskiej, wokalnej i plastycznej.
Sprawdź
Więcej informacji

Programy edukacyjne
Szkolne budżety obywatelskie
Szkolny budżet obywatelski (SBO) przybliża uczniom ideę społeczeństwa obywatelskiego – zgłaszają
projekty, weryfikują je i głosują. Na potrzeby kampanii powstały materiały edukacyjne (scenariusz lekcji,
karta pracy), które umożliwią uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu budżetów
obywatelskich.
Sprawdź

Kwalifikacje Twoją przyszłością – jak je zdobywać? | Kurs e-learningowy
Kurs został opracowany przez Instytut Badań Edukacyjnych przy współpracy z IBM SkillsBuild. Uczy, jak
ważna jest we współczesnym świecie „nauka przez całe życie”, jak korzystać z rozwiązań Zintegrowanego
Systemu Edukacji, by sprostać wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy, oraz jak w praktyce używać
aplikacji Moje Portfolio.
Sprawdź

OSEhero – program edukacyjny dla nauczycieli
Projekt tworzy grupa zaangażowanych nauczycieli szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, którzy – wyposażeni
przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia – stają się
przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych
nauczycieli oraz rodziców. Uczestnicy programu mogą
organizować projekty związane z bezpieczeństwem oraz
aktywnie korzystać z materiałów edukacyjnych. Chęć udziału
w akcji można zgłaszać do 31 października br.
Sprawdź

Mikrogranty "GENERACJA V 4”
Mikrogranty wspierają krótkoterminową mobilność osób w wieku
12-30 lat. Celem akcji jest promowanie wartości demokratycznych,
aktywności obywatelskich i dialogu transgranicznego wśród
młodych ludzi.
Sprawdź

Trening twórczego pisania – warsztaty literackie z Joanną Wenek
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej zaprasza młodzież w wieku 15-19 lat na warsztaty literackie. Zajęcia
nie tylko rozwiną pasję pisania, ale i w pozwolą odkryć sobie pomysły, o których do tej pory Wam się nie śniło.
Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godzinach 16:00-18:15. Prowadzi je Joanna Wenek – instruktor
zajęć w SCEK-u i praktykujący nauczyciel warszawskiego liceum.
Sprawdź

„Rosnę z matematyką” – II edycja programu grantowego mFundacji dla przedszkoli
Można tu zgłaszać edukacyjne zajęcia matematyczne dla dzieci. Mogą to być angażujące warsztaty, zajęcia
terenowe, konkursy na temat praktycznych zastosowań matematyki, propozycje materiałów edukacyjnych,
wspierających naukę tego przedmiotu, czy warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych i bliskich dziecka o
rozwoju kompetencji matematycznych. Projekty, ubiegające się o dofinansowanie, muszą zostać
zrealizowane między 16 stycznia a 30 czerwca 2023 r. i powinny trwać od dwóch do czterech miesięcy.
Sprawdź
Więcej informacji

Eko inicjatywy
Ogólnopolski konkurs „Jestem Eko” dla klas IV-VIII
Konkurs „Jestem Eko” skierowany jest do uczniów ze szkolnych
kół przyrodniczych, stanowiąc uzupełnienie wiedzy praktycznej z
zakresu ekologii. To propozycja na ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
podczas których uczestnicy będą mogli zapoznać się z
praktycznymi aspektami „bycia eko”. Dowiedzą się również, co
znaczą pojęcia upcyklingu, zero waste, oszczędzania zasobów,
bioróżnorodności i działań pro natura. Udział można zgłaszać do
14 października br.
Sprawdź
Więcej informacji

Dzieje się w Warszawie
Poznaj kulisy pracy konserwatorskiej
Od 7 października do 12 listopada br. w Pałacu Czapskich, siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
(ul. Krakowskie Przedmieście 5) oraz na pałacowym dziedzińcu będzie prezentowana wystawa pt. „Sztuka na
zawsze...? 75 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie”. Ekspozycji towarzyszą
warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Sprawdź

Teatr dla młodej i najmłodszej publiczności
Jedenaście spektakli dla dzieci i młodzieży z Polski oraz Ukrainy pojawi się na scenach warszawskich teatrów
od 11 do 23 października br. To już 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży
„Korczak Dzisiaj”, współfinansowanego przez m.st. Warszawa.
Sprawdź

Niezgoda na nienawiść
W roku setnej rocznicy zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza Dom Spotkań z Historią wraz z m.st.
Warszawa zaprasza na wydarzenia pod wspólnym hasłem „Niezgoda na nienawiść”. Obchody zainaugurują
masterklasy artystyczne, m.in. filmowe i fotograficzne. Rozpoczynają się już w tym tygodniu.
Sprawdź

Oficjalne otwarcie centrum
pobytowego dla uchodźców z Ukrainy
Oficjalnie otwarto centrum pobytowe
dla uchodźców z Ukrainy, mieszczące się
na terenie zakładów Siemensa przy ul.
Żupniczej. Powstało ono w wyniku
współpracy wolontariuszy, instytucji
charytatywnej Siemens Caring Hands
e.V. oraz m.st. Warszawy.
Sprawdź

Kursy na sąsiada
Jak zorganizować sąsiedzki piknik? A może lepiej zrobić to razem z innymi osobami, które chciałyby ożywić
swoją okolicę? Tego wszystkiego można się nauczyć w Akademii Sąsiedzkiej! Rejestracja na bezpłatne
zajęcia trwa.
Sprawdź

Najpierw jest się człowiekiem
Wystawa „Najpierw jest się człowiekiem” poświęcona została życiu i działalności Tadeusza Mazowieckiego.
Ekspozycję można oglądać do 14 października br.
Sprawdź
Więcej informacji

EDUWARSZAWA
Aktualności
Logowanie Eduwarszawą do iArkusza
Zaimportowaliśmy nowy raport z Arkusza organizacyjnego. Administratorzy szkolni powinni podjąć stosowne
akcje dla wygenerowanych powiadomień, zgodnie z instrukcją.
Sprawdź

Badanie potrzeb szkoleniowych
Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która ma na celu zbadanie Państwa potrzeb szkoleniowych – tych
związanych z Eduwarszawą oraz MS Office.
Sprawdź

Jak dodać zespół służbowy? | panel.eduwarszawa.pl
Oznaczenie zespołu Teams jako służbowego pozwala na jednoznaczne przypisanie go do danej szkoły czy
placówki oświatowej. Umożliwia również administratorom szkolnym zarządzanie przez aplikację:
panel.eduwarszawa.pl.
Sprawdź
Więcej informacji

Nowości Microsoft
Whiteboard: Zmiany w aplikacji
Aplikacja Microsoft Whiteboard stale się zmienia i ewoluuje. Ostatnio udostępniono kilka nowych
funkcji, m.in. otwieranie istniejących tablic w spotkaniach aplikacji Teams czy wstawianie tekstu w kształtach.
Sprawdź

PowerPoint: Angażowanie odbiorców za pomocą trybów prezentera
Uczestnicy spotkania zdecydowanie bardziej koncentrują się na slajdach, gdy widzą osobę prelegenta. Taka
interaktywna prezentacja staje się coraz bardziej popularna, gdyż pomaga ograniczyć nadmiar informacji.
Sprawdź

Teams: Przeprowadzenie ankiety wśród uczestników spotkania
Jako organizator spotkania lub prezenter możecie Państwo użyć Microsoft Forms do utworzenia ankiet przed
spotkaniem Microsoft Teams, a następnie uruchomić kwestionariusze, aby uczestnicy mogli je obejrzeć i
odpowiedzieć na zadane pytania. Wprowadzona została także funkcja przeprowadzania ankiety oraz
zbierania informacji przed spotkaniem.
Sprawdź
Więcej informacji

Przewodniki po Eduwarszawie
Na portalu Eduwarszawa opublikowaliśmy przewodniki dla dyrektorów, administratorów szkolnych oraz
nauczycieli. Znajdą w nich Państwo informacje na temat środowiska Eduwarszawy, aplikacji do
zarządzania Eduwarszawą oraz Microsoft 365.
Aplikacja do zarządzania Eduwarszawą
•

Dyrektorzy i lokalni administratorzy mogą za pośrednictwem aplikacji (https://panel.eduwarszawa.pl/)
zarządzać szkolnym środowiskiem, w tym dodawać oraz usuwać konta uczniów i pracowników. Na
portalu Eduwarszawa znajdą Państwo zakładkę, w której na bieżąco publikowane są porady i
wskazówki, ułatwiające poruszanie się po aplikacji.

Pomoc techniczna Eduwarszawa
•

Indywidualną pomoc oferuje zespół Eduwarszawy. Zgłoszenia przyjmowane są w zespole szkolnym
lub mailowo: eduwarszawa@eduwarszawa.pl

•

W celu odzyskania hasła i dostępu do konta prosimy zgłaszać się do szkolnych administratorów
haseł. Awaryjnie – każdy dyrektor szkoły jest administratorem haseł swojej szkoły.

•

Konta nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w Eduwarszawie muszą znaleźć
odwzorowanie w arkuszu organizacji, a konta uczniów są przyporządkowane do dziennika
elektronicznego.

Poza sprawami nagłymi nie udostępniamy wsparcia telefonicznego ani przez czat.

Edu w sieci
Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego
Projekt prowadzony przez Fundację Sztuki Współczesnej In Situ, którego celem jest pozyskiwanie,
digitalizacja, ochrona i upowszechnianie zasobów archiwalnych związanych z twórczością jednego z
najwybitniejszych europejskich reżyserów. Na stronie udostępniona została między innymi część kolekcji
archiwum rodzinnego, filmy, korespondencja prywatna oraz liczne artykuły.
Sprawdź

PAUart – katalog zbiorów artystycznych
i naukowych Polskiej Akademii
Umiejętności
Celem projektu jest udostępnienie
szerokiemu gronu odbiorców
ikonograficznych zbiorów artystycznych i
naukowych, przechowywanych w Polskiej
Akademii Umiejętności oraz zaprzyjaźnionych
z nią Instytucjach. Począwszy od 2014 roku,
sukcesywną digitalizacją i opracowaniem
naukowym objęte zostały zbiory graficzne z
Gabinetu Rycin, fotografie ze Zbiorów
Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN
w Krakowie, fotografie z Fototeki
Lanckorońskich PAU, Archiwum Nauki PAN
i PAU w Krakowie oraz różne obiekty ze
zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu. W
perspektywie długofalowej program zakłada
digitalizację całości zbiorów, których liczba
szacowana jest obecnie na prawie 300 tys.
Sprawdź

Chcesz podzielić się z nami ciekawą edu inicjatywą? Znasz edu miejsca w sieci, które warto polecić?
Napisz do nas: eduredakcja.be@eduwarszawa.pl

Wszystkie archiwalne numery Warszawskich Wieści Oświatowych znajdziesz tutaj.

